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1. BEVEZETÉS
A kutatóműhelyben végzett gyakorlati feladat megoldások során
sokszor előfordult, hogy a gazdasági célfüggvényt meghatározó tényezők
(árak, fajlagos költségek) bizonytalansága, illetve hiánya akadályozta meg
az optimalizációt. Hiába állt rendelkezésre egy, az adott körben lehetséges
összes modell megoldását biztosító szimulátor, és a szimulációs modellt
fejlesztő robosztus genetikus algoritmus, a célfüggvény bizonytalansága
akadályozta a tervezési vagy irányítási feladat hatékony megoldását.
Bizonyos estekben naturális mutatókkal lehetett helyettesíteni a gazdasági
célfüggvényt, más esetekben viszont ez gazdaságtalan javaslatokhoz
vezetett. Napjainkban különösen fontossá vált a gazdasági jellemzők
bizonytalanságára való felkészülés. Csak az a megoldás nevezhető jónak,
amelyik érzéketlen a gazdasági környezet bizonytalanságaira. A mai
gazdasági

helyzetben,

környezetben

lehetetlen

a

különféle
egyszer

támogatásokkal
s

mindenkorra

is

manipulált

rögzíteni

az

optimalizációhoz szükséges költségtényezőket és árakat, ezért kiemelt
szerepe van egy olyan optimalizációs módszer kidolgozásának, mely a
bizonytalan piaci környezet hatásait megfelelő megbízhatósággal kezeli.
Jelen munka a bizonytalan gazdasági paraméterek mellett történő
optimalizáció egy lehetséges módszerének kidolgozására irányul. Olyan
módszert szeretnék kidolgozni, amely a generikus folyamat szimulátorral és
a genetikus algoritmussal összekapcsolva automatikusan biztosítja a
bizonytalan gazdasági jellemzőkre érzéketlen jó megoldások kiválasztását.
A generikus szimulátor és a genetikus algoritmus a folyamatos
fejlesztésnek abban a szakaszában van, amikor már túllépett a kizárólag
Windows környezetben, Excel interfésszel használható korábbi verzión.
Ugyanakkor a jelenleg használt, platform független szoftvertechnológia
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lehetővé teszi a programrészletek dinamikus adatbázisból való flexibilis
beillesztését is egy immáron teljesen általános végrehajtó keretbe. A téma
kidolgozása is felvetette, hogy valamilyen módon lehetőséget kellene
biztosítani az egyes folyamat-elemek bemenetei és kimenetei között
értelmezett

kis

programrészletek,

valamint

a

programrészletek

végrehajtásához kapcsolódó feltételek és következmények szakértők által
adatszerűen történő leírására. Mindezt figyelembe véve munkámban a
GraphViz

programcsomag

leíró

nyelvét

kiegészítettem

mindazon

képességekkel, amelyek lehetővé teszik a szakértői programrészletek és a
felhasználói adatok szöveges megadását a grafikusan megjelenő struktúra
leírásával párhuzamosan. Ezzel a kiegészítéssel lehetőség nyílt az
úgynevezett felhasználói és szakértői programok automatikus generálására.
A mérnöki munkában a módszerek fejlesztését nem célszerű és nem
is lehet egyszerű mintapéldák felhasználásával elvégezni. Egy elegendően
bonyolult valós, vagy legalább valósághoz hasonló feladat viszont
kifejezetten segíti a módszerek fejlesztésére irányuló kutatásokat. Ezt szem
előtt tartva választottam példának a melléktermékeket hasznosító komplex
körfolyamatok részletes modellen alapuló optimalizációját, ezen belül a
cukorgyártás melléktermékeinek hasznosítását. Ennek előzménye az, hogy
fel kellett készülni egy a cukorgyári melléktermékek hasznosítására irányuló
pályázatra. Bár a tervezett munkára egyelőre nem került sor, a szóban forgó
konkrét folyamatok közelítő ismerete egy életszerű mintapéldát szolgáltatott
a módszer bemutatásához. Hangsúlyozni szeretném, hogy részben a hiányos
és pontatlan adatok, részben a nem publikálható ismeretek miatt az
esettanulmány csak egy, a konkrét rendszerhez hasonló példára vonatkozik,
így abból közvetlenül a konkrét termelő rendszerre nem lehet pontos
következtetéseket levonni. Természetesen a hiányzó, illetve pontosabb
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adatok megadása után az általános módszer az illusztráló példa alapját
szolgáltató feladat megoldására is alkalmas.

5

2. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSE
A számítógéppel segített optimalizációs feladatok megoldásának
egyik legnagyobb nehézsége az, hogy a gazdasági optimumot (minimális
költséget vagy maximális profitot) alapvetően befolyásoló gazdasági
paraméterek (kereslet, kínálat, fajlagos költségek, árak) nem rögzíthetők,
hanem csak bizonytalan tartományokkal jellemezhetők. Legtöbbször az a
paradox helyzet, hogy a technológiai folyamat ’a priori’ jellemzőit
pontosabban tudjuk. Az optimális tervezés lényege, hogy a különféle
struktúrájú és paraméterű alternatívák közül kell kiválasztani a legjobbat.
Ugyanakkor a legjobb megoldást jelentős mértékben a bizonytalan
gazdasági paraméterek határozzák meg.
E

nehézségek

kiküszöbölésére

célom

egy

olyan

módszer

kidolgozása, mely az optimalizációs algoritmus által generált összes
technológiai alternatívát egy a bizonytalan gazdasági paraméter tartományt
lehetőség szerint maximálisan bejáró másik algoritmussal teszteli. Ilyen
módon egy olyan, jelen esetben két szempontú optimalizációs feladatot kell
megoldani, amelynél az egyik szempont az átlagosan kedvező célfüggvény
érték, a másik pedig a célfüggvény érték kis szórását biztosító technológiai
paraméterek kiválasztására törekszik.
A javasolt megoldás kialakításához a kutatócsoport által használt
generikus szimulátor és genetikus algoritmus együttműködésén alapuló
programrendszert egészítettem ki egy bizonytalanság tesztelő modullal.
További célom a GraphViz nyílt forráskódú programrendszer
beviteli felületként való alkalmazásának kifejlesztése az input adatok és
programrészletek

egyszerű

és

teljes

hozzáférése

érdekében.

A

továbbfejlesztés arra irányul, hogy a szöveges GraphViz állományt
felkészítsem a szimulátor Prolog nyelven írt általános magja által
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értelmezhető adatstruktúrák és programrészletek felhasználói megadására.
Ez lehetővé teszi a szimulációhoz szükséges felhasználói és szakértői modul
automatikus generálását.
A módszer tesztelése céljából vizsgált komplex folyamatnak szintén
számos alternatív megoldása képzelhető el, amelyek felépítésükben és
paramétereikben is különböznek egymástól, ugyanakkor az alternatívák
közti választást minden egyes esetben lényegesen befolyásolják a
bizonytalan gazdasági paraméterek. Az élelmiszeripari folyamatra is
hatással levő mezőgazdasági folyamatok hosszú átfutási idejét figyelembe
véve kiemelkedő jelentősége van a bizonytalan gazdasági paraméterekre
érzéketlen jó megoldások kiválasztásának. A vizsgálatra javasolt példában a
szakértők megfelelően definiálni tudják a lehetséges megoldásokat, és azok
legfontosabb technológiai jellemzőit. Ugyancsak lehetőség van az
alternatívák közti választást alapvetően meghatározó kulcsfontosságú
műveleti egységek egy szinttel finomabb felbontású számítására is.
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3. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS
3.1 Modell bázisú optimális folyamattervezés
A korábban a műszaki tudományokban kialakult folyamattervezés
fogalma alatt általános értelemben a soklépéses termelő folyamatok előre
definiált cél(ok) szerinti optimális kialakítását értjük. A folyamattervezés
értelmezése ma már kibővült, és termelő folyamatok műszaki-gazdasági
tervezésekor

általában

is

alkalmazzák

ezt

a

terminológiát.

A

folyamattervezés magában foglalja az adott rendszer szintézisét, analízisét
és optimalizációját.
A folyamat típusú rendszerek az 1950-es évek óta képezik elméleti
tanulmányok tárgyát. Az általános rendszerelmélet megalapozása a magyar
származású osztrák biológus, Ludwig von Bertalanffy; a paradigma életben
tartása pedig a cseh származású George Klir nevéhez kötődik (Bertalanffy,
1968; Klir, 1985).
Az alapvetően biológiai indíttatású, de más területeken is érvényes
megfogalmazásban a rendszer legfontosabb jellemzői közé tartozik, hogy
összefüggő alegységekből áll, a környezettel interakcióban van és
valamilyen belső cél által szerveződött. A természetes rendszerek esetében
ez a cél egy belső, biológiai meghatározottság. Mesterséges rendszereknél
valamilyen társadalmi, gazdasági, műszaki indíttatású külső cél a
meghatározó. Az általános rendszerelmélet törekvése az volt, hogy minden
rendszerre érvényes általános elméletet fejlesszen ki, ami a túlzott
általánosság miatt gyakorlati szempontból irreális. A specifikus, egy-egy
tudományterületre vonatkozó rendszerelméletek gyakorlati jelentősége
abban áll, hogy feltárják az egyes rendszer osztályok tulajdonságait,
felépítését, viselkedését, működésének, folyamatainak és fejlődésének
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legfőbb törvényszerűségeit, és azt több tudományterületet átívelő módon
írják le.
A folyamat típusú rendszerek egy gyakorlati szempontból kiemelt
fontosságú osztályának (a ma Kalman-féle rendszereknek) egzakt formális
leírása a magyar származású Kalman nevéhez kötődik (Kalman et al.,
1969). A Kalman rendszer leírásának lényege az, hogy az állapotváltozás
sebességét illetve a kimeneti jellemzőket adjuk meg a bemeneti jellemzők és
az állapot függvényében.
A

folyamatmodell

fogalmának

értelmezése

számos

megfogalmazásban lelhető fel a szakirodalomban. Általános értelemben a
folyamatmodell a vizsgált folyamatrendszer matematikai modellje, a valós
világ egy részletének egyszerűsített leképezése, amely tartalmazza a
vizsgálat szempontjából fontos tényezőket, valamint a speciális feltételeket
és hipotéziseket. Szűcs Ervin műszaki tudományokról írt könyvében (Szűcs,
1976) a modell alapvető fogalmairól, jellemzőről ad áttekintést. A
folyamatrendszer

modellek

fogalmának

ismertetésekor

a

Biológiai

Lexikonban fellelhető szócikkre támaszkodva a következőképpen fogalmaz:
„Rendszerint bonyolult, részleteiben nem ismert fizikai, kémiai, biológiai,
stb. rendszerek működésének magyarázatára készített sematikus elképzelés,
amelyekből új összefüggésekre lehet következtetni, vagy amely alkalmas
arra, hogy a rendszer jelenségei matematikailag leírhatóak legyenek.”
Egy rendszer folyamatainak matematikai modellje általában
egyenletek halmazát jelenti, mely a rendszer statikus vagy dinamikus
viselkedését írja le, térben és időben adott kezdeti- és peremfeltételek
mellett. A matematikai modell elkészítése folyamán elsőként a probléma
részletes specifikációjára kerül sor, melyet a megoldás és az analízis követ.
Szűcs felhívja a figyelmet arra, hogy a számítástudományban a
matematikai

modellek

értelmezése
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eltér

a

klasszikus

matematikai

modellétől. A számítógépes numerikus megoldások során a matematikai
modell dekompozíciójával, transzformációjával kapjuk a számítási modellt.
Numerikus szimuláció során a modellezett valóság kvantitatív jellemzőinek
változásait határozhatjuk meg. Ez jelentheti a mérési, megfigyelési adatok
feldolgozását, értékelését, a matematikai modellből kialakított számítási
modell megoldását, tágabb értelemben pedig a folyamat irányítását,
optimalizálását is.
A diszkrét folyamat modellek területén úttörő jelentősége volt a
Petri-hálónak (Petri, 1962), aminek elve a legújabb szakirodalomban a
kvantitatív Petri-hálók (pl. Chen, 2003) formájában fejlődik tovább.
A folyamat típusú rendszerek modelljének struktúrája, valamint az
összetett rendszerek duális objektum/tulajdonság hálókkal és leképezésekkel
való

modellezése

területén

meghatározó

szerepe

volt

Blickle

munkásságának (Blickle, 1977).
A

rendszer

állapotának

és

folyamatainak

megismerése

kulcsfontosságú a rendszer optimális tervezhetősége, irányíthatósága
szempontjából.
A folyamattervezés során számos, fontos integráló jellegű elv
érvényesül. Fonyó az integráló elvek között említi az anyag, az energia,
valamint a természeti erőforrások optimális felhasználásának kritériumait
(Fonyó, 2004). Ez a szemlélet magában foglalja a gazdaságosságra,
valamint a környezet megóvására és a fenntartható fejlődésre való törekvést.
A

vegyipari

folyamattervezés

tekintetében

utal

arra

is,

hogy

a

környezetbarát eljárásfejlesztés az utóbbi években, évtizedekben a
folyamattervezés leginkább szem előtt tartandó vezérlő elve lett, és a
hangsúly a hulladékok kezeléséről a keletkezés megelőzése felé tolódott. A
dolgozatomban példaként bemutatott rendszer esetében is érvényesül ez a
szemlélet, mivel a jelentős anyagi vonzattal járó hulladék elhelyezés helyett
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annak környezetbarát módon történő hasznosíthatósága, sőt, az ezzel járó
pozitív extern hatások kiaknázása a cél.
Egy folyamat modelljének kialakításakor elsődleges a vizsgált
valóság struktúrájának lehetőség szerint legpontosabb megismerése. A
modellezendő rendszer áttekintésére leginkább a folyamatábra alkalmas,
mely tartalmazza a rendszerhatárokat, a rendszeren belül lejátszódó
folyamatokat, azok jellemző paramétereit, valamint a környezettel való
kapcsolódási pontokat (inputokat, outputokat). A modell a modellezett
valóság valamilyen szempontból egyszerűsített leírása, elengedhetetlen tehát
a modellezési cél meghatározása, mely determinálja a modell részletességi
fokát, pontossági követelményeit, illetve azt, hogy a modell a vizsgált
rendszer mely sajátosságait hivatott leírni.
A megmaradási mérlegeken alapuló modellek készítése során a
vizsgált rendszert úgy célszerű részekre bontani, hogy az egyes részekre a
valóság funkcióit követő egyszerű mérlegegyenleteket lehessen felírni.
Legegyszerűbb esetben egy ilyen modellezési részegység koncentrált
paraméterű, így a rendszer állapotát meghatározó változók minden
részegységben azonosak. Az ilyen koncentrált paraméterű, időben változó
rendszerek matematikai modellje differenciál-algebrai egyenletrendszerrel
írható le. Bonyolultabb, elosztott paraméterű rendszerek esetén, a változók
helyfüggősége

esetén

egyenletrendszerrel
jellemezhető.

Az

a
vagy

egyre

matematikai

modell

integro-differenciál
bonyolultabb

parciális

differenciál

egyenletrendszerrel

modellek

megalkotásának

szükségessége inspirálta a magas szintű, számítógéppel segített modellezési
technológiák fejlesztését.
A számítási sebesség ugrásszerű növekedése, a kapacitások gyors
ütemű bővülése támogatja ezt a fejlődést. A számítógépi modellek egyre
szélesebb körben terjedtek el a mérnöki gyártási eljárásokban, a termelési
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folyamatokban, és manapság már a mikro- és makrogazdasági rendszerek,
sőt a szociológiai rendszerek számítógépes vizsgálata is megkezdődött.
Biegler 1989-ban megjelent cikkében kifejti, hogy míg a
számítógépes folyamat szimuláció területén az elméleti eredmények széles
tárháza került már kidolgozásra, addig az ipari gyakorlatban sok komplex
modellezési feladat megoldatlan maradt. Írásában (Biegler, 1989) az elmélet
és gyakorlat közelítését próbálja megvalósítani a rendelkezésre álló
szimulációs

eszközök

bemutatásával,

alapvető

architektúrájuk

és

képességeik alapján történő osztályozással.
Marquardt

1996-ban

megjelent

áttekintő

cikkében

a

folyamatmodellezés eredményeit veszi sorra, különös tekintettel a
számítógéppel

segített

folyamattervezésre

(Marquardt,

1996).

A

korábbiakban hivatkozott Fonyó Zsolt is utal arra, hogy „függetlenül attól,
hogy

történetesen

műtrágyát,

textilalapanyagot,

élelmiszert,

motor

hajtóanyagot, gyógyszert vagy műanyag terméket gyártunk, a gyártások
olyan műveletekből tevődnek össze, melyeknek közösek az elméleti
alapjaik” (Fonyó, 2004).
Marquardt az állandó jellegű, modell bázisú folyamatfejlesztés
szükségességét a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés igényével,
a minőségi termékek iránti növekvő kereslettel, valamint a piacokon
növekvő mértékű versenyhelyzettel indokolja. Ehhez egyre bonyolultabb, de
lehetőleg konzisztens modellek megalkotását tartja szükségesnek, minimális
idő és költség mellett. Kifejti, hogy a különféle gyártások során azonos,
alapvető

műveleti

egységek

növekvő

részletességű

modelljeinek

elérhetőségével az üzemi gyakorlatban a sok anyagi, emberi erőforrást és
időt felemésztő méretnövelési kísérletek jelentős mértékben redukálhatók. A
modellezéssel kapcsolatos legfőbb elvárásnak tekinti az olyan modellek
fejlesztését, melyek a különböző típusú folyamatok sajátosságaira
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egyszerűen, gyorsan adaptálhatóak és szoftvereszközökkel megfelelően
támogatottak. Utal arra is, hogy a meglévő információk, a területen
összegyűlt tudás hatékony felhasználása érdekében ezeket a modellezési
eszközöket célszerű lenne olyan önálló elemekből felépíteni, melyek a
későbbiekben egyszerűen integrálhatók egy nyílt forráskódú környezetbe.
Marquardt az 1990-es években az irodalomban fellelhető modellező
eszközök két alapvető csoportját (blokk-orientált és egyenlet-orientált)
különbözteti meg.
A blokk-orientált eszközök közös jellemzője, hogy (a folyamatábra
szintjén) előre definiált elemekből való építkezéssel a felhasználó hozhatja
létre a modellt. A modellezett műveleti egység vagy folyamat viselkedését
standard blokkokkal reprezentált részegységek összessége írja le. A blokkok
tartalma azonban a modellező szakértő által előre definiált, kötött, nem
módosítható. Az egyes blokkokat az információ-, anyag- és energiaáramlást
megadó jelszerű kapcsolatok kötik össze. A blokk-orientált modellező
eszközök leíró nyelvvel (AspenTech, 1988, 2008) vagy grafikus szerkesztő
felülettel (Bär, 1990) támogatottak. Mindkét esetben a modellkönyvtárban
elhelyezett elemekből építkezhet a felhasználó. A beépített szakértői
ismeretek, valamint a blokkok felépítése erősen kötött. A legtöbb ilyen
elven működő eszköz esetében lehetséges a felhasználó által definiált új
elemekkel való bővítés, Bogusch Marquardttal közösen írt 1997-es cikkében
azonban felhívja a figyelmet, hogy ez egyrészt nagyon időigényes feladat,
másrészt nagy a hibalehetőség, mert a felhasználónak „ceruzával, papíron”
kell a modellegyenleteket implementálhatóvá alakítani (Bogusch, 1997). A
blokk orientált modellezési módszert alkalmazza például Farkas és Rendik a
különféle mezőgazdasági termények szárítási folyamatának modellezésére
(Farkas et al. 1996).
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Az egyenlet-orientált (equation-oriented) szemléletű modellező
eszközök, általános építőelemei matematikai modell elemek, vagyis az adott
rendszer változói és egyenletei, valamint ezek struktúrába rendezett
együttesei. A modell elemek implementálása valamint azok struktúrába
rendezése

vagy

deklaratív

nyelven

történik,

vagy

procedurális

programnyelven a beépített szubrutin templátok felhasználásával. Az
egyenlet-orientált

eszközök

esetében

a

modellező

szakértői

és a

végfelhasználói szint nem különül el, éppen ezért bővítésekor, egy új
folyamatrendszer modellezése a különféle szakterületek mély ismeretét
feltételezi, használata ezért nehézkes. Ilyen egyenlet-orientált modellező
eszköz például az ASPEN PLUS (AspenPlus, 2004), a DIVA (Kröner et al.
1990) vagy a gyakorta alkalmazott MATLAB/Simulink programcsomag
(Hunt et al., 2006).
Bogusch és Marqardt egyaránt felhívják a figyelmet az előbb
bemutatott blokk- és egyenlet-orientált szemlélet hiányosságaira és a
fejlesztések irányát a következő négyes csoportosításban mutatják be:
- általános modellező nyelvek
- folyamat modellező nyelvek
- folyamatábra modellező rendszerek
- modellező szakértői rendszerek (Bogusch, 1997; Marquardt, 1996).
Általános, ma is alkalmazott objektum-orientált modellező nyelv
például gPROMS (gProms, 2006), a MODELICA (Fritson, 1998; Brück et
al., 2002.), vagy a Carnegie Mellon University által kifejlesztett, nyílt
forráskódú ASCEND (Piela, 1991; ASCEND, 2007).
A folyamatmodellező nyelvek az általános modellező nyelvek
mérnöki folyamatokra specifikált változatai, ahol az elemek már konkrét
kémiai, fizikai jelentéssel bírnak. Ilyen folyamatmodellező nyelv például a
MODEL.LA (Bieszczad, 2000).
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A folyamatábra modellező rendszerek széles körben elterjedt
modellező eszközök, melyek folyamatábra elkészítése révén hozzák létre a
matematikai modellt. A Braunschweig által szerkesztett áttekintő könyv a
HYSYS-t, PRO II-t említi példaként ezekre a rendszerekre (Braunschweig,
2004.)
A modellező szakértői rendszerek (MODDEV, MODKIT,
PROFIT) jellemzője, hogy a megoldandó modellezési feladat formális
leírásából készíti el a folyamatmodellt, úgynevezett tudásbázisban tárolt
építőelemek felhasználásával.
A közgazdaságtan különféle területein való számítógépi modell
alapú folyamatfejlesztés, optimalizálás széles körű bemutatására, az
alkalmazások összegyűjtésére, azok kritikai elemzésére vállalkozik a
„Handbook of Computational Economics” című könyv két kötete (Amman
et al. 1996, Tesfatsion et al. 2006).
Az előzőekben bemutatott, folyamatfejlesztést és optimalizációt
támogató

számítógépes

modellező

eszközök

ma

már

számos

tudományterületen elterjedtek, mivel a számítógépi kapacitások gyors ütemű
fejlődésével lehetőség nyílik a folyamatok valós idejének töredéke alatt sok
lehetséges gyártási alternatíva, különböző paraméterkombinációk mellett
történő kiszámolására, veszteségmentes kísérletezésre, majd az alternatívák
értékelése, rangsorolása révén az adott technológia fejlesztésére.
Munkám során a Csukás Béla által az 1990-es évek óta fejlesztett,
közvetlen számítógépi leképezés elvén alapuló generikus szimulációs
szoftvertechnológiát alkalmazom, mely gyakorlatilag a Kálmán modell és a
magas rendű Petri hálók elméleti alapjait és gyakorlati lehetőségeit is
magában foglalja egy „strukturált Kálmán modell” formájában (Csukás,
2001).
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A metodológia eddigiekben leírtakhoz viszonyított előnye annak
általános, multidiszciplináris jellege. A módszert részletesen az ADATOK
ÉS MÓDSZEREK fejezetben mutatom be.
3.2 Optimalizáció általában és bizonytalan gazdasági paraméterek
mellett
A folyamatok megismerésének, modellezésének alapvető célja a
rendszer valamilyen (pl. gazdasági) szempontból optimális kialakítása,
működtetése. Az előző fejezetben bemutatott, számos rendelkezésre álló
modellező eszköz valamelyikével, a megadott célt szem előtt tartva
készíthető el a vizsgált folyamat (matematikai) modellje, melynek
ismeretében a rendszer szabadon változtatható paramétereit, korlátozó
feltételeit vizsgálva kereshetünk optimális megoldásokat. Ez matematikailag
a célfüggvény minimumát vagy maximumát biztosító alternatíva és
paramétereinek meghatározását jelenti.
Az

egy-

és

többváltozós

függvények

szélsőérték

helyének

meghatározása révén a matematikai alapú optimalizáció kidolgozásának
kezdete Newton (1643-1727) és Leibniz (1646-1716) nevéhez kötődik. A
következő lépés a variációszámításon alapuló módszerek kidolgozása volt,
ahol Timár 2002-ben megjelent írásában Bernoulli (1654-1705), Euler
(1707-1783), Lagrange (1736-1813) és Hamilton (1805-1865) nevét
említeni meg (Timár, 2002).
Az

operációkutatás

a

következő

optimalizációs

eljárásokat

különbözteti meg a döntési változók, a célfüggvények illetve a korlátozó
feltételek függvényében:
- Lineáris programozás (LP)
- Nem lineáris programozás (NLP)
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- Egészértékű programozás (IP)
- Vegyes egészértékű lineáris programozás (MILP)
- Vegyes egészértékű nemlineáris programozás (MINLP)
A különféle matematikai programozási módszerekről közérthető
formában ad leírást Hillier és Lieberman magyar nyelven is megjelent
„Bevezetés az operációkutatásba” című könyve (Hillier et al. 1994).
Lineáris programozás esetében a célfüggvény(ek) és a korlátozások a
változók

lineáris

függvényei.

A

lineáris

programozási

feladatok

megoldásának szimplex módszerét Dantzig dolgozta ki 1947-ben (Hillier,
1994).

A

módszert

alkalmazzák

egyszerű,

lineáris

formában

megfogalmazható gazdasági vagy műszaki problémák megoldására. A
nemlineáris programozás esetében a függvények valamelyike vagy egyike
sem lineáris. A mérnöki problémák jelentős része ilyen (sőt, ennél
bonyolultabb), ezért a módszer nagyobb jelentőséggel bír, mint a lineáris
programozás. A megoldási módszert erre az esetre Lagrange dolgozta ki
egyenlőségi korlátozó feltételekkel, melynek lényege leegyszerűsítve az,
hogy a célfüggvényhez adjuk az egyenlőségi korlátozási feltételeket. Az így
kapott

additív

függvény

szélsőértékét

ezután

deriválással

lehet

meghatározni. Egyenlőtlenségi korlátozások esetén a megoldást Kuhn és
Tucker dolgozták ki (Hillier, 1994). A megoldás során az egyenlőtlenségi
korlátozásokat

nem

negatív

kiegészítő

változók

hozzáadásával

egyenlőségekké alakították, majd a Lagrange-féle multiplikátort alkalmazva
oldották meg a problémát.
Egész értékű programozás esetében a változók csak meghatározott
egész számú értékeket vehetnek fel, ha pedig a változók csak bizonyos
esetekben

vesznek

fel

egész

értéket,

programozásról beszélünk.
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akkor

vegyes

egészértékű

A nemlineáris programozás egy speciális eseteként említhetjük a
Bellmann által kidolgozott dinamikus programozást (Bellmann, 1957).
A vizsgált rendszer változóinak pontos vagy kevésbé pontos
ismeretétől függően determinisztikus vagy sztochasztikus programozásról
beszélhetünk. A sztochasztikus vagy valószínűségi programozás olyan
problémák megoldásával foglalkozik, ahol a rendszer paramétereinek
valamelyikét jellegéből adódóan, vagy a konkrét ismeret hiányában
valószínűségi függvényekkel lehet megadni.
A sztochasztikus programozás jól áttekinthető Prékopa András 1995ben megjelent könyvében, ahol az elméleti háttér ismertetése mellett a
gyakorlati alkalmazásokat is bemutatja néhány tipikus példán keresztül
(Prékopa, 1995).
A valós műszaki-gazdasági rendszerek esetében, a későbbiekben
részletesebben vizsgált környezeti és rendszer eredetű bizonytalanságok,
pontatlanságok, alulhatározottságok miatt a sztochasztikus problémák
gyakoribbak.
A különféle alkalmazási területeken jelentkező sokféle típusú
probléma leírása, optimális tervezése, megvalósítása számos új módszer
létrejöttét eredményezte az utóbbi évtizedekben. A számítástechnika
fejlődésével pedig nemcsak a differenciálegyenletek, de a bonyolult
optimalizálási feladatok automatizált megoldása is egyszerűbbé vált.
Az operációkutatás fejlett eszköztára mellett azonban vannak olyan
bonyolult (pl. többszintű) műszaki-gazdasági feladatok, melyek megoldása
szükségessé teszi komplex problémák megoldását segítő újabb eszközök,
módszerek kialakítását. Egyre több tudományágban alkalmazzák a
számítógépi intelligencia módszereit, mivel ezek az eljárások képesek olyan
feladatok megoldására, amelyeket hagyományos matematikai módszerekkel
nem, vagy csak nehézkesen lehet kezelni.
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A mesterséges és számítógépi intelligencia folyamatosan fejlődő
eszközrendszere miatt definíció helyett fő célkitűzésével jellemezhető
leginkább. Ez a cél olyan intelligens módszerek kidolgozása, melyek
képesek utánozni az ember természetes problémafelismerő és megoldó
képességét. Ezzel összefüggésben további cél az ember-gép kapcsolat
természetes elemekkel való támogatása (pl. beszédfelismerés, stb.).
A mesterséges intelligencia módszerei bonyolult, szakértői tudást
igénylő feladatok megoldására kínálnak lehetőséget akkor is, ha nem áll
rendelkezésre egy jól bevált megoldási algoritmus. A klasszikus megoldási
mechanizmusra az jellemző, hogy a bonyolult probléma elemi részekre való
bontásával, a megoldási lehetőségek terében szisztematikus próbálkozással
keresik a legjobb megoldást. Komplex rendszer esetén a kombinatorikusan
nagy számú lehetőség miatt természetesen a vizsgált teret általános vagy
konkrét

heurisztikák

beépítésével,

illetve

szakértői

tapasztalatok

figyelembevételével racionálisan csökkenteni kell.
A mesterséges intelligencia területének ismertetésére vállalkozik
Wintston „Artificial Intelligence” című könyvében, a magyar szerzők ezen a
területen született munkái közül pedig átfogó olvasmányként Fülöp Géza
vagy Futó Iván írásait említem meg (Winston, 1992; Fülöp, 1996; Futó,
1999).
A mesterséges intelligenciát felváltó számítógépi intelligencia három
alapvető területe a genetikus algoritmus, a fuzzy módszer és a mesterséges
neurális hálózatok.
A genetikus algoritmus a természetes evolúciót utánzó, gyakorta
alkalmazott módszer. Munkám során a bizonytalan gazdasági paraméterek
kezelését biztosító módszert egy generikus szimulátor és egy genetikus
algoritmus együttműködésén alapuló programrendszerre adaptálom. Ezért a
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genetikus algoritmust az ADATOK ÉS MÓDSZEREK fejezetben
ismertetem.
Problémamegoldás,

döntéshozatal,

illetve

az

azt

segítő

optimalizációs feladatmegoldás során mind műszaki, mind gazdasági
területen jellemző az a probléma, hogy a feladat megoldásához szükséges
információ részleges, illetve pontatlan.
Az

optimalizáció

során

jelentkező

bizonytalan

paraméterek

kezelésnek nemzetközi irodalmában a leggyakrabban használt terminológia
az „optimization under uncertainty”, illetve az „incorrect” vagy „imprecise
parameters”.
Alapvetően három áttekintő szakcikkre támaszkodtam, melyek
különféle nézőpontok alapján térképezik fel a téma szakirodalmi hátterét,
más és más szempontok alapján csoportosítva a megoldási módszereket. A
problémák megoldására azonban mindhárom összefoglaló jellegű írás a
sztochasztikus programozást, a fuzzy módszert és a genetikus algoritmust,
illetve ezek kombinált változatait mutatja be.
A Society for Industrial and Applied Mathematics által 2002-ben
megjelentetett „Optimization under Uncertainty” című kiadványban
Diwekar átfogó cikkében mutatja be az ezen a területen született fontosabb
eredményeket (Diwekar, 2002). Utal arra, hogy a determinisztikus
optimalizálási feladatokkal ellentétben a valóságban előforduló problémák
változói és modelljei sztochasztikus jellegűek, ezért már a kutatások korai
szakaszaiban felismerték a bizonytalanság kezelésének szükségességét az
optimalizációs feladatok megoldásánál. Hivatkozik a szerző Dantzig 1955ös írására, ami a pontatlan feltételek melletti lineáris programozás
lehetőségét taglalja. Diwekar a bizonytalanságot tartalmazó rendszerek
optimalizálása

során

alkalmazott,

már

hivatkozott

sztochasztikus

programozást elemzi részletesen. A sztochasztikus szó a modellben, a
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paraméterekben jelen lévő véletlen jellegre (randomness) utal, míg a
programozás az alkalmazott matematikai módszereket (LP, NLP, IP, MILP,
MINLP) takarja. A szakirodalomra támaszkodva megoldási metodikájuk
alapján három alapvető csoportra bontja a sztochasztikus jellegű
problémákat. E három csoport a „wait and see”, „here and now” és a
„chance

constrained

optimization”.

A

„wait

and

see”

módszer

alkalmazásánál (amint arra a neve is utal) a véletlenszerű elem egy
megfigyelése alapján határozzuk meg annak értékét, és ezek után
determinisztikusként kezeljük és oldjuk meg a problémát. A „here and now”
típusú megközelítésnek már az elnevezése is azt a gyakorlati követelményt
hordozza, hogy a döntéshozónak késlekedés nélkül kell a legjobb megoldást
kiválasztania. Az ismerethiányt ennek érdekében az „expected value”,
vagyis az elvárt érték, esetleg a leggyakrabban előforduló érték helyettesíti.
A „chance constrained optimization” esetén pedig a problémák leírását a
valóságot jellemző korlátozó feltételek egészítik ki. A különböző kategóriák
különféle megoldási módszereket igényelnek. Diwekar Sahinnal közösen
fejlesztette ki a nemlineáris, sztochasztikus rendszerek optimalizációjára a
BONUS1 algoritmust (Sahin, 2002).
Sahinidis 2004-es írásában Diwekarhoz hasonlóan felhívja a
figyelmet arra, hogy amióta gyártási vagy pénzügyi rendszerekben, szállítási
problémáknál, mérnöki tervezésnél folyamatok optimalizálására törekszünk,
mindig elkerülhetetlenül jelen van és megnehezíti a probléma megoldását a
bizonytalanság és az alulhatározottság (Sahinidis, 2004). A témát
megalapozó irodalmak közül ő is Bellmann és Dantzig munkáit tekinti
irányadónak, kiegészítve azt Zadeh és Zimmermann fuzzy módszert
tárgyaló írásaival (Zadeh, 1970; Zimmermann, 1991). A bizonytalanság
kezeléséhez
1

rendelkezésre

álló

módszerek
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közül

a

sztochasztikus

programozást, a fuzzy módszert és a sztochasztikus dinamikus programozást
elemzi részletesebben. A fuzzy matematikai programozási módszert a
sztochasztikus programozáshoz hasonlóan a bizonytalan paraméterekkel
terhelt optimalizációs feladatok egy lehetséges megoldási módszerének
tekinti. Rámutat ugyanakkor a két módszer közötti alapvető különbségre,
mely a bizonytalanság gyakorisági vagy lehetőségi természetében jelenik
meg.
Kóczy T. László a fuzzy rendszerek kialakulásának előzményeit,
szükségességét, valamint a módszer alapvető jellemzőit és alkalmazási
lehetőségeit tárgyalja az elektronikus formában is elérhető Fuzzy rendszerek
című könyvben (Kóczy et al., 2000). A módszer kialakulásának
előzményeként a francia matematikus és filozófus, Henri Poincaré nevéhez
kötődő „homokkupac paradoxont” említi, valamint azt a tényt, hogy a
hagyományos Boole és a háromértékű logika sem képes arra, hogy a
fogalmak pontatlan definícióit és az igazságtartalom viszonylagosságát
megfelelően kezelje. Felhívja ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy az
elméleti felvetés után valójában az ipari fejlődéssel megjelenő komplex
gyakorlati feladatok hívták életre a fuzzy halmazok és fuzzy logika
megalkotásának szükségességét.
A fuzzy logikai következtetés igen népszerű, nagyszámú gyakorlati
alkalmazást felmutató szabály alapú szabályzási illetve döntési módszer.
Lényege a hiányos, a döntési teret csak részben lefedő ismeretekre
(szabályokra) épülő közelítő következtetés. A precíz matematikai definíciók
ugyanis számos gyakorlati probléma megoldása esetében nem alkalmasak a
pontatlan meghatározások formális kezelésére. A fuzzy elmélet lényege
ennek kiküszöbölésére éppen az, hogy az éles (igaz vagy hamis) logikai
meghatározások helyett a halmazhoz tartozás valószínűségét a [0,1]
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intervallumbeli valós értékkel adja meg. Így lehetőség nyílik a sokszor csak
kvalitatív módon kifejezhető jellemzők kvantifikálására.
A harmadik, egyben legújabb összefoglaló munkában a gyártási
rendszerek modell bázisú tervezése során felmerülő bizonytalan gazdasági
paraméterek kezeléséről adnak széleskörű áttekintést Mula és munkatársai.
(Mula et al. 2005). Írásukat a Galbraith által 1973-ban megfogalmazott
„uncertainty”

(bizonytalanság,

meghatározatlanság)

definíciójának

ismertetésével vezetik be. E megfogalmazás szerint a bizonytalanság
mértéke a feladat megoldásához szükséges és a rendelkezésre álló
információ mennyiségének különbségével egyenértékű. Kifejtik, hogy a
valós problémák esetében a bizonytalanság, illetve meghatározatlanság
számos formája létezik, és Ho 1989-es írására támaszkodva annak két nagy
csoportját különböztetik meg. E két csoport a környezeti és a rendszer belső
tulajdonságaiból eredő bizonytalanság. Környezeti bizonytalanságon a
vizsgált rendszer kontúrjain kívüli tényezők (pl. kereslet, kínálat, piaci árak
változása, stb.) ismeretének részleges vagy teljes hiányát értjük; a rendszer
belső bizonytalanságán pedig a folyamat jellegéből adódó, gyakorta széles
intervallumban változó paramétereket (pl. műveleti idő, veszteségidő,
hozam, minőségi jellemzők, stb). Mula és munkatársai felhívják a figyelmet
arra, hogy a külső és belső bizonytalanságot magukban hordozó gyártási
rendszerek szakirodalmi háttere meglehetősen széles, az 1980-as évektől
kezdődően ugyanis sokféle eszköz született a bizonytalanság különféle
formáinak kezelésére. Az alkalmazott metodológiákat és az ezzel
kapcsolatban született publikációkat táblázatos formában foglalják össze. A
gyártási rendszerek bizonytalanságát is magában foglaló modelleket négy
általános osztályba sorolják a következők szerint:
- konceptuális modellek;
- analitikus modellek;
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- mesterséges intelligencia bázisú modellek;
- szimulációs modellek.
A konceptuális modellek csoportjában említik a gazdasági területen
használt hozam- és készletezési modelleket, valamint a különféle pénzügyi
folyamatok fogalmi modelljeit. Az analitikus modellek közé az előzőekben
már tárgyalt matematikai programozási modelleket és a sztochasztikus
programozást, a determinisztikus approximáció módszerét, a Laplace
transzformációt és a Markov-féle döntési modelleket sorolják. A
szimulációs modellek között említik a Monte Carlo szimulációt, a
valószínűségi eloszlásokon és heurisztikákon alapuló modelleket, valamint a
dinamikus rendszermodelleket. Jelen cikk tárgyalja legárnyaltabban a
mesterséges intelligencia e területre vonatkozó módszereit, név szerint a
szakértői rendszereket, a fuzzy módszert, a mesterséges neurális hálózatokat
és a genetikus algoritmusokat.
Mula és munkatársai a megjelent publikációkat a probléma
időhorizontja és a megoldandó probléma tárgya szerint két csoportba
sorolják. Az egyik a középtávú, stratégiai és vezetési szempontból
támogatást nyújtó modellek csoportja, a másik a gyártási folyamatok során
felmerülő, valós problémák megoldását segítő gyakorlati alkalmazásokat
tartalmazza. Az általuk vizsgált 87 publikációról rövid ismertetést adnak,
utalnak ugyanakkor arra, hogy céljuk nem az alkalmazott modellek részletes
tárgyalása vagy a teljes bibliográfia feltárása volt, hanem egy olyan
kiindulási pont megteremtése, mely további vizsgálatok alapjául szolgálhat.
Összefoglalójukban a vizsgált szakcikkek alapján a következő
megállapításokat teszik.
A gyakorlati probléma megoldás során legkevésbé a dinamikus
programozás módszereit használják, mert azok főleg elméleti jellegűek. Az
analitikus modellezési eszközöket gyakrabban alkalmazzák, de ezek csak
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egyszerűbb struktúrák esetén felelnek meg, és általában egyidejűleg csak
egyfajta bizonytalanság kezelésére adnak lehetőséget. A gyakorlatban
megjelenő, egyre bonyolultabb, komplex rendszerek fejlesztésénél, ahol
sokféle végtermék és sokfajta bizonytalansági tényező jelentkezik, egyre
inkább előtérbe kerülnek a mesterséges intelligencia módszerei.
A szakirodalom tanulmányozása során e három áttekintő cikkből
kaphatunk átfogó képet a tématerületről. Az egyébként számos, a
bizonytalanság kezelését speciális területeken bemutató szakirodalmak
ugyanis meglehetősen különböző területeken születtek.
Ezekre a speciális területen született munkákra a teljesség igénye
nélkül jó példa a Rosa és munkatársai által 1994-ben írt cikk, melyben a
gazdasági fejlesztés lehetséges módjait elemzik bizonytalan feltételek
mellett. Konkrét vizsgálatuk tárgya az, hogy a különböző szén-dioxid
kibocsátásra vonatkozó megszorítások és adók hogyan hatnak a gazdaság
működésére. Munkájuk során egy korábban determinisztikus módon
megoldott modell sztochasztikus programozási módszerekkel történő
megoldását mutatják be.
3.3 Mezőgazdasági és ipari melléktermékek, illetve hulladékok anaerob
fermentáción alapuló komplex hasznosítása
A fenntarthatóság kérdése kulcsfontosságú problémaként jelenik
meg az Európai Unióban és világméretekben egyaránt. Az ipari és
mezőgazdasági

termelés

növekvő

mértékű

környezetterhelése

következtében egyre inkább igény mutatkozik olyan, a fenntartható fejlődést
biztosító technológiák kialakítására, melyek a felhalmozódott hulladékok
környezetbarát hatástalanítását, és ezen túl az abban rejlő értékek
hasznosítását célozzák meg.
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A fenntartható fejlődés érdekében az Európai Unió számos
irányelvet határozott meg elsőször 2001-ben, majd a 2006-ban újragondolt
fejlesztési stratégiájában (Sustainable Development Strategy), mely a
fosszilis energiák biomasszával történő növekvő arányú helyettesítését tűzi
ki célul (EU-SDS, 2006). Ezzel összhangban általános célkitűzés a CO2
kibocsátás csökkentése, valamint az, hogy 2010-re Uniós átlagban
energiafogyasztásunk 12%-át kell megújuló energiaforrásból fedezni
(hazánkra az előírás 6%). Célul tűzik ki továbbá annak vizsgálatát, hogy az
Unió egészére vonatkozóan 2015-re megemelhető-e ez a szám 15%-ra.
A fenntarthatóságot biztosító, szerves eredetű mezőgazdasági, ipari
és kommunális hulladék felhasználás és annak vizsgálata közel sem új
keletű.
Schnell a biomassza, ezen belül is a biogáz felhasználás történelmi
gyökereiről ad széleskörű leírást (Schnell, 1991). Utal arra, hogy Indiában
már 1879-ben megépítették az első fermentációra alkalmas berendezést,
ahol a keletkező, magas metántartalmú gázt világításra, majd a későbbi
fejlesztések során elektromos áram termelésre használták.
Ahogy a nemzetközi, úgy a magyar nyelvű szakirodalomban is élénk
publikációs tevékenység folyt már az 1980-as években ezen a területen.
Kiváló példa erre az 1985-ben megjelent, a biomassza sokféle
hasznosításának

lehetőségét

feltáró,

általános

ismereteket

közvetítő

kiadvány Láng István szerkesztésében (Láng et al., 1985). A Komplex
Bizottság munkájában résztvevő szakértők tanulmánya átfogó képet ad a
biomassza termelés és hasznosítás akkori helyzetéről, a fejlesztés általános
lehetőségeiről, annak biotechnológiai és környezetvédelmi feltételeiről és
kihatásairól. Munkájukban felhívják a figyelmet arra, hogy az évtizedek óta
tartó technikai és tudományos fejlődés következtében a világban
megsokszorozódott a mezőgazdasági, élelmiszeripari és ipari termelés, de
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ennek hatására újabb problémák is kialakultak. Utalnak az egyre növekvő
különbségekre az élelmiszer ellátásban, a fosszilis energiák végességére,
valamint a környezetszennyezés veszélyeire. Munkájukban feltárják a
növénytermesztés,

állattenyésztés,

élelmiszeripar,

valamint

az

erdőgazdálkodás területén a biomassza termelésének és hasznosításának
komplex összefüggésrendszerét, valamint matematikai modellt írnak fel
arra. A rendszer meglehetősen bonyolult és szerteágazó, ezen felül pedig
számos sztochasztikus elemet és nemlineáris összefüggést tartalmaz, ezért
sok egyszerűsítést vezetnek be a modellben, például a nemlineáris
összefüggéseket lineárissal közelítik. Ezen egyszerűsítések természetesen
nagymértékben ronthatják a modell valósághű jellegét.
1998-ban kiadott áttekintő könyvükben a megújuló energiaforrások
fajtáiról, azok jellemzőiről, általános hasznosításuk lehetőségeiről adnak
tájékoztatást Kacz és Neményi (Kacz, 1998). Ezen belül is részletesen
foglalkoznak a biogáz előállítás lehetőségével.
A munkám során példaként használt komplex mezőgazdasági/ipari
rendszer egyik legfontosabb eleme a növényi alapú melléktermékeket és
hulladékokat hasznosító biogáz előállítás. A továbbiakban ezért a
szakirodalomnak ezen részére koncentrálok, mellőzve a megújuló
energiaforrások alkalmazásának más formáit.
A harmadlagos biomasszának számító biogáz előállítás az ipari és
mezőgazdasági

hulladékok,

illetve

melléktermékek

hasznos

megsemmisítésének egyre elterjedtebben alkalmazott módszere, amely a
környezetkárosító anyagok semlegesítésén kívül az energiatermelést is
lehetővé teszi. A mezőgazdasági és ipari termelés folyamán keletkező, nem
elhanyagolható mennyiségű szerves hulladékot a környezetünk védelme és
az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások miatt ártalmatlanítani kell.
Ennek egyik lehetséges, leginkább környezetkímélő módja az anaerob
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fermentációs eljárással történő biogáz előállítás. (Az aerob fermentációs
eljárás kevésbé nevezhető környezetbarátnak a jelentős CO2 termelés miatt.)
A Schulz és munkatársai által 2001-ben kiadott, 2005-ben magyar
nyelven is megjelent Biogáz című könyv szakszerű, közérthető formában ad
tájékoztatást a biogáz képződés folyamatáról, a lehetséges gyártási
módokról, a keletkezett biogáz tárolásának, előkészítésének módszereiről, a
gyakorlatban már megvalósult példákat bemutatva (Schulz, 2001). Konkrét
számítási példákkal illusztrálva áttekintő leírást adnak a szerves anyagokat
környezetbarát módon energiává alakító berendezések tervezéséről, annak
gazdaságosságáról. Egy tizenkét pontból álló „ellenőrzőlista” kialakításával
próbálnak segítséget nyújtani a gyakorlati megvalósítást fontolgató
mezőgazdasági, ipari üzemeknek, vagy akár háztartásoknak. Felhívják a
figyelmet a járulékos engedélyek szükségességére, illetve a támogatások
lehetőségére is.
Sembery és munkatársai a hagyományos és megújuló energiákkal
foglalkozó könyvükben a biogáz termelési és hasznosítási eljárást már
komplex rendszerbe foglalva mutatják be (Sembery, 2004). Ennek lényege,
hogy a biológiai hulladékokból elsőként fermentációs eljárással biogázt
állítanak elő, majd a biogázt az energiatermelésben hasznosítják, végül
pedig a visszamaradó fermentált iszapot a talajművelésben tápanyag
utánpótlásra hasznosítják. Felhívják a figyelmet arra is, hogy e komplex
rendszer jelentős ökológiai előnye, hogy környezetbarát, CO2 semleges
energiatermelést tesz lehetővé (azaz nem eredményez többlet CO2
kibocsátást).
A technológia előfeltétele a termelés, gyártás során keletkező,
hatástalanítandó

szerves

anyagok

(szerves

trágya,

élelmiszeripari

melléktermék, hulladék, háztartási hulladék, kommunális szennyvíz és
iszap), illetve a lebontó és metántermelő folyamatokat elvégző baktériumok
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jelenléte, valamint az oxigéntől elzárt környezet. E feltételek megléte esetén
a biogáz képződés folyamata spontán is végbemegy, az intenzív
előállításhoz

azonban

elengedhetetlen

az

állandó

és

kiegyenlített

hőmérsékleten tartás, az időszakos vagy folyamatos keverés, illetve a
megfelelően előkészített szerves tápanyag utánpótlás. Nem elhanyagolható
befolyással van a folyamat végbemenetelére továbbá az egymással
szimbiotikus kapcsolatban működő hidrolizáló, acidogén és metanogén
baktériumtörzsek aránya.
A biogáz előállítására alkalmas alapanyagok felhasználása a magas
beruházási költség, a viszonylag hosszú megtérülési idő, és a megtermelt
biogáz felhasználásának problémái ellenére Magyarországon is egyre
inkább terjed, azonban még közel sem mondható általánossá vált
technológiának. A Magyar Biogáz Szövetség2 honlapján található
információk alapján 2008 októberében Magyarországon mintegy 15 biogáz
üzem működött, további 20 pedig az építés vagy engedélyeztetés valamilyen
szakaszában volt. A biogáz általánosságban 50-70% éghető metánt, 28-48%
égésre képtelen szén-dioxidot, valamint 1-2% egyéb gázt tartalmaz (Lukács,
2007). Ez az összetétel szinte megegyezik a földgázéval, fűtőértéke kb. 2/3a (23MJ/m3) annak (Sembery, 2004). Ezt figyelembe, a magas beruházási
költségek ellenére hosszú távon kiváló megoldást nyújt a biohulladékok
által

okozott

környezetterhelés

csökkentésére,

valamint

a

jelentős

mennyiségű megújuló energiaforrás felhasználására, az Európai Uniós
előírásokkal összhangban.
Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a keletkezett, kezelés
nélkül

veszélyesnek

tekintendő

hulladék

megsemmisítése is jelentős költségekkel jár.

2

www.biogas.hu
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egyéb

módon

történő

A Magyar Biogáz Egyesület elnöke, Kovács Kornél 2006-ban
megjelent írásában (Kovács, 2006) az előzőekkel összhangban szintén
rámutat arra a tényre, hogy a környezetkímélő, biotechnológiai eljárások
igénybevétele egyre inkább elkerülhetetlenné válik a jövőben, hiszen az
anaerob körülmények között fermentációt végző, mikróbákból álló
„konzorciumok” az ember által hulladéknak tekintett szerves anyagokat
tápanyag- és energiaforrásként hasznosítják. Így az egyébként veszélyes
hulladéknak tekinthető anyagokból ezek a mikroba csoportok megújuló
energiaként biogázt, emellett pedig a műtrágya kiváltására alkalmas, értékes
biohumuszt állítanak elő.
Az előzőekben bemutatott számos pozitívum kiaknázása, az Európai
Unió

szigorodó

előírásainak

betartása,

nem

utolsó

sorban

pedig

környezetünk megóvása miatt a mezőgazdasági és élelmiszeripari üzemek
egyik megfontolandó lehetősége egy anaerob fermentációs technológia
termesztési, gyártási folyamatba való illesztése.
Az anaerob fermentáción alapuló biogáz előállítás hatékonysága
nagyrészt a fermentorban mesterségesen biztosított feltételek függvénye. A
jelentős

beruházási

költségek

miatt

ennek

pontos

megtervezés

elengedhetetlen.
Ezt az igényt figyelembe véve számos kutatócsoport foglalkozott
már az 1980-as években a fermentorban lejátszódó folyamatok minél
pontosabb megismerésével illetve annak feltárásával, hogy melyek azok a
mikroba populációk számára biztosítandó feltételek (fermentor kialakítás,
hőmérséklet,

keveredés,

mikroba

arány),

melyek

a

technológia

legkedvezőbb végrehajtását biztosítják. Az ezen a területen folyó kutatások
2007-től kezdődően újra megélénkültek, és számos, az utóbbi években
megjelent szakcikkre támaszkodhatunk a tématerület vizsgálatakor.
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A szakirodalom döntő többsége szennyvíziszapok feldolgozását
tanulmányozza, és más tudományterületekhez hasonlóan itt is a folyamat
matematikai-számítógépi modelljén keresztül vizsgálják a fejlesztés irányait
és lehetőségeit.
Batstone és munkatársai 2000-ben megjelent, két egymásra épülő
írásukban poliszacharidokat, fehérjéket és zsírokat is tartalmazó komplex
vágóhídi hulladékok anaerob feldolgozásának modellezésén keresztül
vizsgálják a folyamat jellegzetességeit. Az első cikk (Batstone, 2000a.) a
folyamat modelljének felépítését és a modell identifikálását mutatja be
részletesen, míg az írás második része (Batstone, 2000b.) a bemutatott
modell validálásának leírása.
Dolgozatomban a vizsgált komplex folyamat modell bázisú
elemzése során e szakcikkre támaszkodva kezdtem meg a 9 féle alapvető
mikroba populációt tartalmazó, anaerob fermentorban játszódó folyamatokat
leíró részletes modell felépítését.
Batstone és munkatársai a lipidek, proteinek és szénhidrátok 9 féle
mikroba populáció részvételével történő anaerob fermentációs sémáját
Costello, Romli és Ramsay korábbi munkáit alapul véve bővítik tovább. A
séma szerint a folyamatok során különféle enzimek jelenlétében, hosszú
szénláncú zsírsavak, proteinek illetve egyszerű cukrok bontásával a
hidrolizáló, majd acidogén baktériumok elsődlegesen szerves savakat
állítanak elő, végül a metanogén törzsek ezt felhasználva több lépcsőben
metánt, szén-dioxidot, valamint elhanyagolható mennyiségben hidrogén
gázt termelnek. Az effluensből magas tápanyagtartalmú, biohumuszként
hasznosítható anyag nyerhető ki.
Batstone és munkatársai írásukban meghatározzák a fermentorban
lejátszódó folyamatokat (enzimreakciókat, a folyadék fázisból gáz fázisba
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történő

átmenetet)

leíró

egyenletrendszert,

valamint

egy

általános

paraméter-becslő módszert dolgoznak ki a teljes modellre.
A cikk második részében (Batstone et al., 2000b.) az előzőleg
bemutatott modell validálását végzik el egy kétlépcsős, vágóhídi hulladékot
felhasználó

anaerob

fermentor

mérési

adatrendszerét

felhasználva.

Összefoglalásként megállapítják, hogy a kialakított modell struktúrája
megfelelően flexibilis a különféle komplex szennyvizek fermentációjának
modellezéséhez. Leírják továbbá, hogy mivel a modellben szerepel
valamennyi lehetséges köztes anyag, ezért az hathatós segítséget nyújthat a
gyakorlatban is a különféle anomáliák vagy specifikus problémák
megértéséhez. E megállapításukat két példával is alátámasztják.
Blumensaat 2004-ben megjelent publikációjában a szennyvíziszap
fermentációjának modelljét felhasználva a fermentorban lejátszódó folyamat
dinamikus viselkedésének megismerését tűzi ki célul (Blumensaat, 2004).
Munkája során az International Water Association által kialakított, a
szakirodalomban ADM3 modellként ismert anaerob fermentációs modellt
adaptálja egy kétlépcsős fermentorban lejátszódó folyamatra.
A

kétlépcsős

fermentáció

esetében

elsőként

egy

termofil

fermentorban történik meg a hidrolízis és kezdődik meg a savképződés,
majd második lépcsőként egy sorba kapcsolt mezofil fermentorban játszódik
le a metánképződés döntő többsége. Blumensaat munkája során a
MATLAB/Simulink programcsomagot alkalmazza, és kiemeli, hogy az
egylépcsős modell kétlépcsős fermentorra való alkalmazása során
kulcsfontosságú az implementált modell megbízhatóságának ellenőrzése. Az
ellenőrzött,

numerikus

inkonzisztenciáktól

mentes,

hibátlan

modell

paramétereit mind a termofil, mind a mezofil szakaszra vonatkozóan a
szakirodalomból származó laboratóriumi mérések adatait felhasználva
3
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közelíti. A validálás eredményeként megállapítja, hogy a kialakított modell
jól követi a kétlépcsős anaerob fermentáció dinamikus viselkedését.
Fezzani és munkatársai Blumensaathoz hasonlóan szintén az ADM
modell

célszerűen

módosított

változatát

alkalmazzák

olíva

olaj

feldolgozásából származó szennyvíz és szilárd hulladékok fermentációjának
modellezésére (Fezzani, 2008a.). A speciálisan a vizsgált alapanyag
feldolgozására átalakított ADM modell biokémiai és fizikokémiai
folyamatait

leíró

egyenletrendszer

megoldására

szintén

a

MATLAB/Simulink programcsomagot alkalmazzák. A modell validálását
korábbi munkájukból származó kísérleti adatokkal végzik. Munkájuk
konklúziójaként a szerzők megállapítják, hogy az ADM modell saját
üzemükre adaptált változata különféle betáplálási sebességekkel való
tesztelés mellett megfelelően jelzi előre a keletkezett gáz mennyiségét,
annak metán és szén-dioxid tartalmát, valamint az effluens pH-ját.
Ugyanezen a területen született második írásukban Fezzani és
munkatársai azt mutatják be, hogy az adott esetben elosztott paraméterű
csőreaktor modellt célszerű alkalmazni (Fezzani, 2008b.).
Mu és munkatársai 2008-ban született, két részből álló szakcikkük
első részében szennyvizek anaerob fermentációs folyamatának elosztott
paraméterű

modelljét

ismertetik

(Mu

et

al.,

2008a.).

Munkájuk

kiindulópontja az előző szerzőkhöz hasonlóan az anaerob fermentációs
(ADM) modell. Írásukban utalnak arra, hogy míg az előfermentáció céljából
működő fermentorban az instabilitások nem túl gyakoriak, addig a
főfermentáció

esetében

a

beadagolási

ingadozások

által

okozott

kimosódások illetve túlfejlődések instabil viselkedést okozhatnak a
működést meghatározó mikroorganizmusok arányában. Éppen ezért
szükségesnek tartják egy olyan megbízható fermentor modell fejlesztését,
amely a „mi van akkor, ha” eseteket segít kezelni.
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A koncentrált paraméterűnek tekintett egység modellje jóval
egyszerűbben kezelhető, azonban meglehetősen nagy elvonatkoztatást jelent
az elosztott paraméterű, a valóságnak sokkal inkább megfelelő leíráshoz
képest. Mu és munkatársai is rávilágítanak e tényre, és leírják, hogy bár az
ADM modell kialakítása fontos lépés volt az anaerob fermentáció általános
modellezésében, abban a tökéletesen kevertnek tekintett fermentor
egyszerűsítő elve korlátozza a használhatóságot. Munkájuk során a vizsgált
fermentor kétzónás (iszap és folyadékzóna), elosztott paraméterű modelljét
(ADMd) ismertetik. Az ADMd modellben az iszapkompartmenten belüli
biomassza eloszlást egy tangens hiperbolikus függvénnyel írják le.
Az ADM és ADMd modell összehasonlítása alapján megállapítják,
hogy az általuk kialakított, elosztott paraméterű modell megbízhatóbban írja
le a vizsgált anaerob fermentor működését.
A cikk második részében (Tartakovsky et al., 2008b.) a modell
kísérleti adatokkal való validálásának folyamatát mutatják be.
Ward és munkatársai 2008-ban megjelent írásukban számos,
speciális területen született szakirodalmat áttekintve gyűjtik össze a
modellezésnél és a gyakorlatban is alkalmazható hasznos információkat,
tematikusan csoportosítva azokat. Foglalkoznak írásukban a fermentor
tervezés és keverés kérdésével, a biomassza megkötésének problémájával, a
fermentációhoz szükséges körülményekkel és annak nyersanyagaival, az
optimális működéshez szükséges segédanyagokkal, valamint a folyamat
monitorozásának és irányításának lehetőségeivel.
A fermentorban lévő biomassza keveredésének kérdése meghatározó
a folyamat végeredményét illetően. Hatványozottan igaz ez egy nagyméretű
fermentor esetében, hiszen könnyen belátható, hogy a viszonylagosan nagy
távolságok és a lassúbb áramok következtében a beadagolt anyag is
lassabban oszlik el.
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Ward és munkatársai leírják, hogy egy bizonyos mértékű keverés
elengedhetetlen, túlzott mértékben azonban már a gáztermelés csökkenését
okozhatja. Folyamatos lassú keverés mellett a rendszer a tápanyag adagolás
ingadozása által okozott tranzienseket is könnyebben elviseli.
Kutatások

eredményeiből

merítve

utalnak

arra,

hogy

a

mikroorganizmusok kimosódásának mértékét valamilyen inert anyag
fermentorba történő juttatása csökkentheti, a mikroba populációk ugyanis
ehhez kapcsolódva nagyobb telepeket alkotnak.
A fermentorban lévő, a mikrobapopulációk működéséhez szükséges
hőmérsékletet illetően mezofil (35 C° körüli) vagy termofil (55 C° körüli)
működésről beszélhetünk. A szerzők leírják, hogy a fermentorban
bekövetkező egészen kis hőmérséklet változás is a gáztermelés visszaesését
okozhatja.
A szakirodalomban fellelhető adatok alapján részletes áttekintést
nyújtanak a különféle szubsztrátok esetén képződő metán mennyiségre
vonatkozóan. Utalnak ugyanakkor arra is, hogy a beadagolt anyag
előkészítése, feltárása nagymértékben befolyásolja annak hasznosulását.
Áttekintésük alapján számos kísérlet igazolja a pótlólagosan adagolt vas,
nikkel és kobalt gáztermelésre gyakorolt pozitív hatását.
A Ward és munkatársai által összegyűjtött és rendszerezett
információk munkám során is hasznosnak bizonyultak a példarendszer
részét alkotó anaerob fermentációs folyamat részletes modelljének
kialakításánál.
Kifejezetten magas poliszacharid tartalmú, illetve mezőgazdasági
eredetű források felhasználására vonatkoznak a He és munkatársai által
közölt, 2007-ben megjelent, illetve az Aceves-Lara és munkatársai által
2008-ban publikált szakcikkek (He et al., 2007, Aceves-Lara et al., 2008).
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A cukorrépa bázisú anaerob hulladék feldolgozásra vonatkozóan
Labat cikkéből, valamint Buchholz és munkatársai számos írásából lehet
bizonyos mértékig hasznosítható ismereteket meríteni a számítógépi
modellépítéshez (Labat, 1986, Buchholz et al., 1986, Buchholz et al., 1987,
Buchholz et al., 1988). Komplex modell illetve szimulációs elemzés
ezekben az írásokban azonban nem található. Hasznos ismeretelemekhez
juthatunk Koppar és Demirel szakcikkeiből is (Koppar, 2007, Demirel,
2007).
Anaerob fermentációval történő szennyvíz és hulladék feldolgozás
modellezéséhez is használható további kiegészítő ismereteket találtunk
számos szerző (Aceves-Lara et al., 2005, Lübken et al., 2007, Alcaraz et al.,
2004, Simenov, 1999, Linke, 2006) ezen a tématerületen írt munkájában.
A már hivatkozott Biogáz című áttekintő könyvben (Schulz, 2001) a
szerző utal arra, hogy már az 1990-es években az energiapolitika
következtében számos háztáji és nagyobb méretű biogáz telepet létesítettek.
Az akkori NDK területén szélsőségesen nagyméretűnek mondható,16.000
m3-es erjesztőtérfogatú fermentor is épült. A munkám során példaként
vizsgált komplex rendszer (Csima et al., 2007) egyik kulcsfontosságú részét
alkotó két anaerob fermentor ma világviszonylatban is nagyméretűnek
tekinthető egyenként 13.500 m3 térfogatával. Hasonló méretű és
geometriájú üzem részletes vizsgálatára vonatkozó szakirodalomról nincs
tudomásom. A nagyméretű fermentorok számítógépi modellel segített
vizsgálata azonban aktuális, hiszen a fejlődés a komplex biomasszák
feldolgozásánál egyre növekvő méretű készülékeket és egyszerű keverési
megoldásokat igényel.
A komplex körfolyamatok részletes modellen alapuló kvantitatív
vizsgálatával foglalkozó írást a szakirodalom áttekintése során nem találtam.
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4. ADATOK ÉS MÓDSZEREK
4.1 A generikus szimulátor és a genetikus algoritmus
A modell bázisú folyamattervezés és optimalizáció szakirodalmi
hátterének áttekintése alapján látható, hogy számos modellező és
optimalizációs eszköz létezik a különféle szakterületek folyamatainak
kezelésére. Ezen eszközök legnagyobb hátránya azonban az, hogy vagy
túlságosan specifikusak és csak egy-egy szűkebb területen alkalmazhatók,
vagy általánosak ugyan, de bizonyos matematikai konstrukciókban való
gondolkodást igényelnek.
Munkám során egy új szimulációs metodológiát, az elmúlt másfél
évtizedben kialakult, hibrid (megmaradási és információs) folyamatok
generikus

szimulációját

általánosan

támogató

szoftver

technológiát

alkalmazom. A módszer a Csukás Béla által vezetett folyamatinformatikai
kutatások keretében, a hálózat struktúrák és értékelési algoritmusok
kutatására alapozva a 90-es években kidolgozott közvetlen számítógépi
leképezés elvén alapul (Csukás, 1998a., Csukás, 2001).
Az új szoftver architektúra a dinamikus szimulációt megvalósító
számítógépi programok generálására, és ezen keresztül a folyamatok
szimuláción alapuló identifikálására, irányítására, illetve tervezésére
alkalmas. Az ilyen típusú feladatok megoldásánál a generikus szimulátor
képességeit hatékonyan egészíti ki a szimulációs módszerrel párhuzamosan
fejlesztett többszempontú genetikus algoritmus (Csukás et al., 1998b.,
Balogh, 2009).
A leíró, logikai (jelenleg GNU-Prolog) nyelven megírt szimulátor
valamennyi alkalmazás esetén három lényeges programrészből épül fel,
melyek tartalma a 4.1-1 ábrán látható módon rendre a következő:
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4.1-1 ábra: A dinamikus szimulátor vázlatos felépítése
•Kernel: a valamennyi alkalmazás esetén közös, általános
programrészleteket tartalmazza. Megvalósítja továbbá az egyes alkalmazási
területeken más és más, módosítható szakértői modul, valamint az egyes
feladatok

megoldásánál

külön-külön

megadandó

és

módosítható

felhasználói modul teljes körű kezelését, valamint e két modul rendszerbe
szervezését.
•Szakértői modul: a szakértői interfészen keresztül szerkeszthetők az
állapot

(passzív)

és

változás

(aktív)

típusú

elemekhez

tartozó

programrészletek. Elvileg minden elemhez más programrészlet tartozhat,
azonban a gyakorlatban a programrészletek számossága általában jóval,
sokszor nagyságrendekkel kisebb az elemek számosságánál. Ezen
túlmenően tetszőleges, az egyes alkalmazások speciális igényei szerint
készített programrészletek is készíthetők a szakértői modulban.
•Felhasználói modul: a felhasználói interfészen keresztül létrehozott
dinamikus

partíciókat

tartalmazza.

Egyszerű

szimuláció

esetén

a

felhasználói program tartalmazza a két alapvető típusú elemosztály
valamennyi tagját (állapot és változás elemek), valamint a köztük lévő
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leolvasások

és

módosítások

leírását.

Speciális

alkalmazásoknál

a

felhasználói program további partíciókat is tartalmazhat. Időben változó
struktúrájú rendszerek esetében a felhasználói interfészen keresztül
megadott időbeli viselkedés ismeretében a kernel gondoskodik az egyes
időszakokban, rendszeres időközönként, vagy előírt időpontokban működő
elemek megfelelő végrehajtásáról.
A működés lényege az, hogy két programrészlet osztály elemei
vannak visszacsatolt kapcsolatban egymással. Az elemi változások állapotra
gyakorolt hatását számító úgynevezett passzív elemek és a pillanatnyi
állapot ismeretében a változásokat számító úgynevezett aktív elemek. A két
osztály elemeinek felépítése szintaktikailag nagyon hasonló, mivel
szabványos

input

elemekből,

lényegében

tetszőleges,

uniform

programrészletek segítségével szabványos output elemeket számítanak. A
megkülönböztetés a rendszer szintű funkcionális működés szempontjából
értendő: nevezetesen, a teljes állapot ismeretében számítjuk az összes
változást, majd az összes változás ismeretében módosítjuk a teljes állapotot.
Mindez lehetőséget ad a mikro-szintű párhuzamosításra, hiszen akár
valamennyi elem egyidejűleg számítható.
Mértékes (megmaradási) folyamatok esetében a változás (aktív)
elemek programjai az egyes átalakulások, illetve elemi transzport
folyamatok konkrét modelljét számítják ki, miközben az állapot (passzív)
elemekhez tartozó programrészletek legfontosabb funkciója a mérték
változások összegzése, valamint a potenciál és sűrűség jellegű intenzív
jellemzők kiszámítása.
Információs folyamatok esetében a változás elemekhez tartozó
programok a szabályokat, az állapot elemekhez tartozó programok pedig a
különféle bemeneteken jelentkező input jelek feldolgozását és ennek alapján
az állapot elem lényeges tartalmát jelentő jel új tartalmát számítják ki.
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A

módszer

sokféle

területen

való

alkalmazhatóságát

és

rugalmasságát az a kettősség biztosítja, hogy egyrészt a szakértői
programmodulban a különféle problémaosztályokra tartósan rögzíthetők a
tipikus alkalmazásokhoz tartozó programrészletek, másrészt a szintaktikai
szabályokat betartva és a modell konzisztenciáját biztosítva, szükség szerint
teljesen új programrészletek is készíthetők. A konzisztencia biztosítását
megkönnyíti, hogy valamennyi lehetséges alkalmazás esetén ugyanolyan
struktúrájú

változás

elemeket,

állapot

elemeket,

leolvasásokat

és

módosításokat alkalmazunk.
Különféle identifikálási, szabályozási, tervezési, valamint az ezekhez
kapcsolódó optimalizációs feladatok megoldásánál a generikus szimulátor
általánosan

alkalmazható

és

a

tapasztalatok

szerint

hatékonyan

együttműködő társprogramja egy több szempontú diszkrét és folytonos
tulajdonságokat is kezelő genetikus algoritmus.
Bár az 1950-es évektől kezdődően már több kutató foglalkozott
evolúciós algoritmusok fejlesztésével, a köztudatban általánosan mégis
Holland nevéhez kapcsolódik a genetikus algoritmus kialakítása (Holland,
1975). A sokféle szempontból az evolúció elméletét alkalmazó módszer
előnye, hogy szakterületre vonatkozó általános tudást nem igényel, így
szinte tetszőleges problémaosztály optimalizációja esetén alkalmazható. Az
olyan feladatoknál, ahol sokféle megoldás közül kell a legjobbat
kiválasztani, a genetikus algoritmus a megoldások egy populációjából (azaz
a keresési tér elemeit magában foglaló reprezentatív példákból) szelekciós,
rekombinációs és mutációs operátorok használatával minden lépésben egy
új, a célfüggvény(ek) szerint az előzőnél jobb populációt állít elő, haladva
így az elegendően jó megoldások felé.
Munkám során a Balogh Sándor által C++ nyelven fejlesztett, a
generikus szimulátorral kiválóan együttműködő genetikus algoritmust
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alkalmaztam (Balogh, 2009). A két program együttműködésének lépéseit a
4.1-2. ábra szemlélteti.

4.1-2 ábra: A felhasznált programrendszer (a dinamikus szimulátor és
a genetikus algoritmus) együttműködésének lényege
A szimulációs és optimalizáló program együttes használatának két
egymást követő fázisa:
•a lehetőségtér és az értékelések inicializálása, majd
•a genetikus algoritmus által populációnként javasolt szimulációk
végrehajtása, kiértékelése és az értékelések visszacsatolása a genetikus
algoritmusnak.

41

A lehetőségtér szabványosított felépítésű elemeit feldolgozó
prototípusok definiálása a szimulációs program szakértői moduljában
történik. Ugyanitt írhatja le a szakértő az adott feladatosztály esetén
alkalmazott értékelési szempont (célfüggvény) prototípusokat is.
A felhasználó már csak az előzetesen a szakértői modulban
meghatározott prototípusoknak megfelelő aktuális lehetőségeket írhatja le a
felhasználói interfészen keresztül. Elvileg bármely változás vagy állapot
elem, illetve a felhasználói modulban elhelyezett bármely egyéb szabványos
adatszerkezet bármely tulajdonsága, vagy tulajdonság-együttese felett
változtathatósági tartományok vagy lehetséges diszkrét értékek adhatók
meg. Az aktuális értékelések megadása a rögzített prototípusok szintaktikai
és szemantikai követelményeivel összhangban szintén a felhasználói
interfészen keresztül történik. Elvileg bármely állapot vagy változás elem,
illetve a felhasználói modulban elhelyezett bármely egyéb szabványos
adatszerkezet bármely tulajdonságához, vagy tulajdonság összességéhez
rendelhetők értékelő függvények.
A generikus szimulátor és a genetikus algoritmus együttes
használata esetén a kernel feladata a felhasználó által megadott aktuális
lehetőségtér, illetve aktuális értékelések alapján a genetikus algoritmus
konfigurálása.
A működés során a genetikus algoritmus és a szimulátor kernel
modulja közötti kommunikáció lényege a következőkben foglalható össze:
•A genetikus algoritmus sorban adja át az egyes populációkhoz
tartozó genetikus kódot, aminek ismeretében a szakértői modulban
létrehozott program automatikusan módosítja a felhasználói inputot.
•A szimuláció közben, illetve végén a szakértői modulban rögzített
programrészletek összegyűjtik az értékeléshez szükséges adatokat, majd
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elvégzik az értékelést. A kernel az értékeket a genetikus algoritmusnak
továbbítja.
•A

vizsgált

variánsok

genetikus

kódjának

és

értékeinek

számontartását és a genetikus kód evolúciós fejlesztését a genetikus
algoritmus végzi.
•Az evolúciós folyamat végén lehetőség van az automatikusan
kijelölt legjobb változat, valamint bármelyik vizsgált változat automatikus
konfigurálására és ismételt szimulációjára (természetesen a felhasználói
modulban kijelölt részletes output kizárólag ebben az esetben kerül
rögzítésre).
4.2 A GraphViz program
Munkám

során

a

szimulációs

és

optimalizáló

program

együttműködésén alapuló programrendszer grafikus felületeként a nyílt
forráskódú GraphViz programcsomagot, illetve a programcsomag részét
képező Dotty gráfszerkesztőt alkalmaztam (Ellson et al., 2004). A C
nyelven írt, szabadon letölthető és bővíthető programrendszer előnye, hogy
a Dotty elnevezésű bemeneti felületen grafikusan megszerkesztett gráf
struktúráját a grafikus szerkesztéssel párhuzamosan .dot formátumban, egy
XML-szerű nyelven is leírásra kerül. Az így keletkezett, struktúra leíró fájl a
GraphViz programon keresztül tetszőlegesen szerkeszthető és tovább
bővíthető. E tulajdonságot felhasználva a GraphViz programrendszert
modell generáló képességgel egészítettem ki, ami ilyen módon egyszerű,
szakértői és felhasználói grafikus interfészként alkalmazható a szimuláció és
optimalizáció során.
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4.3 A módszer illusztrációjára használt példafeladat
4.3.1 A példafeladat bemutatása
A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek előállítása során a
hosszú távon való fennmaradás és versenyképesség érdekében a
gazdaságossági szempontoknak és a környezetvédelmi előírásoknak való
megfelelés egyaránt fontos. Ezt figyelembe véve az ilyen jellegű gazdasági
szerveződések elemi érdeke, hogy olyan környezetbarát, a fenntartható
fejlődést elősegítő komplex technológiai folyamatokat alakítsanak ki,
melyek a melléktermékek és hulladékok kezelésével és esetleges
visszaforgatásával csökkentik a környezetterhelést, emellett a megfelelő
eljárások alkalmazásával az alternatív energiaforrások felhasználása révén is
növelhetik az adott vállalkozás versenyképességét.
A mezőgazdasági/élelmiszeripari komplex rendszerekben számos,
elviekben és gyakorlatban is megvalósítható alternatív megoldás létezik. A
munkámban vizsgált példához az irodalomban legközelebb a Contreras és
munkatársai által írt szakcikk áll, melyben egy kubai cukorgyár példáján
vizsgálják négy alternatíva környezeti hatásait (Contreras, 2009) a SimPro6
programmal (SimPro6, 2004). Ez a program a Life Cycle Assessment
metodológia (Varun, 2009) számítógépi adaptációja. E módszer azonban az
alternatív megoldások rangsorolását csak azok környezeti hatásai alapján
biztosítja, a gazdasági hatások figyelembe vétele nélkül. Figyelemre
méltóak azonban cikkben bemutatott, a termelési/gyártási folyamatba
illesztett, hulladékot felhasználó, értéknövelő, környezetbarát eljárások.
A különféle termelési/gyártási megoldások nem csak környezeti, de
gazdasági szempontból is kedvezőbb alternatíváinak bizonytalan gazdasági
paraméterek mellett történő vizsgálata, illetve a gazdasági szempontból
legkedvezőbb alternatíva kiválasztása azonban korántsem nyilvánvaló
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feladat. Ennek oka egyrészt a gazdasági környezet változékonysága,
másrészt a gazdasági értékeléshez szükséges ismeretek pontatlansága,
esetleg teljes hiánya.
Munkámban a Magyar Cukor ZRt. Kaposvári Cukorgyárában már
részben kialakított, illetve a tervek szerint a jövőben tovább fejlesztendő
komplex körfolyamat sajátosságaihoz hasonlító, egyszerűsített illusztráló
példa segítségével vizsgálom a bizonytalan gazdasági paraméterek mellett
való gazdasági értékelés lehetőségét.
A példaként vizsgált körfolyamat lényege a következőkben
foglalható össze. Az elsődlegesen a cukorgyártás során keletkező, növényi
mellékterméket felhasználó, monoszubsztrát alapú anaerob fermentáció
során magas metántartalmú biogáz termelődik. A képződött biogáz
felhasználás jelentős költség megtakarítást eredményező kiegészítője, illetve
a későbbiekben akár teljes mértékben kiváltója is lehet a cukorgyártás
költségeinek nagy részét kitevő energia (földgáz) felhasználásnak. A
cukorgyári működés kampányjellegéből adódóan azonban felmerül az
alternatív energianövények, esetleg más élelmiszeripari vagy kereskedelmi
eredetű hulladékok fermentációjának lehetősége is. Ez esetben a keletkező
biogáz jól hasznosítható a kampányidőszakon kívül az esetleges nyers
nádcukor finomítás energiaszükségletének kiegészítésére vagy fedezésére is.
Az üzemszerű működés ily módon történő meghosszabbítása gazdasági és
humán erőforrás gazdálkodási szempontból egyaránt egyértelmű előnyöket
hordoz. Természetesen figyelembe kell venni az alternatív fermentációs
alapanyagok hasznosíthatóságának mértékét, árát, illetve szállításának
költségét is.
A keletkező biogáz hálózatba való táplálása hazánkban még részben
technológiai, de főként gazdasági okokból nem megoldott. Jó példa erre
azonban Németország, ahol a Gazdasági és Technológiai Szövetségi
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Minisztérium által kidolgozott és elfogadott rendelet szerint az állam 2008
tavaszától támogatja a biogáz meglevő földgázhálózatba történő betáplálását
(Bányai, 2008).
Az anaerob fermentáció során a biogáz mellett nem elhanyagolható
mennyiségű, magas szerves anyag tartalmú effluens keletkezik, melynek
elhelyezése további kezelés nélkül a környékbeli tavakba történhet.
Természetesen ez esetben számolnunk kell a környezethasználat hosszabb
távon növekvő költségével.
A későbbiekben tervezett effluens utófermentáció technológiájának
bevezetésével keletkező esetleges többlet biogáz szintén energiaforrásként
használható. A beruházás előtt azonban mindenképpen megfontolandó
kérdés az utófermentor által termelt többlet érték illetve az esetleges
létesítés nem elhanyagolható költségének összevetése.
A fermentáció (vagy ha van utófermentáció) után kilépő effluensből
iszap kinyerésével a mezőgazdasági termelésben (élelmiszeripari alapanyag
termesztésben,

alternatív

növénytermesztésben)

energianövény

felhasználható

termesztésben,

öntözővíz,

valamint

intenzív
magas

szervesanyag tartalmú bioiszap marad vissza. Az iszapkinyerés technológiai
megoldását is az eljárás folyamatba illeszthetősége, illetve annak beruházási
és működtetési költségeinek figyelembe vételével kell megtervezni.
Megemlítendő, hogy az iszapkinyerés során az effluenst a répacukor gyártás
folyamatában

keletkező

mésziszappal

kellene

keverni,

viszont

ez

önmagában is egy értékesíthető melléktermék.
Az öntözővíz felhasználásának feltétele a jelentős hektáronkénti
fajlagos költségű öntözőrendszer kiépítése.
A már kialakított és az esetlegesen a későbbiekben létesíthető
technológiai megoldások számos döntési alternatívát kínálnak.
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4.3.2 A példafeladat technológiai paraméterei
A következőkben ismertetem a gazdasági szempontú, modell bázisú
optimalizáció során példaként vizsgált cukorgyári körfolyamat technológiai
adatait, illetve azok szimulációs modellben történő használathoz való
adaptálását. Hangsúlyozni szeretném, hogy részben a hiányos és pontatlan
adatok, részben a nem publikálható ismeretek miatt az esettanulmány csak
egy, a konkrét rendszerhez hasonló példára vonatkozik, így abból a konkrét
termelő rendszerre közvetlenül nem lehet pontos következtetéseket levonni.
A Kaposvári Cukorgyár szakembereitől kapott tényleges és becsült
adatokat, valamint a szakirodalomból származó nyers, további átszámítások
alapjául szolgáló információkat a 4.3.2-1, 4.3.2-3 és 4.3.2-5 táblázatokban
foglaltam össze.
4.3.2-1 táblázat: Az anaerob fermentáció során alapanyagként
felhasznált komponensekre, valamint a cukorrépára vonatkozó adatok4
Szervesanyagon belül
Szárazanyag
tartalom, %

Szervesanyag
tartalom, %

Szénhidrát,
%

Protein, %

Lipid %

Répaszelet

19-23

18

85.1*

14.9*

0.0

Tárolt répaszelet

18-20

16

85.1

14.9

0.0

Ipari hulladék (pl.tejsavó)

4.77

3.8

76.9**

13.1**

9.8**

44-60

42-57

93.0

7.0

0.0

10

9.25

74.4***

9.9***

15.6***

24-28

23

80.0

20.0

0.0

Alternatív növény
(kukoricaszilázs)
Kereskedelmi hulladék
(zöldség hulladék)
Cukorrépa

Forrás: a Kaposvári Cukorgyár és a hivatkozott szakirodalmak adatai
alapján

* Buchholz 1987-es írásából származó adatok, melyben répaszelet alapú anaerob
fermentáció vizsgálatával és méretnövelésével foglalkozik (Buchholz, 1987)
** Homonnay és munkatársai által 2005-ben közölt, a tejsavó tápanyag-összetételét elemző
közlemény (Homonnay et al., 2005)
*** a különféle szakirodalmi forrásokban fellelhető, a zöldségfélékre átlagosan jellemző
értékekből becsült adat
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A 4.3.2-1 táblázatban az elsődleges nyersanyagok, melléktermékek
és hulladékok szerepelnek, melyek a modellben:
• szénhidrát (Ch),
• protein (Pr),
• lipid (Li),
• egyéb, főleg inorganikus (Inorg),
• és víz (Víz)
főkomponensekkel vannak leírva.
Ilyen összetétellel a répaszelet, a tárolt répaszelet, az ipari hulladék,
az alternatív növény, a kereskedelmi hulladék, a cukorrépa és a nyers
nádcukor megnevezésű modell elemek jellemezhetők. A dinamikus
szimuláció során a modellelemek ezen komponenseinek átalakulását vettem
figyelembe becsült sztöchiometriák felhasználásával, illetve esetenként a
részletes felbontású, alsószintű modellel létesített input/output kapcsolatok
kezelésénél is. Konkrétan, ha például a fermentáció egyik alapanyagaként
szolgáló répaszelet modell komponenst tekintjük, akkor annak szénhidrát,
protein és lipid tartalma az anaerob fermentáció folyamatában a
sztöchiometriai mátrixban (ld. később) feltüntetett arányban részben a
biogáz, részben az oldott és szilárd organikus modell komponensekbe alakul
át, míg az inorganikus komponensek az oldott és szilárd inorganikus
komponensekbe, a víz komponens pedig a keletkező víz komponensbe
kerülnek át. Mindez részletesen is tanulmányozható, ha ugyanezen input
adatok feldolgozásához elkészítem a részletes modellt, majd az adatok
értékelését a részletes modellel végzem el, végül az eredményeket a
főkomponensre összegzem.
A 4.3.2-1 táblázatban szereplő információk alapján, a szárazanyag és
a

szervesanyag

tartalom (különbségük

az

inorganikus),

illetve

a

szervesanyagot alkotó szénhidrát, protein illetve lipid arányt ismerve
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számítható a modellkomponensek összetétele. Valamennyi ilyen típusú
komponensnél ezen az elven történt a számítás, terjedelmi okokból azonban
a következőkben csak egy példát mutatok be.
A répaszelet komponenseinek számítása példaként a 4.3.2-2
táblázatban látható (a kékkel jelölt mezők az ismert adatokat jelölik).
4.3.2-2 táblázat: A répaszelet komponenseinek számítása a 4.3.2-1
táblázat alapján
Répaszelet
Szervesanyag
199 g/l
Inorganikus

Szárazanyag
210 g/l
11 g/l

Ch, g/l

Li, g/l

85%
169.2

Pr, g/l

0
0.0

14.9%

Inorg, g/l Víz, g/l

29.7

11.0

790.0

A 4.3.2-3 táblázatban a különféle távozó vizek adatait foglaltam
össze, melyek a modellben a következő főkomponens összetétellel vannak
leírva:
• szilárd organikus anyagok (SOrg),
• szilárd inorganikus anyagok (SInorg),
• oldott állapotú organikus anyagok (LOrg),
• oldott állapotú inorganikus anyagok (LInorg),
• víz.
A táblázatban szereplő KOI5 értékek a vízben található oxidálható
szerves anyagok mennyiségéről adnak kvantitatív információt. Az összes
KOI és oldott KOI értékeiből pedig a szilárd illetve oldott állapotú
szervesanyag mennyiségének arányát ismerhetjük meg. Ezek alapján a
4.3.2-4 táblázatban példaként az effluensre vonatkozó nyers adatokból
történő
5

átszámítást

szemléltetem.

Kémiai Oxigén Igény
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Megjegyzem

azonban,

hogy

az

átszámításnál az inorganikus komponensek szilárd és oldott csoportokra
való megosztásánál (mérési adat hiányában) egy becsült, 1/3-2/3-os
megoszlást vettem figyelembe (a táblázat kék mezői az ismert, a
számításhoz felhasznált adatokat jelölik). Sajnos így a szimuláció során
nagyon fontos lebegő szilárd anyag tartalomra csak durván becsült adatokat
tudtam használni.
4.3.2-3 táblázat: A különféle technológiák során keletkező vizek adatai
Szárazanyag
tartalom, %

Szervesanyag
tartalom, %

Összes KOI, Oldott KOI,
g/l
g/l

Effluens

5.8

4.3

40-60

3-6

Utófermentált effluens

4.85

3.6

30-50

2-4

Iszapkinyerés utáni víz
(szűrés után)

1.8

1.2

7

5

Cukorgyártás kilépő víz

6.63

0.099

16.3

11

Tároló tóban lévő víz

0.47

0.25

2.96

2.16

Emisszióra menő víz

0.26

0.13

2.1

1.9

Forrás: a Kaposvári Cukorgyár adatai alapján
4.3.2-4 táblázat: Példa az effluens komponenseinek számítására
a 4.3.2-3 táblázat alapján
Effluens
Szervesanyag
Szárazanyag
43.00 g/l
58.00 g/l
15.00 g/l
Inorganikus = Száraz-Szerves=
össz. KOI
oldott KOI
50.00 g/l
4.50 g/l
SOrg, g/l

LOrg, g/l
39.13

3.87

SInorg, g/l
0.33
4.95

LInorg, g/l 0.67
10.00

Víz, g/l
942.00

A 4.3.2-5 táblázatban a bioiszapra és a melaszra vonatkozó adatokat
foglaltam össze. Az itt szereplő adatok alapján a bioiszap és a melasz
főkomponensei (szilárd organikus, szilárd inorganikus anyag, víz)
egyszerűen számolhatók:
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Organikus anyag, g/l = Szervesanyag tartalom, % *10

(1)

Inorganikus anyag, g/l = Szárazanyag, g/l – Szervesanyag, g/l

(2)

Víz = Sűrűség, g/l – Szárazanyag, g/l

(3)

4.3.2-5 táblázat: A bioiszapra és a melaszra vonatkozó alapadatok
Szárazanyag
tartalom , %

Szervesanyag
tartalom , %

63.49

7.45

Szárazanyag
tartalom , %

Szervesanyag
tartalom , %

78-80

60-65

Bioiszap

M elasz

Szénhidrát
tartalom
kb. a
szervesanyag
tartalom fele

Forrás: a Kaposvári Cukorgyár és szakirodalomban fellelhető adatok
alapján
Az előzőekben nem említett modell-komponensek (földgáz, biogáz,
cukor, nitrogén, foszfor, vas, nyomelemek) egyértelmű összetételük miatt
átszámítást nem igényeltek.
4.3.3 A példafeladat gazdasági paraméterei
A

gazdasági

értékelés

során

felhasznált

adatokat

(ár-

és

költségparaméterek) a Kaposvári Cukorgyár szakembereitől származó
közelítő információk alapján a 4.3.3-1 táblázatban foglaltam össze. A
gazdasági paraméterek egy részére (táblázatban szürkével jelölve) a
módszer kipróbálása érdekében becsült, tájékoztató adatokat használtam. Az
adatgyűjtés folyamán is felmerült az a probléma, miszerint a szükséges
gazdasági információk a környezeti hatások miatt erősen változékonyak, és
a szakemberek csak széles sávban mozgó értékekkel tudják jellemezni azt. E
tény teljes mértékben alátámasztja annak a törekvésnek a szükségességét,
hogy egy olyan módszer kerüljön kidolgozásra, mely képes a gazdasági
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paraméterek bizonytalanságára érzéketlen, elegendően jó technológiai
variánsok kiválasztására.
A komplex folyamatot alkotó szuperstruktúrában 13 olyan
részfolyamat

van,

melynek

végrehajtása

a

folyamat

egészének

gazdaságosságára lényeges hatással van. A 4.3.3-1 táblázat gazdasági
paramétereinek felhasználásával kalkulált, és az alternatívák rangsorolását
biztosító fedezeti összeg számítását, valamint az ahhoz figyelembe vett
paraméterek részletes értelmezését az 5.3.3 fejezetben mutatom be.
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
5.1 A vizsgált feladatosztály és a kidolgozott módszerek áttekintő
bemutatása
5.1.1 A feladat és a megoldás szintjeinek rendszerezése
A munkám során vizsgált komplex folyamatok hierarchikus
felépítését és megoldási szintjeit az 5.1.1-1 áttekintő ábrán mutatom be. Az
ábrán kékkel kiemelt szint képezi munkám alapját, a komplex technológiai
alternatívák (B) vizsgálatát. Ezek azonban az egy szinttel feljebb
elhelyezkedő lehetőségtérből (C) (szuperstruktúrából) választhatók ki, és
gazdasági szempontú optimalizálásuk a legfelső szinten elhelyezkedő (D),
bizonytalan gazdasági paraméterek figyelembevételével biztosítható.
Minden esetben célszerű azonban a legalsó szintre való visszatérés
lehetőségét megtartani, hiszen egy komplex modell számos technológiai
részegységből épül fel, mely részegységek részletes modelljére (A)
támaszkodva alakíthatók ki a pontosabb felsőszintű sztöchiometrikus
modellek.

5.1.1-1. ábra: A vizsgált feladat és a megoldási szintek rendszere
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5.1.2 A felhasznált metodológia továbbfejlesztésének területei
Munkám során egy olyan optimalizálási módszert dolgoztam ki,
mely képes azon elegendően jó technológiai variánsok kiválasztására,
melyek kevéssé érzékenyek a bizonytalan, esetleg ismeretlen gazdasági
paraméterek széles sávban való változására. A módszer kidolgozásához az
ADATOK ÉS MÓDSZEREK fejezetben bemutatott, dinamikus szimulációs
program

és

genetikus

algoritmus

együttműködésén

alapuló

programrendszert alkalmaztam oly módon, hogy a nyílt forráskódú
GraphViz programcsomagot adatbeviteli felületként alkalmazva a modell
struktúrájának automatikusan képződő leírását kibővítettem a szimulációs
modell

generálásához

információkkal.

szükséges

Kidolgoztam

Prolog-szerű

továbbá

a

formában

gazdasági

megadott

paraméterek

bizonytalanságának figyelembevételét lehetővé tevő modult. Az 5.1.2-1
ábrán

kékkel

jelölt

részek

a

munkámban

továbbfejlesztésére kidolgozott új elveket szemléltetik.
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a

programrendszer

5.1.2-1. ábra: A programrendszer továbbfejlesztésének sematikus rajza

5.2 A kidolgozott általános módszerek részletezése
5.2.1 Módszer a bizonytalan gazdasági paraméterek kezelésére
A technológiai lehetőségtérből válogatva számos gyártási alternatíva
részletes, időbeli változást követő szimulációjára nyílik lehetőségünk.
Felmerül azonban a kérdés, hogy a gazdasági szempontú értékeléshez
elengedhetetlen gazdasági paraméterek széles sávban való változása,
pontatlansága vagy teljes hiánya esetén hogyan választhatunk a számos
variáns közül, illetve milyen módszerrel rangsorolhatjuk azokat.
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Munkámban a szimulátor és optimátor együttműködésén alapuló
programrendszert egy „bizonytalanság tesztelő” modullal kiegészítve
hidaltam át az adatok bizonytalanságának problémáját.
A bizonytalanság tesztelő modul működéséhez a folyamat
struktúráját leíró GraphViz szöveges fájl átalakítás típusú modell elemeihez
hozzáírható kis programmodulokban, Prolog-szerű szintaxissal adhatók meg
minden egyes gazdasági paraméterre vonatkozóan azok a sávok, melyekből
a szimulációs program véletlen módon választ különféle értékeket, és
ezekkel számolja ki az aktuális technológiai alternatíva gazdasági értékét
meghatározó fedezeti összeget, illetve a fedezeti összegek szórását.
Az 5.1.2-1 ábrán a számozott részek a bizonytalanság kezelés
menetét mutatják. A feladat megoldásának lépései ez esetben a szimulátor
és az optimátor együttműködéséhez képest a következőképpen bővülnek.
Első lépésben a genetikus algoritmus a technológiai lehetőségtér alapján
változatos technológiai alternatívákat javasol, és továbbadja azt a
szimulátornak számolásra (1). A számítás elkezdése előtt azonban a
beépített bizonytalanság tesztelő modul megszervezi az adott technológiai
alternatíva

többszöri

számítását

az

előírt

módon,

a

megfelelő

programrészletekben szabadon meghatározott sávokból véletlenszerűen
választott gazdasági paraméterekkel (2). Konkrétan például 20-szor számítja
ki ugyanazt az alternatívát más és más, a megadott sávból véletlen módon
választott gazdasági paraméterekkel, ez a szám azonban a vizsgált feladat
jellegének megfelelően tetszőlegesen választható meg. (Megjegyzem, hogy
az ár- és költségparaméterek nem csak a bázisérték körüli intervallumokkal
jellemezhetők, hanem lehetőség van olyan diszkrét értékek felsorolására is,
melyekből véletlenszerűen válogat a program.)
Az alternatívákat rangsoroló fedezeti összeg számítására minden
egyes alternatíva esetében sor kerül. Az adott számú, különböző gazdasági
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paraméterekkel számolt csoport szimulációja után meghatározásra kerül a
vizsgált variánsok fedezeti összegének átlaga és szórása (3). A
kétszempontú genetikus fejlesztés során a magas átlagos fedezeti értékű, de
kis szórású egyedek kifejlesztése a cél a tendencia jelleggel egyre jobb
generációkban (4).
A vállalati tervezés során az alternatívák közti választás elsődleges
kérdése az, hogy az egyes alternatívák egymáshoz, illetve egy esetleges
fejlesztéskor a kiindulási állapothoz viszonyítva mekkora gazdasági
előnnyel rendelkeznek.
A bizonytalanság tesztelő modul által megsokszorozott variánsok
értékelésére, rangsorolására a vizsgált példa esetében a fedezeti összeget
választottam. Így az összes, adott variánsból a bizonytalanság generáló
modullal készített egyed szimulációja után kiszámításra kerül azok fedezeti
összegének

átlaga

valamint

szórása,

majd

e

két

értékelés

figyelembevételével a genetikus algoritmus egyre jobb és jobb variánsokat
állít elő, miközben ciklikusan ismétlődik az előzőleg leírt visszacsatolt
működés. A genetikus fejlesztés során az optimalizáció eredményeként azok
a variánsok kerülnek előtérbe, amelyek a leginkább érzéketlenek a
gazdasági paraméterek széles tartományban való változtatására, ugyanakkor
átlagosan kedvező megoldást szolgáltatnak.
A bizonytalan gazdasági paraméterek ily módon való kezelése eltér a
szakirodalomban található módszerektől, hiszen azok minden esetben a
teljes modellt teszik bizonytalanná, míg ez esetben a biztos technológiai
modellt egészítem ki a bizonytalan gazdasági paraméterek széles sávban
folytonosan változó vagy előírt diszkrét értékeivel.
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A fedezeti összeget (F) a kalkuláció során a következőképpen
határoztam meg:
F=

n
∑

i=1

( Ai − K v i )

(4)

ahol:
Ai – a vizsgált alternatíva i-edik műszaki-gazdasági tevékenységének
árbevétele, Ft/szimulációs időszak;
Kvi – a vizsgált alternatíva i-edik műszaki-gazdasági tevékenységének
változó költségei, Ft/szimulációs időszak.
A különféle alternatívák szimulációja során a vizsgált alternatívában
szereplő műszaki és gazdasági tevékenységekre vonatkozóan minden
szimulációs időlépésben kiszámításra és összegzésre kerülnek a fedezeti
összeget befolyásoló tényezők. Ilyen módon a vizsgált időszak (pl. egy
kampányév) végén rendelkezésre áll az alternatíva teljes fedezeti értéke.
Megjegyzem, hogy a kalkuláció során változó költségnek célszerű
tekinteni minden olyan költséget, mely az esetlegesen a folyamatba illesztett
új technológiai lépés megvalósítása során merül fel.
Az optimalizáció célfüggvényeként két szempontot határoztam meg.
Az egyik szempont az előzőek alapján bizonytalanul értékelt variánsokra
számított fedezeti összegek egyszerű számtani átlaga ( F ):
n
∑

F=

Fj

j=1

n

ahol:
Fj – a j-edik vizsgált alternatíva fedezeti összege, Ft
n – a vizsgált alternatívák száma.
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(5)

Második szempontként az egyes variánsok fedezeti összegének
szórását vettem figyelembe (sF):
sF =

∑ (Fj

− F)2

n−1

(6)

ahol:
Fj – a j-edik vizsgált alternatíva fedezeti összege, Ft

F – a vizsgált alternatívák fedezeti összegeinek számtani átlaga, Ft
n – a vizsgált alternatívák száma.
5.2.2 A GraphViz leíró nyelv kiterjesztése a modelleket meghatározó
programrészleteket és adatrendszereket generáló definíciókkal
Az alkalmazott modellezési metodológia elveihez igazodva a
folyamatok struktúrájának leírásánál az adott folyamat állapot és változás
elemeit, illetve a köztük lévő kapcsolatokat kell meghatározni. A kétféle
kapcsolat a megjelenítés során az irányított élek alapján különböztethető
meg. Nevezetesen az állapot (ellipszis) → változás (téglalap) élek leolvasást
és módosítást, a változás (téglalap) → állapot (ellipszis) élek pedig csak
módosítást jelölnek ki. A struktúra leírását tartalmazó szöveges fájlban
ennek megfelelően specifikáltam a kapcsolatokat.
A vizsgált folyamat gráfjának a GraphViz programmal, grafikus
úton való kialakításával egyidőben a struktúra egy XML-szerű nyelven
kerül rögzítésre. Az elkészült fájl szöveges formában bővíthető tovább a
modellezéshez szükséges információkkal. A GraphViz programcsomag
interfészként való alkalmazását az teszi lehetővé, hogy a Prolog szintaxissal
leírt, általános modellezési információk hozzáfűzése nem okoz értelmezési
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problémákat a bővített struktúra újbóli grafikus megjelenítése során sem.
Ugyanakkor a lokális változókat, és viszonylagos input/output adatátvitelt
alkalmazó unifikációval működő deklaratív logikai program lehetővé teszi a
dinamikus

partíciókban

megállapodásszerűen

adatszerűen

rögzített

leírt,

„szabványos”

jelen

listákon

munkában
kommunikáló

programrészletek szakértő által történő szabad megfogalmazását.
A szöveges GraphViz állományt munkám során olyan Prologszerűen leírt tipikus modulokkal egészítettem ki, mely lehetővé teszi a
modell számítása során szükséges input adatok, feltételek, következmények,
valamint a számítás során alkalmazott összefüggéseket leíró konkrét
programrészletek megadását. A bővített szöveges állomány az aktuális
adatok, illetve programrészletek ezen modulokba való feltöltése után
tetszőleges, komplex folyamat modelljének automatikus generálását és
végrehajtását teszi lehetővé a dinamikus szimulátor kernelje számára.
A

modell

generálást

lehetővé

tevő,

kétféle

elem-

és

kapcsolattípushoz kialakított deklaratív (Prolog-szerű) prototípusokat a
következőkben

ismertetem.

A

szimulációs

modell

automatikus

generálásának képességével kiegészített GraphViz leíró nyelv felépítésének
könnyebb megértése érdekében az 5.2.2-1 ábrán egy áttekintő példát is
bemutatok.
A GraphViz program a modellbeli anyagok (pl. ai) illetve
átalakulások (pl. vj) megjelenítésének tulajdonságait a szabványos label,
fontsize, fontname, fontcolor, shape, color, style, fillcolor stb. típusokban
leírva rögzíti automatikusan. Ezen tulajdonságok értelmezése különösebb
magyarázatot nem igényel, átláthatósága miatt a gráfrajz akár a szöveges
formátumból is könnyen alakítható, szerkeszthető. Fontos megjegyezni
azonban, hogy a grafikus szerkesztés alapján automatikusan rögzített
tulajdonságok

a

szöveges

formátumban
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szabadon

szerkeszthetők,

módosíthatók. Helytakarékosság céljából ezen sorokat nem tüntettem fel,
hanem csak a munkám során kialakított általános modulokat tartalmazza az
5.2.2-1 ábra.
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A modell generáláshoz szükséges információk deklarálásához a leíró
nyelvet az alábbiakban ismertetett általános deklarációkkal bővítettem ki:
Az állapot típusú modell elemek (pl. ai elem az 5.2.2-1 ábrán)
esetében a prototype-ban az adott komponens típusa adható meg tetszőleges
elnevezéssel. Ez a későbbiekben a szabványos elemek létrehozását könnyíti
meg, mivel az azonos típusú elemeknél az erre a névre való hivatkozással
megtakaríthatjuk a többi adat megadását (program, input, output), csak a
speciálisan az adott állapot elemet (pl. komponenst) leíró összetevőket és
azok kezdeti mennyiségeit kell megadni (comment és initial).
Az yn az adott állapot elem egzisztenciájára utal, vagyis arra, hogy
az adott szimuláció során részt vesz-e az adott elem a folyamatban vagy
sem. Az opció előnye, hogy a szuperstruktúra aktuális részletét kijelölő a
y/n (igen/nem) lehetőségek .dot fájlban, illetve (genetikus fejlesztésnél) a
generált adatbázisban való egyszerű átírásával definiálhatók a szimulációs
alternatívák. Genetikus algoritmussal való fejlesztés során az alternatívák
generálása természetesen automatikus.
A comment az adott állapot elem tartalmát (pl. komponenslistáját)
szakértői és felhasználói azonosítását segíti, az initial deklaráció pedig a
comment-ben felsorolt adatok kezdeti számszerű mennyiségeit tartalmazza.
Megmaradásra visszavezethető mértékes folyamatok esetén a lista első
eleme a referencia mérték (például tömeg), míg a többi elem a komponensek
referencia mértékre vonatkoztatott sűrűségét (koncentrációját) tartalmazza.
Az input illetve output deklarációkkal adható meg az adott állapot
elemre (komponensre) vonatkozó adatok mintája. Jelen munkában többnyire
a

megmaradási

mértékekre

általános

i(komp,l,IL,t),

illetve

o(konc,l,OL,kg_t) funktorokat (adat-struktúrákat), használjuk melyekre a
szimulációs program Prolog nyelven írt kernelje mintaillesztéssel unifikál.
Input jellemzők esetében az i() funktor az elem nevét, típusát,
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komponenslistáját illetve mértékegységét tartalmazza. Output jellemzők
esetén hasonló módon az o() funktor az elem nevét, típusát, a számított
koncentrációknak megfelelő változók listáját, valamint a mértékegységeket
deklarálja.
A program az adott komponens számítására vonatkozó deklaráció,
amely az inputlistán lévő adatokból a paraméterlistán lévő paraméterek
ismeretében kiszámítja az outputot. Jelen esetben az extenzív/intenzív
adatokat kezelő általános „measures” prototípus a mértékekre vonatkozóan a
kernelben már megírt általános deklaratív programrészletet (klózt) hívja
meg.
A változás típusú elemeknél (pl. vj az 5.2.2-1 ábrán) a prototype és
yn szerepe megegyezik az állapot típusú modell elemnél leírtakkal.
A param és data sorokban adhatók meg a számításhoz szükséges
gazdasági (árak, költségek) illetve technológiai (pl. átalakulási arányok)
adatok felhasználói és szakértői azonosítását is segítő (kötelezően
nagybetűvel kezdődő) változó nevek illetve a konkrét, számszerűsített
értékek, a rögzített sorrendben.
Az input deklarációban listazárójelek között kell vesszővel egymás
után elválasztva felsorolni azokat a (szabványos struktúrában leírt) i()
funktorokat, melyek az adott változás (átalakítás) típusú modell-elem
számításához szükségesek.
Az output deklarációban a szintén szabványos formában megírt o()
funktorok vesszővel elválasztott listáját adjuk meg, melyeket a program
sorban megírt formulák alapján számolt mennyiségek csökkentik illetve
növelik.
A program deklaráció azt írja le, hogy miként kell a lokális input
értékek és paraméterek, illetve a megállapodásszerűen használt globális
adatok ismeretében kiszámítani a lokális output jellemzőket. Ezen
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túlmenően itt kell leírni a gazdasági értékeléshez szükséges információkat
meghatározó

függvényeket

illetve

képleteket

is.

A

költségek

bizonytalanságának kezelésére tetszőleges sávok adhatók meg Prolog-szerű
szintaxissal, valamennyi gazdasági paraméterre vonatkozóan.
A condition és consequence deklarációnál azok a Prolog-szerű listán
megadott feltételek és következmények sorolhatók fel, melyeket a
végrehajtás során figyelembe kell venni. Ezeket fontosságuk miatt a
következő fejezetben részletesen is ismertetem.
Az állapot elem → változás elem kapcsolatot reprezentáló gráfél
(leolvasó típusú kapcsolat) automatikusan képződő leírását a modell
generáláshoz az alábbiakban felsorolt deklarációkkal egészítettem ki.
A korábbiakban is ismertetett yn a kapcsolat meglétére utaló
információ.
Az inpop sorba annak az operátornak a típusa adható meg, mely az
inpnev sorban lévő, állapot típusú modell elem információit olvassa le. Az
itt lévő változókra való hivatkozás teremti meg a kapcsolatot a modellkomponensek között, a gráfstruktúrának megfelelően.
Hasonlóképpen az outop és az outnev sorokban kerülnek megadásra
az output kezelésére vonatkozó információk.
A condition sorban adhatók meg szükség szerint a kapcsolat aktuális
létét befolyásoló, feladatfüggő feltételek.
Az idozit megnevezésű listán kerülnek felsorolásra az adott típusú
kapcsolat időbeni végrehajtására vonatkozó információk. A lista első adata a
kezdő, míg a második a befejező időpontra utal. A szögletes zárójeleket
követő adatok mértékes folyamatok esetében a kapcsolat által forgalmazott
mennyiségek (pl. áramok) megadására szolgálnak, illetve tartalékot
jelentenek a későbbiekben esetlegesen szükséges további információk
megadásához. A szögletes zárójelbe írt [aram] szó azt jelzi, hogy a
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mennyiséget áramként kell elszámolni. A [mind] szó a mindenkori
mennyiség teljes felhasználását jelzi. Az [arany, Masik] pár azt jelzi, hogy a
mennyiségi adat ugyanezen folyamatba kerülő másik anyag arányában
határozza meg a forgalmazott mennyiséget.
A változás elem → állapot elem közötti kapcsolatot reprezentáló
gráfél (módosító típusú kapcsolat) esetében a modellgeneráláshoz szükséges
információk értelemszerűen megfelelnek az előbbiekben ismertetett,
leolvasó típusú kapcsolatnál megadottakkal.
5.2.3 Módszer a változó struktúrájú folyamatok szimulációját segítő
feltételek és következmények kezelésére
A változó struktúrájú komplex rendszerek bonyolultságából adódóan
a rendszer modelljének kialakítása során szükséges a különféle átalakítás
típusú

modell

elemek

végrehajtására

vonatkozó

feltételek

és

következmények beépítése, az ún. „dead-lock” és „hazard” szituációk
kiküszöbölésére. A „zsákutca” (dead-lock) helyzet akkor jön létre, ha két
egymást feltételező részfolyamat kölcsönösen megakadályozza a másik
elkezdődését. A „nem kívánt” (hazard) helyzet lényege az, hogy egy olyan
folyamat is lejátszódik vagy megáll, mely az adott körülmények között nem
következhetne volna be. Mindkét esetben arról van szó, hogy tudatosan kell
befolyásolni a szekvenciális végrehajtást.
A feltételek és következmények megadása is az előzőekben
ismertetett, GraphViz által automatikusan generált struktúra leíró fájl
megfelelő sorokkal való kibővítésével történik. A feltételeket és
következményeket

leíró

Prolog

listák

következőképpen alakítottam ki:
condition = cond*
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általános

felépítését

a

cond = cond(típus,cím,elem/folyamat,operátor,érték)],
illetve:
consequence = conseq*
consequence = '[conseq(cím,elem/folyamat,operátor,jel)]'
A feltételek listáján egymás után vesszővel elválasztva tetszőleges
számú feltétel sorolható fel, melyek között ÉS típusú kapcsolat van. A típus
jelen esetben a mennyiség (quantity), a létezés (existence) és a
következmény (conseq) típusú feltételek értelmezésére van felkészítve
(szükség esetén tovább bővíthető). A cím annak az állapot vagy változás
elemnek a neve, melynek az üzenet szól. Általános üzenet esetén a cím =
any értéket kell beírni. A címzett üzeneteket a címzett elem, az általános
üzeneteket a kernel törli minden időlépésben. Az elem/folyamat a
vonatkozó feltétel tárgyát képező állapot vagy változás modell elemet
jelenti. Az operátor megadása a mennyiség (quantity) típus esetén a
more/less operátorok, a létezés (existence) vagy működés (works) típus
esetén pedig a yes/no használatával lehetséges. Az érték mennyiség
(quantity) esetén az adott mennyiségi korlát megadását jelenti, létezés
(existence) vagy működés (works) esetén pedig az 1/0 karakterek
valamelyikét.
A következmények listáján szintén tetszőleges számú elem adható
meg a fent ismertetett formában, aminek jelentése a következő. A cím annak
az állapot vagy változás elemnek a neve, melynek az üzenet szól (általános
üzenet esetén cím = any). Az elem/folyamat azt az állapotot vagy
átalakítást jelöli, mely a következmény tárgya. Az operátor itt a „működik”
(works) és a „szükséges” (needs) típusokra van felkészítve. Ezekben az
esetekben a szükségképpen megadandó jel az 1 (igen) illetve 0 (nem)
karakter.
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A feltétel és következmény modulok konkrét feladatra vonatkozó
feltöltése biztosítja az előírt működést, illetve a nem kívánt hatások
elkerülését.
5.2.4 A felsőszintű modellben felhasznált sztöchiometria származtatása az
alsószintű modellből
A felsőszintű modellben szereplő anyagok komponenseinek más
anyagok komponenseire való átalakulását leíró sztöchiometriai mátrixok
kétféleképpen határozhatók meg:
a) Az egyes technológiai részfolyamatra vonatkozóan kiszámíthatók
az átalakulások arányai azok részletes modellje alapján. Az 5.2.4-1 ábrán
látható módon ez esetben a részletes modell inputjainak és outputjainak
ismeretében határozhatók meg a felsőszintű modell egy átalakítási
folyamatának bemeneti illetve kimeneti értékei.
Jelen munkában a komplex folyamat kulcsfontosságú technológiai
lépése az anaerob fermentáció folyamata, ezért a részletes modellen alapuló
sztöchiometria becslését erre a részfolyamatra ellenőriztem a későbbiekben
leírt módon.
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5.2.4-1. ábra: A felsőszintű és a részletes modell kapcsolódása
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b) Részletes modell hiányában szakértői és szakirodalmi adatok
alapján becsült adatokat felhasználva határozhatók meg a sztöchiometriai
mátrixok.
Az

általános

módszer

tesztelésére

használt

példafeladat

sztöchiometriai mátrixait terjedelmi okokból dolgozatom elektronikus
mellékletében ismertetem.
5.3 A példaként vizsgált komplex rendszer
Az 5.3-1. ábrán szemléltetett, jelen munkában példaként vizsgált
szuperstruktúra a Magyar Cukor Zrt. Kaposvári Cukorgyárában az elmúlt
évek folyamán már létesített technológiákon, illetve a jelenleg tervezett
fejlesztési irányokon alapul.
A szuperstruktúra kifejezés arra utal, hogy a bemutatott gráf együtt
ábrázolja valamennyi lehetséges technológiai lépést és az azok folyamán
felhasznált, illetve keletkező komponenseket, valamint a köztük lévő
irányított kapcsolatokat. A szuperstruktúrából egy-egy egyedi alternatíva
kiválasztása az adott, alternatívában szereplő folyamatok (anyagok,
átalakulások

és

a

köztük

lévő

kapcsolatok)

leírásában

szereplő

egzisztenciájának (y/n kapcsolójának) konzisztens beállításával történik.
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5.3-1. ábra: A vizsgált komplex folyamat figyelembe vett lehetőségeit tartalmazó szuperstruktúrája
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5.3.1 A komplex rendszer lehetőségeinek áttekintése
A megoldandó feladat bonyolultságát növeli, hogy az egyes
alternatívák struktúrája már a vizsgált szimulációs időn belül is változhat,
például éppen a cukorgyártás kampányjellegéből adódóan a szimuláció első
időszakában (pl. első 70 napjában) folyik répacukor feldolgozás, az év többi
napjaiban pedig egy alternatíva lehet a nyers nádcukor finomítás.
A szimulációs időt a példafeladatban 300 napnak tekintettem, 65
napot hagyva a szükséges karbantartási munkálatokra. Természetesen a
többi paraméterhez hasonlóan ez is tetszőlegesen változtatható.
A vizsgált folyamat strukturális lehetőségeit és változtatható
technológiai paramétereit a lehetőségteret leíró állományban foglaltam össze
Prolog-szerű szintaxissal leírva, a szimulátor által dinamikusan beolvasandó
dinamikus partíció formájában. A lehetőségtér egy példakénti leírása
dolgozatom elektronikus mellékletében található meg (Gen.pl állomány).
A lehetőségtérben egyrészt diszkrét választási döntéseket lehet
megadni arra vonatkozóan, hogy az átalakítás típusú modell elemek (pl.
nyers nádcukor finomítás folyamata) részét képezik-e a vizsgált
alternatívának. Ezen lehetőségeket a listán megadott 1 (része a folyamatnak)
illetve 2 (nem része a folyamatnak) értékek változtatásával választja ki a
genetikus algoritmus az éppen vizsgált technológiai alternatíva (kezdetben
véletlenszerű, később tudatos) meghatározásakor. A szuperstruktúra
(maximális struktúra) jellegéből adódóan valamennyi olyan művelet
bekerült a lehetőségtérbe, mely szóba jöhet az éves működtetés során, és
amelyek végrehajtása a gazdasági értékelésre hatással van.
Az anyag típusú modell elemek közül az anaerob fermentációnál
használt

nyersanyagok

lehetséges

mennyiségére,

illetve

a

kampányidőszakon kívül feldolgozható nyers nádcukor mennyiségére adtam
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meg széles változtathatósági tartományokat. A genetikus algoritmus e
folytonos tartományokból egy megadott lépésközt figyelembe véve választ a
technológiai alternatívák meghatározása során a folytonos paraméterek
genetikus kódjaira értelmezett operátorok segítségével. A beadagolt
anyagok

áramlási

sebességének

változtatási

tartományai

gazdasági

kihatásuk miatt szintén előírhatók a lehetőségtérben.
Az átalakítás és anyag típusú elemek diszkrét és folytonos
lehetőségterének megadása után kerül sor az értékelési szempontok
meghatározására, mely szintén ebben a szöveges fájlban kerül megadásra. A
vizsgált folyamat esetében a bizonytalan gazdasági paraméterek hatásának
vizsgálatára automatikusan generált szimulációk összességére kiszámolt
fedezeti összeg átlaga és szórása alapján történik a különféle alternatívák
rangsorolása (ld. 5.3.3 fejezet).
A genetikus algoritmus a lehetőségeket definiáló szöveges fájlban
összegyűjtött lehetőségtérből válogatva állítja elő a vizsgált alternatívákat.
Ugyanebben a fájlban a folytonos tartományokra vonatkozóan minden
sávhoz külön-külön adható meg lépésköz. A lépésköz a folytonos
lehetőségek felbontásának finomságát jelöli. Kisebb lépésekkel pontosabban
járható be ugyan a teljes tér, de hosszabb ideig tart a fejlesztés.
5.3.2 Az időben változó struktúrájú folyamat szemléltetése
A vizsgált folyamat egyetlen alternatívájának struktúrája is változhat
a szimulációs időszakon belül. Erre egy példát az 5.3.2-1 ábrán mutatok be,
ahol a struktúra megváltozását három különböző színnel (kék, zöld, sárga)
jelöltem a szuperstruktúrában aktuálisan működő útvonalak kijelölésével,
Gantt diagram nézetben.
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Az említett ábrán a szimuláció első időszakában, a répacukor
kampány alatt az anaerob fermentáció a melléktermékként keletkező
répaszelet alapú monoszubsztráttal működik, és a keletkezett biogázt a
répacukor gyártás folyamatában használják fel. A kampány elteltével és a
tárolt répaszelet elfogyásával az ipari hulladékra való áttérés az anaerob
fermentáció során biztosítja a répakampányon kívüli nyers nádcukor
finomításhoz szükséges energiát. A nyers nádcukor finomítás végeztével a
keletkező biogáz értékesítése történik az ábrán szemléltetett példa
struktúrában, az ipari hulladékról kereskedelmi hulladékra való áttérés
mellett.
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5.3.2-1. ábra: Az időben változó struktúra Gantt diagram nézete
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5.3.3 Az értékeléshez szükséges fedezeti összeg meghatározása a konkrét
példa esetében
A vizsgált szuperstruktúrában (az 5.3-1 ábrán téglalap gráfpontokkal
jelölve) 17 műszaki-gazdasági művelet (átalakítás típusú elem) található,
melyek a következők:
• répacukor gyártás,
• fölgáz vétel
• nyers nádcukor finomítás,
• anaerob fermentáció,
• utófermentáció,
• iszapkinyerés,
• szelet tárolás,
• fáklyázás,
• biogáz értékesítés,
• műveletek során keletkező vizek tároló tavakba engedése,
• növénytermesztés,
• műveletek során keletkező vizek emissziója,
• bioiszap értékesítés,
• préselt répaszelet értékesítése takarmánynak,
• préselt répaszelet megsemmisítése,
• répacukor gyártás során keletkező melasz értékesítése,
• répacukor gyártás során keletkező mésziszap értékesítése.
A felsoroltak közül 13 folyamat van hatással a gazdasági értékelést
befolyásoló fedezeti összeg számítására, mely a 4.3.3-1 táblázatot alapul
véve a következőkben részletezett módon történt.
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A répacukor gyártás a vizsgált élelmiszeripari vállalat legfontosabb
tevékenysége. E technológiai lépés során az előállított fehércukorból
származó árbevétel és a változó költségek különbözeteként számítottam a
részfolyamat hozzájárulását a fedezeti összeghez. A répacukor gyártás során
felmerülő változó költségtételek között a következőket vettem figyelembe:
- cukorrépa (mint alapanyag),
- cukorrépa átvételi és szállítási költsége,
- személyi költségek (kampányidőszakban foglalkoztatottak),
- gyártási segédanyagok költsége,
- gyártással kapcsolatban a kampányidőszakban felmerülő
karbantartási költségek
- cukor kiszerelésének és tárolásának költsége,
- finanszírozás költségei (kamat, stb),
- egyéb esetlegesen felmerülő költségek.
A feldolgozáshoz szükséges energiaköltség elszámolása egy külön
elemi folyamatban, a földgáz vásárlás figyelembevételével történik, mivel
fűtőgáz termelése és felhasználása több folyamathoz is kapcsolódik.
A cukorrépa feldolgozása során visszamaradó melléktermék a
préselt répaszelet, mely tárolásának változó költsége a 4.3.3-1 táblázat
alapján került meghatározásra. A már elkészült beruházás amortizációját fix
költségnek tekintve a kalkulációba nem vontam be.
A melléktermék répaszelet takarmányként való értékesítési ára a
kapott információk alapján széles sávban, 600-1800 Ft/t között ingadozik.
A préselt répaszelet megsemmisítésére nyilvánvalóan csak abban az
esetben lenne szükség, ha az az anaerob fermentáció folyamatában nem
lenne felhasználható, és értékesíteni sem lehetne takarmányozási célra. Erre
példa még a két anaerob fermentor üzembe helyezése előtt, a 2006-os
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kampány során volt, de ma már ez nyilvánvalóan szükségtelen,
gazdaságtalan megoldás.
A szintén a répacukor gyártás melléktermékeként keletkező melasz
és mésziszap értékesítésénél a szállítás költségei a vevőt terhelik, ezért ez
esetben csak a bevételt számoltam el a kalkuláció során. Melasz esetében
felmerül az anaerob fermentáció folyamatába visszatáplálás lehetősége,
azonban magas áron való értékesíthetőség esetén ez természetesen nem
gazdaságos. Mésziszap esetében a felhasználást az a kérdés befolyásolja,
hogy megéri-e eladni, vagy inkább az iszapkinyerés folyamatában
adalékként felhasználva az előállított bioiszap formájában célszerű
értékesíteni.
A nyers nádcukor finomítás során szerepet játszó gazdasági
paraméterek között az előzőekhez hasonlóan az értékesített finomított
nádcukor árbevétele és a répacukor gyártáshoz hasonló szerkezetű, de
összességében kisebb változó költségeken kívül a beruházás költségét is
figyelembe vettem. Ennek oka az, hogy az egyébként állandó költségnek
tekintendő amortizáció változó költségként való figyelembevételével lehet
vizsgálni az esetleges beruházás gazdasági hatásait. A nyers nádcukor
finomítás során a beruházás szükségességét a répacukor finomítástól eltérő
technológia indokolja.
Az anaerob fermentációval kapcsolatban a préselt répaszeleten kívül
felhasznált különféle alternatív alapanyagok költségét (ipari, kereskedelmi
hulladék, egyéb alternatív növény), valamint az üzemelési költséget vontam
be a gazdasági értékelésbe. A fermentációhoz szükséges beruházások már
korábban megvalósultak, így az amortizációt itt állandó költségnek tekintve
nem kalkuláltam vele. A folyamat során értékként keletkező biogáz
elszámolását a többszörös figyelembevétel elkerülése érdekében nem itt,
hanem a répacukor gyártás és nyers nádcukor finomítás folyamata során
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vettem figyelembe. A földgáz fűtőértékének mintegy felét kitevő biogáz
ugyanis részben helyettesíti a mindenképpen szükséges fölgáz vételét. (A
földgáz fűtőértékét meghatározó metántartalom számos ok miatt változó
lehet. Az elszámolás során 96% metántartalmú földgázt vettem figyelembe.)
A biogáz értékének elszámolása így az energiaköltségek csökkenésén
keresztül közvetetten fejeződik ki. A folyamatban szereplő egyik
lehetőségként felmerül a gyár szükségletein felül keletkező biogáz
értékesítésének lehetősége. Ebben az esetben az értékesítéshez szükséges
infrastruktúrát a fogadó fél biztosítja, így ennek költsége a cukorgyár
szempontjából nincs vagy elhanyagolható. A biogáz metántartalmára
vonatkozó mérési adatok alapján átlagosan 48% metántartalmat vettem
alapul, következésképpen az eladási árát a földgázár 50%-aként határoztam
meg az elszámolás során.
Az utófermentáció végrehajtása esetén az üzemeltetés költsége
mellett számolni kell a beruházás költségével, amit ebben az esetben is
változó költségként értelmeztem, hogy annak hatását értékelni tudjam. A
keletkező többlet biogáz értéke az anaerob fermentációhoz hasonlóan
szintén a felhasználás vagy az értékesítés folyamatában kerül elszámolásra.
A többlet biogáz termelésén kívül a folyamat eredményeként meg kell
említeni,

hogy

az

anaerob

fermentációból

származó

effluens

utófermentációjával csökkenthetők a keletkező vizek kötelezően határérték
alatt tartandó értékei (KOI, BOI).
Az esetleges új beruházással megvalósítható iszapkinyerés folyamata
során a fermentációból vagy az utófermentációból távozó effluenst a
répacukor gyártásból származó mésziszappal keverve, annak centrifugálása
vagy szűrőpréssel történő elválasztása eredményeként a mezőgazdasági
termesztésben felhasználható, magas tápanyagtartalmú bioiszap keletkezik.
A folyamathoz kapcsolódó gazdasági paraméterek közé tartoznak a
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beruházás kapcsán felmerülő költségek (melyeket itt változó költségnek
tekintettem az új beruházás miatt), valamint az üzemeltetés költségei. Az ezt
ellentételező,

keletkező

érték

(bioiszap)

elszámolása

a

bioiszap

értékesítésének folyamatában történik meg.
A fenti 17 folyamat közül az alternatívák gazdasági szempontú
összehasonlítását biztosító fedezeti összeg számításánál
• a fáklyázás,
• a műveletek során keletkező vizek tároló tavakba engedése,
• a növénytermesztés,
• és a műveletek során keletkező vizek emissziója
megnevezésű folyamatokhoz nem rendeltem gazdasági paramétereket a
következő indokok miatt.
A fáklyázás folyamata során a „megtermelődött”, de fel nem
használt, fölöslegben lévő biogáz elégetésére kerül sor, mely tulajdonképpen
elmaradt haszonként realizálódik, hiszen a termelésére fordított kiadások
elszámolódnak ugyan, de ezzel szemben semmiféle bevétel nem jelenik
meg. A fáklyák működésének költsége ez esetben elhanyagolható, ezért
ezzel nem számoltam.
A körfolyamat műveletei során keletkező (szenny)vizek saját kezelő
és tároló tavakba engedése egy a jelenlegi modell határok mellett gazdasági
vonzattal nem járó technológiai lépés.
A növénytermesztés folyamata szintén a modellhatárokon kívül eső
folyamat, és nincs kihatása a cukorgyári körfolyamat gazdaságosságára,
ezért annak gazdasági paramétereivel nem számoltam. Figyelembevétele
csupán a tároló tavakból a már megfelelő minőségű vizek kiengedési
helyének egyik lehetőségét jelenti.
Az emisszió (tároló tavakból környezetbe történő juttatás) folyamata
esetén a gyárat környezetterhelési díj fizetésének kötelezettsége terheli
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ugyan, de a díj 100%-a visszaforgatható gépvásárlásra, így ennek gazdasági
paramétereit a számolás során nem vettem figyelembe.

5.4 A szuperstruktúra egyetlen alternatívájának generálása és
szimulációja
5.4.1 A vizsgált alternatíva struktúrája és paraméterei
Az 5.4.1-1 ábrán a korábbiakban bemutatott szuperstruktúra egy
lehetséges

alternatíváját

szemléltetem.

Az

alternatíva

lényege

(a

szuperstruktúrán kékkel jelölve) az, hogy a répacukor gyártás főfolyamata
mellett a melléktermékként keletkező répaszeletet az anaerob fermentáció
folyamatában hasznosítja, aminek eredményeként biogáz keletkezik.
Kampányidőszakon

kívül,

a

rendelkezésre

álló

tárolt

répaszelet

felhasználása után ipari hulladékot feldolgozva hasznosítja az anaerob
fermentorok kapacitásait, a keletkező biogáz értékesítése mellett. Az
utófermentáció folyamatának beépítésével pedig a főfermentációból kilépő
effluensből további biogáz kinyerése történik, az effluens szervesanyag
tartalmának csökkentése mellett, mely a kilépő vizek későbbi tisztításának
igényét csökkentheti.
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5.4.1-1. ábra: Egy lehetséges alternatíva struktúrája
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5.4.2 Az input nyelv bemutatása a vizsgált feladat vonatkozásában
A következőkben a modell egy-egy tipikus állapot illetve változás
elemének és kapcsolataiknak a kialakított leíró nyelvbe való konkrét
beillesztését ismertetem az előzőekben bemutatott alternatíva egy kis
részletének példáján (5.4.2-1 ábra). Megjegyzem, hogy a folyamat teljes
szuperstruktúrájára vonatkozóan ugyanígy kell elkészíteni valamennyi
állapot és változás elemre, illetve a köztük lévő kapcsolatokra vonatkozó
általános leírást.

5.4.2-1. ábra: Egy példaként kiragadott kis részlet, az utófermentáció
A kiragadott részlet az utófermentáció folyamata. Az 5.4.2-1. ábrán
bemutatott folyamatrész elegendően egyszerű ahhoz, hogy ezen keresztül
könnyen áttekintsük a GraphViz leíró nyelv modell generáló információkkal
való kiterjesztésének konkrét folyamatát. Ugyanakkor a példa elég
bonyolult ahhoz, hogy minden deklaráció típus megjelenjen benne. Az
utófermentáció folyamatának lényege, hogy az anaerob fermentáció során
távozó effluens újbóli fermentációjával e folyamat során többlet biogáz
keletkezik, illetve kilép az utófermentált effluens. A kiemelt részfolyamat
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karakterisztikus elemei az 5.4.2-1 ábrán ellipszisekkel jelölt állapot típusú
(passzív) modell komponensek (az Effluens, a Biogáz és az Utófermentált
effluens), illetve az ábrán téglalappal jelölt változás típusú (aktív) modell
elem, az Utófermentáció folyamata. Ez az előbbi állapot elemek jellemzőit
leolvasva a megadott formula alapján növeli a keletkező Biogáz és
Utófermentált effluens mennyiségét, illetve csökkenti az Effluens
mennyiségét.
A következőkben konkrét példák bemutatásával is ismertetem a
GraphViz programcsomag grafikus szerkesztője által automatikusan
létrehozott,

majd

a

modell-generáláshoz

szükséges

információkkal

kiegészített kódrészleteket. Terjedelmi okokból csak egy állapotot, egy
átalakulást és egy-egy kapcsolatot (leolvasás, módosítás) reprezentáló gráfél
tartalmát mutatom be. Egy teljes modell leírása dolgozatom elektronikus
mellékletében található meg.
5.4.2.1 Példa egy állapot elem (biogáz) programjára és annak
értelmezésére
"gaz" [
label = "Biogaz"
fontsize = "14"
fontname = "Times-Roman"
fontcolor = "black"
shape = "ellipse"
color = "blue"
style = "filled, bold"
fillcolor = "lightblue"
yn = "y"
model = "measures"
comment = "[M,Ch4,Co2,Oth]"
initial = "[300,0.48,0.51,0.01]"
]
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A példaként bemutatott „Biogaz” nevű állapot elem a model
deklarációban

hivatkozik

a

prototípus

(jelen

esetben

"measures")

programjára, amit egy másik elemnél már deklaráltam a következők szerint:
prototype = "measures"
program = "ujintenziv(IL,[],OL)"
input = "[i(komp,l,IL,t)]"
output = "[o(konc,l,OL,kg_t)]"
Az „ujintenziv(IL,[],OL) predikátum azt a valamennyi mértékes
elemre közös kernelbeli klózt hívja meg, amelyik kiszámítja az IL extenzív
mennyiségekhez

tartozó

OL

intenzív

jellemzőket

(jelen

esetben

koncentrációkat). Ez a (más esetben is alkalmazott) megoldás biztosítja,
hogy a több elem által használt tipikus programrészleteket csak egyszer kell
leírni.
A comment-ben megadott összetétel listájainak elemei rendre a
következők:
- M: a biogáz teljes kezdeti tömege, t
- Ch4: a metán kezdeti koncentrációja, kg/kg
- Co2: a szén-dioxid kezdeti koncentrációja, kg/kg
- Oth: az egyéb gázkomponensek kezdeti koncentrációja, kg/kg.
A komponensek kezdeti mennyiségeit az initial deklaráció tartalmazza.
A jobb áttekintés kedvéért az összetételt tömegtörtben adtam meg, és az
interpretálás során történik az átszámítás tömegekre. Az állapot elemekhez
tartozó kezdeti tömegek nem valós mennyiségek, mivel azokat a viszonylag
nagy (a példa esetében 1 napos) időlépéssel összhangban úgy kell
meghatározni, hogy tetszőlegesen konfigurált és tetszőleges sorrendben
számított folyamat elszámolása után is pozitív egyenleg maradjon.
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5.4.2.2 Példa egy változás elem (utófermentáció) programjára és annak
értelmezésére
"utofermentacio" [
label = "Utofermentacio"
fontsize = "14"
fontname = "Times-Roman"
fontcolor = "black"
shape = "box"
color = "blue"
style = "filled, bold"
fillcolor = "lightblue"
yn = 'n'
prototype = 'postfermentor'
param = '[d(ktg,l,[Beruh,Uzktg],nd),d(param,l,[A1,A2,A3],nd)]'
data = '[d(ktg,l,[39,11],nd),d(param,l,[0.018,0.021,0.001],nd)]'
condition = '[cond(conseq,utofermentacio,anaerob_fermentacio,
works,1),cond(quantity,any,effluens,more,900)]'
consequence = '[conseq(any,utofermentacio,works,1)]'
input = '[i(effluens,l,[M,Sorg,Sinorg,Lorg,Linorg,W],kg_t)]'
output = '[o(effluens,l,[IM,ISorg,ISinorg,ILorg,ILinorg,
IW],t),o(gaz,l,[Mg,Ch4,Co2,Oth],t),o(utofermentalt_effluens,l,[OM,
OSorg,OSinorg,OLorg,OLinorg,OW],t)]'
program = 'g(dt,DT), factor(F),
Q is M*F*DT,
Ch4 is A1*(Sorg+Lorg)*Q,
Co2 is A2*(Sorg+Lorg)*Q,
Oth is A3*(Sorg+Lorg)*Q,
Mg is Ch4+Co2+Oth,
OSorg is (1-A1-A2-A3)*Q*Sorg,
OLorg is (1-A1-A2-A3)*Q*Lorg,
OM is M-Mg, OSinorg is Sinorg*Q,
OLinorg is Linorg*Q,
OW is W*Q,IM is (-1)*Q,
ISorg is (-1)*Sorg,
ISinorg is (-1)*Sinorg,
ILorg is (-1)*Lorg,
ILinorg is (-1)*Linorg,
IW is (-1)*W,
ktg(Uzktg,0.9,1.1,RUzktg),Fedezet is ((-1)*Beruh-RUzktg)*F*DT,
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novel(Fedezet)'
]
A példaként választott utófermentáció folyamatainak egyetlen inputja
az effluens, ezért az input lista:
[i(effluens,l,[M,Sorg,Sinorg,Lorg,Linorg,W],kg_t)].
A listán szereplő effluens komponensei rendre a következők:
•M- az effluens teljes tömegárama, t/időlépés
•Sorg- az effluensben lévő szilárd szerves anyag koncentrációja, kg/kg
•Sinorg- az effluensben lévő szilárd inorganikus anyag koncentrációja,
kg/kg
•Lorg- az effluensben lévő oldott formájú szerves anyag koncentrációja,
kg/kg
•Linorg-

az

effluensben

lévő

oldott

formájú

szervetlen

anyag

koncentrációja, kg/kg
•W- az effluensben lévő víz koncentrációja, kg/kg.
A példában az output lista a következő három elemet tartalmazza:
[o(effluens,l,[IM,ISorg,ISinorg,ILorg,ILinorg,IW],t),
o(gaz,l,[Mg,Ch4,Co2,Oth],t),
o(utofermentalt_effluens,l,[OM,OSorg,Sinorg,OLorg,OLinorg,OW],t)]
Az átalakítás során az effluens komponenseinek mennyisége
csökken, és a biogáz illetve az utófermentált effluens elnevezésű anyagok
komponensei növekednek. A kilépő áramokban felsorolt komponensek a
következők:
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Effluens:
•IM- az effluens tömeg változása, t
•ISorg- az effluensben lévő szilárd szerves anyag tömeg változása, t
•ISinorg- az effluensben lévő szilárd inorganikus anyag tömeg változása, t
•ILorg- az effluensben lévő oldott formájú szerves anyag tömeg változása,
t
•ILinorg- az effluensben lévő oldott formájú szervetlen anyag tömeg
változása, t
•IW- az effluensben lévő víz mennyiségének változása, t.
Biogáz:
•Mg- a keletkező biogáz teljes tömeg változása, t
•Ch4- a keletkező metán mennyiségének változása, t
•Co2- a keletkező szén-dioxid mennyiségének változása, t
•Oth- a keletkező egyéb gázok mennyiségének változása, t.
Utófermentált effluens:
•OM- az utófermentált effluens tömeg változása, t
•OSorg- az utófermentált effluensben lévő, szilárd szerves anyag tömeg
változása, t
•OSinorg- az utófermentált effluensben lévő, szilárd inorganikus anyag
tömeg változása, t
•OLorg- az utófermentált effluensben lévő, oldott formájú szerves anyag
tömeg változása, t
•OLinorg- az utófermentált effluensben lévő, oldott formájú szervetlen
anyag tömeg változása, t
•OW- az utófermentált effluensben lévő víz mennyiségének változása, t.
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A példában a param sorban szereplő, Uzktg megnevezésű változó az
üzemeltetési költséget jelenti, konkrét értéke a data sorban kerül megadásra,
ezer Ft-ban. A szintén a param sorban szereplő sztöchiometriára vonatkozó
A1, A2 és A3 paraméterek az átalakulások arányát jelzik. Értékük az
anaerob fermentáció folyamata esetében annak részletes modelljét is
figyelembe véve, a többi folyamat esetében pedig a szakértői becslésekből,
illetve a szakirodalomból származó adatok alapján kerültek megadásra
(sztöchiometriai mátrixokban összefoglalva).
Az

előzőekben

felsorolt

(Prolog-szerűen

nagy

kezdőbetűs)

változóneveket alkalmazva írtam fel a program sorban a számításhoz
szükséges konkrét összefüggéseket. A programrészlet ismertetése során az
előzőekben már értelmezett lokális változók mellett globális változók a DT
(szimulációs időlépés) és az F (időlépés csökkentő faktor), mely a kernel
programban kerül minden időlépésben kiszámításra.
Az input jellemzők, paraméterek és globális változók ismeretében a
felsőszintű modell számítása a következő Prolog programrészletet szerint
történik.
A program deklarációban felsorolt, a komponensek változását
számító összefüggések a következők:
Q is M*F*DT

(7)

ahol Q az effluensnek a szimuláció egy időegységére jutó össztömeg
változását jelenti.
Ch4=A1*(Sorg+Lorg)*Q

(8)

ahol Ch4 a keletkező biogáz metán komponensének tömegváltozása egy
szimulációs időlépés alatt. A számításnál azt kell figyelembe venni, hogy a
biogáz (és annak valamennyi komponense) a szilárd illetve oldott formában
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lévő szerves anyagból keletkezhet, a data sorban megadott sztöchiometria
(A1) alapján.
Co2=A2*(Sorg+Lorg)*Q

(9)

ahol Co2 a keletkező biogáz szén-dioxid komponensének tömegváltozása
egy szimulációs időlépés alatt. Számítása az A2 elosztási arány, illetve a
szilárd és oldott organikus komponensek felhasználásával történik.
Oth=A3*(Sorg+Lorg)*Q

(10)

ahol Oth a biogáz egyéb komponenseinek tömegváltozását jelöli. A
számítás során az előzőekhez hasonlóan a szerves komponenseket illetve az
A3 elosztási arányt vettem figyelembe.
Mg=Ch4+Co2+Oth

(11)

ahol Mg a keletkező biogáz teljes tömegének változása, ami értelemszerűen
az előzőleg részletezett biogáz komponensek tömeg változásainak összege.
OSorg=(1-A1-A2-A3)*Q*Sorg

(12)

ahol OSorg az utófermentált effluensben maradó, szilárd szerves anyag
tömegváltozása. Számításánál az Sorg koncentrációt szorozzuk meg az egy
időlépés alatti tömegváltozással (Q), valamint az (1- A1-A2-A3).
OLorg=(1-A1-A2-A3)*Q*Lorg

(13)

ahol OLorg az utófermentált effluensben oldott formában maradó szerves
anyag tömeg változását jelenti, az előzőhöz hasonlóan számítva.
OM=M-Mg

(14)

ahol OM az utófermentált effluens össztömegének változása, mely
értelemszerűen

kiadódik

az

effluens

és

a

keletkező

biogáz

tömegváltozásának különbségéből.
OSinorg=Sinorg*Q

(15)

ahol OSinorg az utófermentált effluensben maradó szilárd inorganikus
anyagok mennyiségének változását jelöli.
OLinorg=Linorg*Q
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(16)

ahol OLinorg az utófermentált effluensben maradó oldott állapotú
inorganikus anyagok mennyiségét jelöli.
OW=W*Q

(17)

ahol OW az utófermentált effluensben lévő víz mennyiségének változása.
A következőkben felsorolt valamennyi formula az előzőleg számolt
növekmények

-1-el

szorzott

összege,

hiszen

értelemszerűen

a

növekményekkel azonos mértékben csökken az effluens komponenseinek
mennyisége az átalakulás során.
IM=(-1)*Q

(18)

ahol IM az effluens tömegének csökkenése.
ISorg is (-1)*Sorg

(19)

ahol ISorg az effluens szilárd organikus komponensét csökkentő mennyiség.
ISinorg is (-1)*Sinorg

(20)

ahol ISinorg az effluens szilárd inorganikus komponensét csökkentő
mennyiség.
ILorg is (-1)*Lorg

(21)

ahol ILorg az effluens oldott állapotú organikus komponensét csökkentő
mennyiség.
ILinorg is (-1)*Linorg

(22)

ahol ILinorg az effluens oldott állapotú inorganikus komponensét csökkentő
mennyiség.
IW is (-1)*W

(23)

ahol IW az effluensben lévő vizet csökkentő mennyiség.
A program sorban szerepel az előzőeken kívül a költségek
bizonytalanságának kezeléséhez szükséges, jelen példában ±10%-os
tartomány megadása a bizonytalanság tesztelő algoritmus számára.
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A vizsgált példában is szükség van az általánosan már bemutatott
feltétel és következményrendszer alkalmazására. Az utófermentáció
folyamatára vonatkozó beépített feltétel az, hogy legyen utófermentálandó
effluens, vagyis hogy működjön az anaerob fermentáció folyamata. Enélkül
ugyanis

nyilvánvalóan

szükségtelenné

(és

lehetetlenné)

válna

az

utófermentáció folyamata. A következmény ez esetben az utófermentáció
működésének bejelentése, amire más elemek feltételei hivatkoznak.
5.4.2.3 Példa a leolvasó és módosító típusú kapcsolat programjára és annak
értelmezésére
Az "effluens" állapot elem és az "utófermentáció" változás elem
közötti példakénti leolvasó kapcsolat definíciója a következő:
"effluens" -> "utofermentacio" [
fontsize = "14"
fontname = "Times-Roman"
fontcolor = "black"
style = "bold"
color = "blue"
yn = "y"
inpop = "read"
inpnev = "konc"
outop = "write"
outnev = "effluens"
idozit = "[t(0,300,[mind],0,0)]"
cond = "[cond(existence,any,utofermentacio,yes,1]"
]
A

GraphViz

szintaxisának

megfelelően

leírt

"effluens"→"utofermentacio" kapcsolat értelmezésekor a kernelben lévő
interpreter előkészít egy effluens→utofermentacio leolvasást és egy
utofermentacio→effluens módosítást. A továbbfejlesztett GraphViz leírás új
sorainak jelentése a következő. Az
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inpop = "read"
inpnev = "konc"
outop = "write"
outnev = "effluens"
sorok (az 5.2.2-1 ábrával összhangban) egyrészt megszervezik az "effluens"
állapot elem kilépő koncentráció listájának leolvasását egy x() típusú
kapcsolatba, mely adatokat az "utofermentacio" nevű változás elem
"effluens" nevű bemeneti slotjába olvas be a kernel.
Másrészt ugyanezen sorok létrehozzák az "effluens" állapot elem
belépő mennyiség listáját módosító y() típusú kapcsolatot. Ez megszervezi
az "utofermentacio" nevű változás elem "effluens" nevű kimeneti elem
slotjában lévő értékek leolvasását, illetve az "effluens" állapot elem
bemeneti listájának megfelelő növelését vagy csökkentését.
A

cond

=

"[cond(existence,any,utofermentacio,yes,1]"

feltétel

megadására a szuperstruktúrában való gondolkodás miatt van szükség,
mivel az effluens az aktuálisan választott struktúrától függően vagy
utófermentációra, vagy közvetlenül iszapkinyerésre, vagy közvetlenül a
tároló tavakba is kerülhet.
Az idozit = "[t(0,300,[mind],0,0)]" sor egyrészt a kapcsolat időbeli
érvényességét (0-300 nap) határozza meg, másrészt a [mind] flag-gel előírja,
hogy gyakorlatilag a teljes képződő mennyiség továbbításra kerül.
Az "utofermentacio" változás elem és a "gaz" változás elem közötti
példakénti módosító kapcsolat definíciója a következő:
"utofermentacio" -> "gaz" [
fontsize = "14"
fontname = "Times-Roman"
fontcolor = "black"
style = "bold"
color = "blue"
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yn = "y"
inpop = "read"
inpnev = "gaz"
outop = "add"
outnev = "komp"
idozit = "[t(0,300,[],0,0)]"
]
Az "utofermentacio" → "gaz" GraphViz kapcsolat értelmezésekor a
kernelben lévő interpreter egy utófermentáció → gáz módosítást készít elő.
Ezzel összefüggésben a kiterjesztett GraphVizben az
inpop = "read"
inpnev = "gaz"
outop = "add"
outnev = "komp"
sorok létrehozzák a "gaz" állapot elem belépő mennyiség listáját módosító
y() típusú kapcsolatot. Ez megszervezi az "utofermentacio" nevű változás
elem "gaz" nevű kimeneti slotjában lévő értékek leolvasását, illetve a "gaz"
állapot elem bemeneti listájának ennek megfelelő növekedését vagy
csökkentését.
5.4.3 A leíró modellből készített szakértői és felhasználói modellek
bemutatása
Az előzőekben ismertetett struktúra leíró nyelv Prolog szintaxissal
megadott modell generáló információkkal való kibővítése után a dinamikus
szimulátor kernelje automatikusan generálja a szimulátor Felhasználói és
Szakértői modulját, mely alapján az egyes alternatívák szimulációja
történik. A példaként vizsgált alternatíva leíró modelljéből generált
Felhasználói és Szakértői programokat tartalmazó fájlokat a CD
Mellékletben csatoltam.
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5.4.4 Néhány példaként bemutatott alternatíva szimulációja
A dinamikus szimulátor időlépésenként számított eredményeit
jelenleg egy .csv formátumú fájlba írja, ilyen módon a kiértékelés során
hasznosíthatók az EXCEL képességei.
A következőkben a számos lehetséges alternatíva közül két esetet
kiválasztva mutatom be a szimuláció eredményeit.
Az első esetben a lehetséges technológiai folyamatok közül a
cukorgyári főfolyamatokat (répacukor gyártás, nyers nádcukor finomítás) és
az anaerob fermentáció folyamatát valamint az értelemszerűen kapcsolódó
segédfolyamatokat (pl. fáklyázás, gáz vásárlás, stb.) vettem figyelembe a
szimulációs modell elkészítése során.
Az 5.4.4-1 ábrán az anaerob fermentáció különböző alapanyagainak
felhasználását tekinthetjük át. Látható, hogy a szimulációs időszak első 97
napjában, a cukorrépakampány alatt a répaszelet egy részét folyamatosan a
fermentáció használja fel, miközben a tárolt répaszelet mennyisége is
növekszik a kampányidőszak végéig. A friss szelet hiányában a tárolt
répaszelet felhasználása kezdődik meg. Az adott esetben jellemző
mennyiségben rendelkezésre álló egyéb fermentációs nyersanyagok
felhasználására ezek után kerül sor egy változtatható módon előírt
sorrendben (alternatív növény, ipari hulladék majd kereskedelmi hulladék).
Természetesen ezen nyersanyagok rendelkezésre álló mennyisége is
tetszőlegesen változtatható. Ez azért fontos, mert e nyersanyagok
felhasználásának (a répaszelettel ellentétben) már költségvonzata is van.
Jelen munkában azt az egyszerűsítő feltételezést alkalmaztam, hogy
a különféle nyersanyagokat egymástól elkülönítve, egymás után használjuk
fel. Az alkalmazott metodológia elvileg támogatja a gyakorlati szempontból
jelentős kevert beadagolásokat is. Jelen munkában ezt azért nem
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alkalmaztam, mert a répaszelet fermentációjára nézve pontosabb méréseken
és szimulációkon alapuló adatok és becslések álltak rendelkezésre. Az
alternatív nyersanyagok hasznosítására egyelőre durva becsléseket kellett
használnom. A kevert nyersanyagok alkalmazásának korrekt vizsgálatához
elkerülhetetlen a szénhidrátok, proteinek és lipidek feldolgozására kiterjedő
teljes részletes modell használata, pontos kiindulási anyag összetételek
mellett.
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5.4.4-1. ábra: Az anaerob fermentáció felhasznált alapanyagai
Az 5.4.4-2 ábrán a szimulációs időszak alatti gázmérleget
tekinthetjük át. A kék vonal a vásárolt földgáz mennyiségét mutatja, míg a
lila vonal az ún. gáz-egyenleget jelzi. Ez magában foglalja a termelt biogáz
mennyiségét, annak felhasználását, illetve szükség esetén a vásárolt földgáz
mennyiséget. A gáz-egyenleg látszólag paradox ingadozását és magas
szintjét a durva időlépés, illetve genetikus algoritmus által javasolt
változtatásokhoz való robosztus alkalmazkodást biztosító széles tartományt
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kijelölő korlátok okozzák. Jól követhető azonban, hogy a kampányidőszak
után a tárolt répaszelet adagolásával keletkező biogáz jobban fedezi a nyers
nádcukor finomítás (répacukor gyártásénál kisebb) gázszükségletét. Az
alternatív nyersanyagok esetében ez a kedvezőtlenebb összetétel, illetve
kisebb adagolási sebességek miatt már kevésbé teljesül (esetleg a helyzet
még rosszabb is lehet).
900

20000

800

18000
16000

700

Gázegyenleg, t

12000
500
10000
400
8000
300

Vásárolt földgáz, t

14000

600

6000
Gázegyenleg, t

200

Földgáz, t

4000

100

2000

0
0

50

100

150

200

250

300

0
350

Idő, nap

5.4.4-2. ábra: Gázmérleg a szimulációs idő folyamán
Az 5.4.4-3. ábrán a szimulációs időszak alatti répacukor gyártás illetve
nyers nádcukor finomítás alakulását figyelhetjük meg. A modellben a
kampányidőszak alatt feldolgozott cukorrépa mennyiség 750 ezer tonna volt
(az aktuális kvótával összhangban). A modellben szereplő sztöchiometriával
összhangban

a

sárga

vonalon

megfigyelhető,

hogy

a

cukorrépa

feldolgozásából körülbelül 102 ezer tonna cukor keletkezik. A feldolgozott
kb. 100 ezer tonna nyers nádcukor pedig a sárga vonalon követhető módon
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kb. 90 ezer tonna cukor gyártását biztosítja a kampányidőszakon túli
szimulációs időben.
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5.4.4-3. ábra: A répacukor gyártás és a nyers nádcukor finomítás
A példaként bemutatott másik alternatívában a szimulációs modellt
az anaerob fermentáció nélkül futtattam le, a nyers nádcukor finomítás
kihagyásával. Az 5.4.4-4 ábrán látható módon így a feldolgozott kb. 750
ezer tonna cukorrépából kb. 103 ezer tonna cukrot állít elő a gyár a
szimulációs időszak első részében.
Az 5.4.4-5 ábra az előzőleg bemutatott és a jelen alternatíva fedezeti
összegének különbségét mutatja. Jól látható, hogy a répacukor kampány
után az első alternatíva esetében a fedezeti összeg növekedése (a répaszelet
tápanyag elfogyása miatt) kisebb ütemben ugyan, de tovább folytatódik a
nyers nádcukor finomítás révén.
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5.4.4-4. ábra: A feldolgozott alapanyag és a gyártott cukor mennyisége
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5.4.4-5. ábra: Az anaerob fermentációval és nyers nádcukor
finomítással, illetve az azok nélkül vizsgált alternatíva fedezeti összege
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5.5 Példa az elemi folyamatok felső szintű modelljét meghatározó
részletes modellre
A felsőszintű, közelítő, sztöchiometrikus modellek megbízhatósága
a

bennük

szereplő

technológiai

egységek

részletes

modelljének

felhasználásával növelhető. Ezt figyelembe véve a körfolyamat felsőszintű,
komplex modelljének meghatározó technológiai lépését képező anaerob
fermentáció részletes dinamikus modellen alapuló vizsgálatát is elvégeztem.
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5.5.1-1. ábra: Az anaerob fermentáció részletes modelljének struktúrája
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5.5.1 A részletes modell struktúrája
Az anaerob fermentáció folyamatának részletes modelljét Batstone
és munkatársai 9 féle alapvető mikroba populációt figyelembe vevő,
anaerob fermentációs modellje alapján állítottam össze (Batstone 2000a, és
2000b). A részletes modellt a felsőszintű modell esetében is alkalmazott
metodológiát alkalmazva készítettem el.
Munkám során a publikált modell struktúrájából, illetve a leíró
összefüggésekből indultam ki. Az összefüggések kisebb részét, valamint a
folyamatokat leíró kinetikai, egyensúlyi és egyéb paramétereket azonban
nem vettem át, hanem egy példaként szolgáló félüzemi kísérlet
rendelkezésre álló (hiányos) adatait más szakirodalmi ismeretekkel és
becslésekkel ötvözve, a szimulátorhoz kapcsolt genetikus algoritmussal
identifikáltam.
Az anaerob fermentáció 9 mikroba populációt tartalmazó részletes
modelljének a jobb áttekintés céljából egyszerűsített struktúrája az 5.5.1-1
ábrán látható. Az ábrán pirossal jelölt útvonalak az alapvetően csak
szénhidrátot tartalmazó monoszubsztrát tápanyag felhasználás esetében
működő folyamatokat jelzik.
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Az elemi komponensek és folyamatok ismertetését terjedelmi okokból nem
részletezem.
A bemutatott struktúra lényege röviden összefoglalva az, hogy a
fermentorban lévő 3 baktériumpopuláció az általuk termelt enzimek
segítségével a beadagolt tápanyagokat lebontva hidrolizálja. További 6
populáció

az

oldott

anyagokat

metabolizálja,

és

e

tevékenység

eredményeként, a feltüntetett útvonalakon követhető módon magas
metántartalmú biogázt állít elő. Természetesen része a modellnek a 9
részből álló biomassza képződése és pusztulása is.
A generált szakértői és felhasználói modelleket a CD melléklet teljes
terjedelemben tartalmazza.
5.5.2 A részletes modell szimulációja
A részletes modell szimulációjának eredményét diagramokon
illusztrálom.
A folyamatos üzemű kísérleti fermentor dinamikus szimulációját
csak közelítőleg becsült kezdeti és peremfeltételekkel lehetett elvégezni,
ezért a stacionárius állapotban jellemző értékek csak hosszabb szimuláció
után alakultak ki, és érthető módon különböznek a kiindulási időpontbeli
jellemzőktől.

A

számítások

során

koncentrált

paraméterű

modellt

alkalmaztam, ami összhangban van a recirkulációs keveréssel ellátott
kísérleti fermentor viszonylagosan ideális keveredésével. A nagyméretű
ipari fermentorok azonban feltehetően nem teljesen kevertek, így csak
kompartmentekre bontva modellezhetők pontosan. Az üzemi szakemberek
véleménye szerint azonban a kísérleti üzemi tapasztalatok jól alkalmazhatók
a nagyobb méretű rendszerre is.
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Az ábrákon látható, tipikusnak mondható pilot kísérlet modelljét egy
rendelkezésre álló mérési sorozat felhasználásával identifikáltam. Az 5.5.2-1
ábrán látható, hogy a szilárd fázisban lévő nyersanyag komponensek (és
általában a szilárd fázis koncentrációja) viszonylag alacsony, így a kezdeti
becslések elfogadhatóak voltak.
Az 5.5.2-2 ábra a különféle baktériumtörzsek által termelt és
feldolgozott szerves savak koncentrációját mutatja. Ennek meghatározó
szerepe van a folyamat során.
A fermentorból távozó gáz összetétele hamar eléri a közelítőleg
stacionárius állapotot, és a valóságosnál kicsit magasabb hidrogén
koncentráció kivételével a számított eredmény megfelelő (ld. 5.5.2-3 ábra).
A mért és számított hidrogén koncentráció eltérése arra utal, hogy
valószínűleg még nagyobb szerepe van a képződő hidrogénből és széndioxidból metánt előállító metanogén populációnak.
A szimuláció nagy előnye, hogy legalábbis közelítőleg becsléseket
kaphatunk a különböző együttműködő mikroorganizmusok mennyiségére is.
Az 5.5.2-4 ábrán látható, hogy miként közelít az állandósult állapothoz a
részletes modellben szerepet játszó kilencféle baktérium populáció
mennyisége.
Az 5.5.2-5 ábrán bemutatott szerves- és szárazanyag tartalom
adatokat a szimuláció során kapott megfelelő komponensek összegzésével
határoztam meg. A számított adatok jó összhangban vannak az ebben az
esetben rendelkezésre álló mérésekkel.
Ugyanez vonatkozik az összegzett savkoncentrációra is, ami az
5.5.2-6 ábrán látható.
Sajnos a biomassza mennyiségére, és ezen belül a baktérium
populációk megoszlására, illetve a fermentorból távozó, effluensben lévő
szilárd fázis mennyiségére nem volt mérési adat. Ez utóbbi viszonylag
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könnyen megoldható lenne, és ismeretében mind a részletes, mind a
felsőszintű modellt pontosabbá lehetne tenni.
A szilárd nyersanyag komponensek
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5.5.2-1. ábra: A fermentáció szilárd nyersanyag komponensei
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5.5.2-2. ábra: A szerves savak mennyisége a fermentáció során
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5.5.2-3. ábra: A keletkezett biogáz összetétele
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5.5.2-4. ábra: A modellben szereplő 9 mikroorganizmus mennyisége
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5.5.2-5. ábra: A
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5.5.2-6. ábra: A fermentorban lévő savszint
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5.5.3 A részletes modell alapján becsült sztöchiometriai koefficiensek
Az anaerob fermentáció részletes modellje alapján a pontosíthatók a
komplex modell átalakulásainak számításához szükséges sztöchiometriai
koefficiensek.
Példaként az 5.5.3-1. táblázatban tekintsük az anaerob fermentációba
adagolt tápanyagok és segédanyagok biogáz és effluens komponensekre
való átalakulási arányait. A táblázat celláiban elsőként a modellben használt
változónevek, majd a konkrét elosztási arányok szerepelnek. Ezen
szakirodalmi források és szakértői ismeretek alapján becsült adatokat
használtam a felső szintű folyamat modellben.
5.5.3-1. táblázat: Az anaerob fermentáció során az átalakulások
sztöchiometriai koefficiensei
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A táblázat kékkel jelölt cellája például répaszelet szénhidrát
tartalmának metánná való átalakulási arányát jelenti. Konkrétan a képződő
metán tömege a répaszeletben lévő szénhidrát tömegének 22%-a.
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Ez az adat a részletes modell számítási eredményei alapján az 5.5.3.1 ábrán látható módon pontosítható.

5.5.3-1. ábra: A répaszelet szénhidrát tartalmának metánná alakulását
kifejező sztöchiometria származtatása a részletes modellből
Az 5.5.3-1 ábrán a részletes modell szénhidrátból metánképződésig
terjedő részletét nagyítottam ki a számított elemi sztöchiometriai
koefficiensek megjelölésével. A szénhidráttól a metánig terjedő valamennyi
fluxusúton végighaladva, az átalakulási arányok szorzatösszegéből kapjuk a
teljes, az 5.5.3-1 táblázatban feltüntetett értéket korrigáló átalakulási arányt.
Ennek számértéke 0.29, ami bizonyos mértékig különbözik a korábbiakban
becsült adattól (0.22). Ehhez hasonló elemzést végezve a felső szintű modell
valamennyi elemére tovább pontosítható a számítás. A fermentáció esetében
azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a félüzemi
kísérletet az üzemi rendszer esetében nem biztosan helytálló teljes
keveredés feltételezésével értékeltük ki. (Hosszabb távon célszerű lenne
elkészíteni a nagy méretű fermentorok több kompartmentre bontott
modelljét.)
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5.6 A komplex rendszer optimalizációja
Az előzőekben bemutatott modelleket felhasználó szimulátor az 5.3
fejezetben bemutatott lehetőségtér és értékelési szempontok segítségével
visszacsatolt

kapcsolatban

működtethető

a

többszempontú

diszkrét/folytonos genetikus algoritmussal. A jelen munkában kidolgozott
metodológia felhasználásánál a szimulátor a genetikus algoritmus által
javasolt valamennyi megoldást sokszor (legalább 20-szor) számítja ki az
előre

definiált

intervallumokban

véletlenszerűen

változó

gazdasági

paraméterek felhasználásával. Ennek következtében a feladatnak igen nagy
a számítás igénye. Ebből a szempontból előnyös volt, hogy a feladat
megoldásánál alkalmazni tudtam a Balogh Sándor által épített számítógép
klasztert. A klaszter adekvát megoldást ad a genetikus algoritmus által
javasolt

alternatívák

szimulációjának

ebben

az

esetben

előnyösen

alkalmazható makrogranuláris párhuzamosítására.
5.6.1 Egy tipikus evolúciós fejlesztés bemutatása
Egy példakénti evolúciós optimalizáció folyamata követhető az
5.6.1-1 és 5.6.1-2 ábrákon. A két ábra az általam használt két értékelési
szempont fejlődését mutatja. A két értékelési szempont:
• a genetikus algoritmus által javasolt egyetlen variánsból a
bizonytalanság generátor által készített nagyobb számosságú (minimum 20)
különféle költségparaméterekkel végzett szimuláció során kapott fedezeti
összegek átlagának maximálása (5.6.1-1 ábra);
• és a különféle költségparaméter konfigurációkkal végzett
szimulációk során kapott fedezeti összegek szórásának minimalizálása
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(5.6.1-2 ábra). A szórás minimalizálását a genetikus algoritmus az ellentett
előjelű negatív értékek maximalizálásával kezeli.
Mindkét ábra vízszintes tengelyén a generációk száma látható. Egy
generáció a 16 elemű klaszterrel összhangban 16 vagy 32 variánst tartalmaz,
és minden variánst legalább 20-szor kell számítani. Ennek megfelelően 10
generáció futtatása 6400 szimulációt jelent. Természetesen ilyenkor nem
kerülnek kiíratásra a részletes számítási eredmények, ugyanakkor a
genetikus algoritmus által nyilvántartott kódok alapján utólag bármelyik
megoldás szimulációját meg lehet ismételni az eredmények részletes
elemzését biztosító output fájl rögzítésével. Célom a mindkét szempontból
előnyös megoldások megkeresése. Ezt a genetikus algoritmus általam
alkalmazott verziója úgy támogatja, hogy a megoldásokat egy fitness érték
szerint rangsorolja. A fitness érték azt a számot adja meg, hogy hány
korábban vizsgált megoldásnál volt a szóban forgó variáns jobb mindkét
szempontból.
2.05E+07
2.04E+07

Fedezeti összegek átlaga, e Ft

2.03E+07
2.02E+07
2.01E+07
2.00E+07
1.99E+07
1.98E+07
1.97E+07
1.96E+07
1.95E+07
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Generációk száma

5.6.1-1. ábra: A generációban lévő legjobb variáns fejlődése az első
értékelési szempont (fedezeti összeg átlaga) szerint
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5.6.1-2. ábra: A generációban lévő legjobb variáns fejlődése a második
értékelési szempont (fedezeti összegek szórása) szerint
Az 5.6.1-1. és 5.6.1-2. ábrák összehasonlítása nagyon nyilvánvalóan
illusztrálja azt a természetes tényt, hogy az evolúciós optimalizáció során a
két szempont bizonyos fokig ellentmond egymásnak. A szempontok „harca”
abból látszik, hogy a változások szimmetrikusan ellentétesek. Ennek
ellenére tendenciajelleggel mindkét szempont teljesülése javul.
5.6.2 Egy jó megoldás bemutatása
A továbbiakban két, a 16 elemű számítógépklaszteren végzett
optimalizálást ismertetek részletesebben. Az első példánál a gazdasági
paramétereket állandónak tekintve, és azokat tartományaik középértékeivel
jellemezve folytattam le az optimalizálást, és egyszempontú értékelésként a
fedezeti összeg maximalizálását alkalmaztam. A második példánál a
bizonytalanságot is megengedve kerestem a legjobb megoldást, és az
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értékelés két szempontjaként a fedezeti összegek átlagának maximalizálását
illetve a fedezeti összegek szórásának minimalizálását írtam elő.
Az állandó gazdasági paraméterek mellett optimalizált alternatíva
néhány szimulációs eredményét az 5.6.2-1., 5.6.2-2. és az 5.6.2-3. ábrákon
szemléltetem.
A bizonytalan gazdasági paraméterekkel lefuttatott technológiai
variáns esetében a répacukor gyártás és nyers nádcukor finomítás
eredményeként termelt cukor mennyisége az 5.6.2-4. ábrán látható. Az
5.6.2-5. ábrán a bemutatott jó alternatíva földgáz szükséglete illetve
gázegyenlege tanulmányozható. A fedezeti összeg (5.6.2-6. ábra) mintegy
17%-kal kevesebb a bizonytalanságot is figyelembe vevő optimalizálás
esetén. Ennek magyarázata az, hogy ez a megoldás amellett, hogy átlagosan
jó fedezeti értékű, érzéketlen a gazdasági paraméterek változásaira is.
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5.6.2-1. ábra: Cukorgyártás az állandó gazdasági paraméterek mellett
optimalizált alternatíva esetén
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5.6.2-2. ábra: Gázegyenleg és vásárolt földgáz az állandó gazdasági
paraméterek mellett optimalizált alternatíva esetén
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5.6.2-3. ábra: Fedezeti összeg az állandó gazdasági paraméterek mellett
optimalizált alternatíva esetén
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5.6.2-4. ábra: A feldolgozott cukorrépa, nyers nádcukor illetve a termelt
cukor mennyisége
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5.6.2-5. ábra: A gázegyenleg és a felhasznált földgáz mennyisége
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5.6.2-6. ábra: A bemutatott jó megoldás fedezeti összege
A

módszer

konkrét

feladat

megoldásra

való

alkalmazása

természetesen további vizsgálatokat és megfontolásokat igényel. A
gyakorlati következtetések levonásához azonban pontosítani kell a
modellszámításhoz szükséges adatokat. Feltétlenül célszerű lenne folytatni a
kulcsfontosságú fermentor részletes szimulációval történő vizsgálatát is,
különös tekintettel a teljes keveredés feloldására.
Az ilyen módon pontosított modell felhasználásával a bizonytalan
költségparaméterekre vonatkozó különféle feltételezések mellett további
részletes optimalizációs számításokat kell végezni.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
Az

eredmények

értékelése

alapján

levonható

fontosabb

következtetések az alábbiak szerint foglalhatók össze.
A generikus szimulátor és a genetikus algoritmus visszacsatolt
rendszerén alapuló optimalizációs módszer jól kiegészíthető a bizonytalan
költségtényezők

hatásának

vizsgálatát

biztosító

általam

kidolgozott

megoldással. A módszer lényege az, hogy az új bizonytalanság tesztelő
modul a genetikus algoritmus által javasolt összes megoldáshoz
automatikusan generálja a bizonytalan gazdasági paraméterek hatásának
elemzését biztosító szimulációkat, majd ezeket elvégezve az így kapott
értékelések átlagát és szórását csatolja vissza értékelésként a genetikus
algoritmus számára. A módszer előnye, hogy szabadon paraméterezhető és
végrehajtása teljesen automatikus. A módszer hátránya, hogy jelentősen
növekszik a számítási igény, ami a makrogranuláris párhuzamosítással (pl.
számítógép klaszteren) hatékonyan kezelhető.
A

vizsgált

paramétereiben

is

mintafeladathoz
változó

hasonló,

megoldásokra

struktúrájában

kiterjedő

és

optimalizációs

feladatoknál az egyes változatok értékelésére jól alkalmazható a fedezeti
összeg. A fedezeti összeg számításának lényege az, hogy a célfüggvényben
azok és csak azok a költségek szerepeljenek, melyek értéke különböző az
optimalizáció során változtatott struktúrák és paraméterek esetén.
A

bizonytalan

gazdasági

paraméterek

mellett

történő

optimalizációnál vizsgálataim szerint kedvező, ha a bizonytalanság
generátor által létrehozott megoldások értékének átlagával és abszolút
szórásával történik a kétszempontú értékelés. Bár a két szempont
konfliktálhat, jól megválasztott bizonytalansági tartomány mellett az
evolúciós módszerrel megfelelő kompromisszumos megoldás fejleszthető
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ki. A feladat természetesen csak akkor oldható meg, ha a bizonytalan
gazdasági paraméterek által okozott változás kisebb, mint a technológiai
paraméterek változtatásának hatása. Ezt figyelembe kell venni a strukturális
jellemzők és a folytonos paraméterek lehetséges értékeit meghatározó
lehetőségtér

megadásánál

is.

Ugyanakkor

a

költség

paraméterek

bizonytalansági tartományát nem szabad indokolatlanul túl szélesre
választani.
A

komplex

folyamatmodelleknek

a

közvetlen

számítógépi

leképezésen alapuló, generikus szimulátor számára történő flexibilis
szakértői és felhasználói megfogalmazására (a szimulátor deklaratív logikai
nyelven megírt kerneljének támogatásával) jól alkalmazható a GraphViz
programcsomag leíró nyelvének munkámban kidolgozott kibővítése. A
kialakított megoldás a szakértő számára lehetővé teszi a komplex
folyamatok állapot és változás elemeihez tartozó input és output változók
közötti kis programrészletek szerkeszthető szöveg formájában való
megírását. Ugyanakkor a felhasználó grafikusan és szöveges formában is
módosíthatja a vizsgált folyamatok struktúráját és paramétereit. A munka
során szerzett tapasztalatok jól hasznosíthatók a szakértői és felhasználói
interfész jövőbeni továbbfejlesztésénél is.
A vizsgált feladathoz hasonló, időben változó struktúrájú hibrid
dinamikus folyamatok modelljének elkészítésénél lényeges szerepe van a
modell

változásokat

leíró

építőelemeihez

rendelt

feltételek

és

következmények hatékony és pontos megadásának. A feltételek és
következmények segítségével jól biztosítható a modell elemek szekvenciális
végrehajtásából adódó dead-lock és hazard szituációk kezelése.
A térben és időben nagy kiterjedésű szimulációt viszonylag nagy
időlépésekkel is el lehet végezni. Ennek előnye a gyorsabb számítás,
ugyanakkor hátránya az, hogy a számított adatok a folytonosan működő
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valóságtól eltérően jóval nagyobb ingadozásokat mutatnak. Ez a hátrány a
szimulációs időlépés csökkentésével kiküszöbölhető.
Az eredmények értékelése alapján a következő javaslatokat teszem.
További részletes vizsgálatokat célszerű végezni arra vonatkozóan,
hogy a lehetőségtérben leírt változtatások terjedelmét és a gazdasági
paraméterek bizonytalanságának mértékét változtatva mi az a határ,
amelynél még jól működik a kidolgozott metodológia.
Célszerű lenne további vizsgálatokat folytatni arra vonatkozóan is,
hogy javítható-e az optimalizáció hatékonysága az átlagos érték és érték
szórás mellett vagy helyett alkalmazott másfajta értékelésekkel (pl. a
bizonytalanság generátor által készített variánsok minimális és/vagy
maximális értékével, stb.).
A bővített GraphViz interfészt interaktív típus egyezést vizsgáló és
változó megkötést ellenőrző elemekkel kiegészítve felhasználóbarátabbá
lehetne tenni.
A vizsgált konkrét komplex rendszerre vonatkozó érdemi alkalmazás
igénye esetén feltétlenül pontosítani kellene a kiindulási adatokat, és el
kellene végezni néhány olyan kiegészítő mérést, amely ismeretek hiányában
nem biztosítható a valósághű szimuláció.
A mintapélda pontosabb megoldása szempontjából tovább kellene
finomítani az anaerob fermentor részletes dinamikus szimulációs modelljét.
Ehhez elsősorban további ismereteket kellene szerezni a nem répaszelet
alapú nyersanyagforrások anaerob fermentációjára vonatkozóan. Lényeges
lenne annak modellezése is, hogy hogyan viselkedik a fermentor abban az
esetben, ha a monoszubsztráthoz különböző mennyiségben különféle
alternatív

nyersanyagokat

adagolunk.

Valószínű

ugyanis,

hogy

a

gyakorlatban a teljes átállások helyett kisebb mértékben felhasznált,
tartalékolt répaszelethez célszerű keverni a pótlólagos nyersanyagokat.

121

7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
A dolgozat új tudományos eredményei a következők:
1. Módszert dolgoztam ki komplex technológiai folyamatok részletes
szimulációs modellen alapuló, bizonytalan gazdasági paraméterek mellett
alkalmazható

tervezési,

illetve

üzemelési

optimalizálására

(szuboptimalizálására). A módszer lényege az, hogy a diszkrét és folytonos
technológiai paraméterek változtatásával kialakítható alternatív megoldások
maximális fedezeti összeg kifejlődését biztosító egyszempontú értékelését
egy olyan kétszempontú értékeléssé alakítom, ahol a második szempont a
specifikált, bizonytalan gazdasági paraméterek (kínálat, kereslet, ár, fajlagos
költség, stb.) változására nézve minimálisan érzékeny (minimális szórású)
megoldásokra törekszik.
2.

A

közvetlen

számítógépi

leképezésen

alapuló

generikus

szimulátorral tanulmányozható komplex folyamatmodellek szakértői és
felhasználói leírásához (a szimulátor deklaratív logikai nyelven megírt
kerneljével való együttműködést figyelembe véve) modell generáló
képességekkel egészítettem ki a GraphViz programcsomag leíró nyelvét. A
kialakított megoldás lehetővé teszi a komplex folyamatok állapot és változás
elemeihez tartozó kiindulási adatok és paraméterek, valamint az input és
output változók közötti kis programrészletek szerkeszthető formában való
megírását. Ezáltal a felhasználó grafikusan és szöveges formában
módosíthatja a vizsgált folyamatok struktúráját, illetve deklarálhatja az
elemi adatokat és program részleteket.
3. Az időben változó struktúrájú, hibrid dinamikus folyamatot felépítő
modell elemek szekvenciális végrehajtásából adódó kölcsönös egymásra
váráshoz vezető (dead-lock), illetve nem kívánatos (hazard) helyzetek
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elkerülésére a változásokat leíró elemek definícióit kiegészítettem a
végrehajtáshoz tartozó feltételek és következmények egy, a felhasznált
szimulátor esetében általánosan használható deklarációjával.
4. Elkészítettem egy konkrét, feldolgozóipari és mezőgazdasági
(mellék)termékeket illetve hulladékokat hasznosító komplex körfolyamatos
rendszert alkotó példa technológia család tervezési optimalizálását
megalapozó makroszintű szimulációs modellt. Ezen belül elkészítettem a
vizsgált rendszer lehetőségterét, és az optimalizálásához szükséges értékelő
célfüggvényeket.

Rendszereztem

a

modell

műszaki

és

gazdasági

paramétereit, különös tekintettel a bizonytalan gazdasági jellemzőkre.
5. A kidolgozott módszereket összekapcsoltam a kutatócsoport által
kifejlesztett általános rendeltetésű generikus szimulátor és genetikus
algoritmus

értékelés-visszacsatoláson

alapuló

optimalizálási

programrendszerével. Elvégeztem a makroszintű szimulációs modell
szuboptimalizálását. Megállapítottam, hogy az így kialakított megoldás jól
alkalmazható

a

bizonytalan

optimalizáció

végrehajtására.

költségparaméterek
A

közelítő

modell

mellett
analízise

végzett
és

a

szuboptimalizálás tapasztalatai alapján rámutattam, hogy a pontos műszakigazdasági következtetéseket csak a vizsgált rendszer egyik kulcsfontosságú
elemének (az anaerob fermentornak) a részletes modellje ismeretében lehet
levonni.
6. Elkészítettem egy koncentrált paraméterű, kísérleti anaerob
fermentor részletes dinamikus szimulációs modelljét. A szakirodalmi
ismereteket felhasználva a rendelkezésemre bocsátott kísérleti üzemi
mérések alapján közelítőleg identifikáltam a modell ’a priori’ paramétereit.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS
A számítógéppel segített optimalizálási feladatok megoldásának
egyik legnagyobb nehézsége az, hogy a gazdasági optimumot (minimális
költséget vagy maximális profitot) alapvetően befolyásoló gazdasági
paraméterek (kereslet, kínálat, fajlagos költségek, árak) nem rögzíthetők,
hanem csak bizonytalan tartományokkal jellemezhetők. Legtöbbször az a
paradox helyzet, hogy a technológiai folyamat ’a priori’ jellemzőit
pontosabban tudjuk, mint a gazdasági jellemzőket. Az optimális tervezés
lényege, hogy a különféle struktúrájú és paraméterű alternatívák közül kell
kiválasztani a legjobbat. Ugyanakkor a legjobb megoldást jelentős
mértékben függ a bizonytalan gazdasági paraméterektől.
E nehézség kiküszöbölésére egy olyan módszert dolgoztam ki, mely
az optimalizációs algoritmus által generált összes technológiai alternatívát
egy, a bizonytalan gazdasági paraméter tartományt lehetőség szerint
maximálisan bejáró másik algoritmussal teszteli.
A különféle folyamat modellek szakértői és felhasználói leírásának
megkönnyítése érdekében kiegészítettem a nyílt forráskódú GraphViz
programrendszer leíró nyelvét az input adatok és programrészletek egyszerű
leírásán alapuló modell deklarációs képességekkel. Ezzel lehetővé tettem a
szimulációhoz szükséges felhasználói és szakértői moduloknak a GraphViz
leíró állomány alapján történő automatikus generálását.
A módszer tesztelése céljából egy olyan komplex folyamatot
választottam,

melynek

számos

alternatív

lehetősége

van.

Ezek

felépítésükben és paramétereikben is különböznek egymástól, ugyanakkor
az alternatívák közti választást minden egyes esetben lényegesen
befolyásolják a bizonytalan gazdasági paraméterek. A vizsgálatra használt
példában

a

szakértők

közelítőleg
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definiálni

tudták

a

lehetséges

megoldásokat, és azok legfontosabb technológiai jellemzőit. Ugyancsak
lehetőség volt az alternatívák közti választást alapvetően meghatározó egyik
kulcsfontosságú műveleti egység egy szinttel finomabb felbontású közelítő
modellezésére is.
Dolgozatom irodalmi részében áttekintettem a modell bázisú
optimális folyamattervezés, a bizonytalan gazdasági paraméterek mellett
végzett optimalizáció, valamint a mezőgazdasági és ipari melléktermékek és
hulladékok anaerob fermentáción alapuló komplex hasznosításának
irodalmát.
A téma kidolgozásánál egy, a kutatóműhely által kidolgozott
szimulátort és genetikus algoritmust alkalmaztam, valamint a GraphViz
programrendszert használtam. A kidolgozott általános módszereket egy
melléktermékeket hasznosító komplex élelmiszeripari körfolyamat példáján
vizsgáltam. A mintapélda valóságtartalmát a Magyar Cukor Zrt. Kaposvári
Cukorgyárában kialakított technológia és annak tervezett fejlesztési
lehetőségei nyújtották.
Munkám során módszert dolgoztam ki komplex technológiai
folyamatok részletes szimulációs modellen alapuló, bizonytalan gazdasági
paraméterek

mellett

alkalmazható

tervezési,

illetve

üzemelési

optimalizálására (szuboptimalizálására). A módszer lényege az, hogy a
diszkrét és folytonos technológiai paraméterek változtatásával kialakítható
alternatív megoldások maximális fedezeti összeg kifejlődését biztosító
egyszempontú értékelését egy olyan kétszempontú értékeléssé alakítom,
ahol a második szempont a specifikált, bizonytalan gazdasági paraméterek
(kínálat, kereslet, ár, fajlagos költség, stb.) változására nézve minimálisan
érzékeny (minimális szórású) megoldásokra törekszik.
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A közvetlen számítógépi leképezésen alapuló generikus szimulátorral
tanulmányozható komplex folyamatmodellek szakértői és felhasználói
leírásához (a szimulátor deklaratív logikai nyelven megírt kerneljével való
együttműködést

figyelembe

véve)

modell

generáló

képességekkel

egészítettem ki a GraphViz programcsomag leíró nyelvét. A kialakított
megoldás lehetővé teszi a komplex folyamatok állapot és változás elemeihez
tartozó kiindulási adatok és paraméterek, valamint az input és output
változók közötti kis programrészletek szerkeszthető formában való
megírását. Ezáltal a felhasználó grafikusan és szöveges formában
módosíthatja a vizsgált folyamatok struktúráját, illetve deklarálhatja az
elemi adatokat és program részleteket.
Az időben változó struktúrájú, hibrid dinamikus folyamatot felépítő
modell elemek szekvenciális végrehajtásából adódó kölcsönös egymásra
váráshoz vezető (dead-lock), illetve nem kívánatos (hazard) helyzetek
elkerülésére a változásokat leíró elemek definícióit kiegészítettem a
végrehajtáshoz tartozó feltételek és következmények egy, a felhasznált
szimulátor esetében általánosan használható deklarációjával.
Elkészítettem

egy

konkrét,

feldolgozóipari

és

mezőgazdasági

(mellék)termékeket illetve hulladékokat hasznosító komplex körfolyamatos
rendszert alkotó példa technológia család tervezési optimalizálását
megalapozó makroszintű szimulációs modellt. Ezen belül elkészítettem a
vizsgált rendszer lehetőségterét, és az optimalizálásához szükséges értékelő
célfüggvényeket.

Rendszereztem

a

modell

műszaki

és

gazdasági

paramétereit, különös tekintettel a bizonytalan gazdasági jellemzőkre.
A kidolgozott módszereket összekapcsoltam a kutatócsoport által
kifejlesztett általános rendeltetésű generikus szimulátor és genetikus
algoritmus

értékelés-visszacsatoláson

alapuló

optimalizálási

programrendszerével. Elvégeztem a makroszintű szimulációs modell

126

szuboptimalizálását. Megállapítottam, hogy az így kialakított megoldás jól
alkalmazható

a

bizonytalan

optimalizáció

végrehajtására.

költségparaméterek
A

közelítő

mellett

modell

végzett

analízise

és

a

szuboptimalizálás tapasztalatai alapján rámutattam, hogy a pontos műszakigazdasági következtetéseket csak a vizsgált rendszer egyik kulcsfontosságú
elemének (az anaerob fermentornak) a részletes modellje ismeretében lehet
levonni.
Elkészítettem egy koncentrált paraméterű, kísérleti anaerob fermentor
részletes dinamikus szimulációs modelljét. A szakirodalmi ismereteket
felhasználva a rendelkezésemre bocsátott kísérleti üzemi mérések alapján
közelítőleg identifikáltam a modell ’a priori’ paramétereit.
Az

eredmények

értékelése

alapján

levonható

fontosabb

következtetéseim az alábbiak szerint foglalhatók össze.
A generikus szimulátor és a genetikus algoritmus visszacsatolt
rendszerén alapuló optimalizációs módszer jól kiegészíthető a bizonytalan
költségtényezők

hatásának

vizsgálatát

biztosító

általam

kidolgozott

megoldással. A módszer lényege az, hogy az új bizonytalanság tesztelő
modul a genetikus algoritmus által javasolt összes megoldáshoz
automatikusan generálja a bizonytalan gazdasági paraméterek hatásának
elemzését biztosító szimulációkat, majd ezeket elvégezve az így kapott
értékelések átlagát és szórását csatolja vissza értékelésként a genetikus
algoritmus számára. A módszer előnye, hogy szabadon paraméterezhető és
végrehajtása teljesen automatikus. A módszer hátránya, hogy jelentősen
növekszik a számítási igény, ami a makrogranuláris párhuzamosítással (pl.
számítógép klaszteren) hatékonyan kezelhető.
A

vizsgált

paramétereiben

is

mintafeladathoz
változó

hasonló,

megoldásokra

struktúrájában

kiterjedő

és

optimalizációs

feladatoknál az egyes változatok értékelésére jól alkalmazható a fedezeti
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összeg. A fedezeti összeg számításának lényege az, hogy a célfüggvényben
azok és csak azok a költségek szerepeljenek, melyek értéke különböző az
optimalizáció során változtatott struktúrák és paraméterek esetén.
A

bizonytalan

gazdasági

paraméterek

mellett

történő

optimalizációnál vizsgálataim szerint kedvező, ha a bizonytalanság
generátor által létrehozott megoldások értékének átlagával és abszolút
szórásával történik a kétszempontú értékelés. Bár a két szempont
konfliktálhat, jól megválasztott bizonytalansági tartomány mellett az
evolúciós módszerrel megfelelő kompromisszumos megoldás fejleszthető
ki. A feladat természetesen csak akkor oldható meg, ha a bizonytalan
gazdasági paraméterek által okozott változás kisebb, mint a technológiai
paraméterek változtatásának hatása. Ezt figyelembe kell venni a strukturális
jellemzők és a folytonos paraméterek lehetséges értékeit meghatározó
lehetőségtér

megadásánál

is.

Ugyanakkor

a

költség

paraméterek

bizonytalansági tartományát nem szabad indokolatlanul túl szélesre
választani.
A

komplex

folyamatmodelleknek

a

közvetlen

számítógépi

leképezésen alapuló, generikus szimulátor számára történő flexibilis
szakértői és felhasználói megfogalmazására (a szimulátor deklaratív logikai
nyelven megírt kerneljének támogatásával) jól alkalmazható a GraphViz
programcsomag leíró nyelvének munkámban kidolgozott kibővítése. A
kialakított megoldás a szakértő számára lehetővé teszi a komplex
folyamatok állapot és változás elemeihez tartozó input és output változók
közötti kis programrészletek szerkeszthető szöveg formájában való
megírását. Ugyanakkor a felhasználó grafikusan és szöveges formában is
módosíthatja a vizsgált folyamatok struktúráját és paramétereit. A munka
során szerzett tapasztalatok jól hasznosíthatók a szakértői és felhasználói
interfész jövőbeni továbbfejlesztésénél is.
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A vizsgált feladathoz hasonló, időben változó struktúrájú hibrid
dinamikus folyamatok modelljének elkészítésénél lényeges szerepe van a
modell

változásokat

leíró

építőelemeihez

rendelt

feltételek

és

következmények hatékony és pontos megadásának. A feltételek és
következmények segítségével jól biztosítható a modell elemek szekvenciális
végrehajtásából adódó dead-lock és hazard szituációk kezelése.
A térben és időben nagy kiterjedésű szimulációt viszonylag nagy
időlépésekkel is el lehet végezni. Ennek előnye a gyorsabb számítás,
ugyanakkor hátránya az, hogy a számított adatok a folytonosan működő
valóságtól eltérően jóval nagyobb ingadozásokat mutatnak. Ez a hátrány a
szimulációs időlépés csökkentésével kiküszöbölhető.
Az eredmények értékelése alapján a következő javaslatokat teszem.
További részletes vizsgálatokat célszerű végezni arra vonatkozóan,
hogy a lehetőségtérben leírt változtatások terjedelmét és a gazdasági
paraméterek bizonytalanságának mértékét változtatva mi az a határ,
amelynél még jól működik a kidolgozott metodológia.
Célszerű lenne további vizsgálatokat folytatni arra vonatkozóan is,
hogy javítható-e az optimalizáció hatékonysága az átlagos érték és érték
szórás mellett vagy helyett alkalmazott másfajta értékelésekkel (pl. a
bizonytalanság generátor által készített variánsok minimális és/vagy
maximális értékével, stb.).
A bővített GraphViz interfészt interaktív típus egyezést vizsgáló és
változó megkötést ellenőrző elemekkel kiegészítve felhasználóbarátabbá
lehetne tenni.
A vizsgált konkrét komplex rendszerre vonatkozó érdemi alkalmazás
igénye esetén feltétlenül pontosítani kellene a kiindulási adatokat, és el
kellene végezni néhány olyan kiegészítő mérést, amely ismeretek hiányában
nem biztosítható a valósághű szimuláció.
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A mintapélda pontosabb megoldása szempontjából tovább kellene
finomítani az anaerob fermentor részletes dinamikus szimulációs modelljét.
Ehhez elsősorban további ismereteket kellene szerezni a nem répaszelet
alapú nyersanyagforrások anaerob fermentációjára vonatkozóan. Lényeges
lenne annak modellezése is, hogy hogyan viselkedik a fermentor abban az
esetben, ha a monoszubsztráthoz különböző mennyiségben különféle
alternatív

nyersanyagokat

adagolunk.

Valószínű

ugyanis,

hogy

a

gyakorlatban a teljes átállások helyett kisebb mértékben felhasznált,
tartalékolt répaszelethez célszerű keverni a pótlólagos nyersanyagokat.

130

9. IRODALOMJEGYZÉK
1.

Aceves-Lara, C.A., Aguilar-Garnica, E., Alcaraz-González, V.,
Gonzalez-Reynoso, O., Steyer, J. P., González-Alvarez, V.: Kinetic
Parameters Estimation in an Anaerobic Digestion Processes using
Successive Quadratic Programming (SQP) Water Science &
Technology 52:1-2, pp. 419-426, 2005.

2.

Aceves-Lara, C.A., Latrille, E., Bernet, N., Buffiére, P., Steyer, J.-P.:
A pseudo-stoichiometric dynamic model of anaerobic hydrogen
production from molasses. Water Research, 42, pp. 2539-2550, 2008.

3.

Alcaraz, V., Salazar, R., Gonzalez y O. Bernard, V.: Dynamic
Modelinf

of

Consigering

Wastewater

Treatment

Propionic

Acid

by

Anaerobic

Accumulation.

Digestion

Información

Technológica, 15, (2), pp. 63-68, 2004.
4.

Amman, H.M., Kendrick, D.A., Rust, J.: Handbook of Computational
Economics. Vol I, Elsevier 1996.

5.

Ascend User Manual. The ASCEND Modelling and Simulation
Environment.

Carnegie

Mellon

University,

2007.

http://ascendwiki.cheme.cmu.edu/images/6/61/Book.pdf
6.

Aspen Engineering Suite 2004.1. Getting started using equation
oriented

modeling.

http://www.rosehulman.edu/aspendocs/Aspen-

%20Engineering%20Suite%202004.1/Aspen%20Plus/AspenPlus2004.
1GettingStartedEOModeling.pdf , 2008. október 7.
7.

AspenTech, ASPEN PLUS User Guide, Aspen Tech., Cambridge,
MA, 1988.

8.

AspenTech,
http://www.aspentech.com/brochures/Aspen_Process_Industries.pdf,
2008. október 7.

131

9.

Balogh, S.: PhD disszertáció. Kézirat, 2009.

10.

Bányai, I.: A Német Szövetségi kormány rendeletet adott ki a biogáz
betáplálásának

támogatása

céljából.

Internetes

közlemény.

http://www.biomasszaklaszter.hu/?q=node/15. 2009. február 8.
11.

Bär, M., Zeitz, M.: A knowledge-based flowsheet oriented user
interface for a dynamic process simulator. Computers chem. Engng.
14. pp. 1275-1283., 1990

12.

Batstone, D.J., Keller, J., Newell R.B., Newland, M.: Modelling
anaerobic degradation of complex wastewater. I: model development.
Bioresource Technology, 75, pp. 67-74, 2000a.

13.

Batstone, D.J., Keller, J., Newell R. B., Newland, M.: Modelling
anaerobic degradation of complex wastewater. II: parameter
estimation and validation using slaughterhouse effluent. Bioresource
Technology, 75, pp. 75-85, 2000b.

14.

Bellmann, R. E.: Dynamic programming. Princeton, PA. Princeton
University Press. 1957.

15.

Biegler, L. T.: Chemical process simulation. Chem. Engng. Progr.
Volume 85, Issue 10, 50-61. pp. 1989.

16.

Bieszczad, J.: A framework for the Language and Logic of ComputerAided

Phenomena-Based

Process

Modeling.

PhD

thesis.

Massachusetts Institute of Technology, 2000.
17.

Blickle, T. (szerk.): Anyag- és hőátadási rendszerek matematikai
modelljei. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.

18.

Blumensaat, F., Keller, J.: Modelling of two-stage anaerobic digestion
using the IWA Anaerobic Digestion Model No. 1 (ADM1). Water
Research, 39, pp. 171-183, 2005.

132

19.

Bogusch, R., Marquardt, W.: A formal representation of process
model equations. Chomputers chem. Engng. Vol. 21. No.10, pp. 11051115. 1997.

20.

Braunschweig, B., Gani, R. (Eds.): Software Architectures and Tools
for Computer Aided Process Engineering. Elsevier, New York, 2004.

21.

Brück, D. Elmqvist, H., Olsson, H., Mattsson, S. E.: Dymola for
Multi-Engineering Modeling and Simulation. Second International
Modelica Conference, Proceedings, pp. 55-1 – 55-8., 2002.

22.

Buchholcz,

K.,

Arntz,

H.

J.,

Pellegrini,

A.,

Stoppok,

E.:

Untersuchungen zur Bildung von Biogas aus Rübenpreßschnitzeln.
Zuckerind, 111, (9) pp. 837-844, 1986.
23.

Buchholcz, K., Stoppok, E., Emmerich, R., Bartz, U.: Zur anaeroben
Fermentation von Rübenchnitzeln und Rübenabfall- Reaktionstechnik
und Scale up. Zuckerind, 112, (7), pp. 605-610, 1987.

24.

Buchholcz, K., Arntz, H. J.: Gewinnung von Enzymen durch anaerobe
Fermentation von Rübenpreßschnitzeln. Zuckerind, 113, pp. 204-208,
1988.

25.

Chen, M., Hofestaedt, R.: Quantitative Petri-net model of gene
regulated metabolic networks in cell. In Silico Biology, 3, 29, 2003.

26.

Contreras, A.M., Rosa, E., Pérez, M., van Langenhove, H., Dewulf, J.:
Comparative Life Cycle Assessment of four alternatives for using byproducts of cane production. Journal of Cleaner Production, in press.

27.

Csima, F., Sipos, J., Danyi, A.: Biogáz nagyüzem a Kaposvári
Cukorgyárban, Somogyi Műszaki Szemle, Vol. 30., No.1. pp. 17-20,
2007

28.

Csukás, B.: Simulation by Direct Mapping of the Structural Models
onto Executable Programs, AIChE Annual Meeting, Miami, Paper
239/9, 1998a.

133

29.

Csukás, B., Balogh, S.: Combining Genetic Programming with
Generic Simulation Models in Evolutionary Synthesis. Computers in
Industry 36, pp. 181-197. 1998b.

30.

Csukás, B.: Megmaradási és információs folyamat modellek közvetlen
számítógépi leképezése. Akadémiai doktori értekezés kézirata, 2001.

31.

Dantzig, G.B.: Linear programming under uncertainty, Management
Science, Vol. 1. No 3-4. 1955.

32.

Demirel, B., Scherer, P.: Production of methane from sugar beet silage
without manure addition by a single-stage anaerobic digestion process.
Biomass and Bioenergy, megjelenés alatt, 2007.

33.

Diwekar, U.: Optimization under Uncertainty: An Owerview.
SIAG/OPT Views-and-News, Vol. 13 No 1. pp. 1-8. 2002.

34.

Ellson, J., E. R. Gansner, E. Koutsofios et al., Graphviz and
dynagraph static and dynamic graph drawing tools, Technical report,
AT&T Labs - Research, Florham Park NJ 07932, USA (2004).
http://www.graphviz.org/Documentation/EGKNW03.pdf.

35.

European Sustainable Development Strategy. Elektronikusan elérhető:
http://ec.europa.eu/environment/eussd/, 2006

36.

Farkas, I., Rendik, Z.: Block oriented modeling of drying processes.
Mathematics and Computers in Simulation, Volume 42, Number 2, pp.
213-219, 1996.

37.

Fezzani, B., Cheikh, R.B.: Modelling of the mesophilic anaerobic codigestion of olive mill wastewater with olive mill solid waste using
anaerobic digestion model No. 1 (ADM1). Bioresource Technology,
99, pp. 6565-6577, 2008a.

38.

Fezzani, B., Cheikh, R.B.: Implementation of IWA anaerobic
digestion model No. 1 (ADM1) for simulating the thermophilic
anaerobic co-digestion of olive mill wastewater with olive mill solid

134

waste in a semi-continuous tubular digester. Chemical Engineering
Journal, megjelenés alatt, 2008b.
39.

Fonyó Zsolt: 2004. novembert 16-án elhangzott előadásanyaga. A
vegyipari

folyamattervezés

koncepcionális

kihívásai.

http://www.mta.hu/fileadmin/szekfoglalok/000209.pdf, 2008. október
04.
40.

Fritson, P.E.V., Gunnarson, J.: An integrated modelica environment
for modeling, documentation and simulation. Proc. 1998 Summer
Computer Simulation Conference SCSC98 Reno, Nevada, 1998

41.

Futó, I.: Mesterséges intelligencia. Aula Kiadó, 1999.

42.

Fülöp, G.: Az információ. 2. bővített és átdolgozott kiadás, Budapest,
1996.

HTML

változat:

http://www.mek.iif.hu/porta/szint

/tarsad/konyvtar/informat/azinform/html/index.htm
43.

Galbraith, J.: Design Complex Organizations. Addison-Wesley,
Reading, MA, 1973.

44.

gPROMS User’ Guide, Process Systems Enterprise Ltd, 2006.

45.

He, P.J., Lü, F., Shao, L.M., Pan, X.J., Lee, D.J.: Kinetics of
enzymatic hydrolysis of polysaccharide-rich particulates. Journal of
the Chinese Institute of Chemical Engineers, 38, pp. 21-27, 2007.

46.

Hillier, F.S, Lieberman, G.J.: Bevezetés az operációkutatásba. LSI
Oktatóközpont, Budapest, 1994.

47.

Ho, C.: Evaluating the impact of operating environments on MRP
system nervousness. International Journal of Production Research 27.
pp. 1115-1135. 1989.

48.

Holland, J.H.: Adaptation in Natural and Artificial Systems.
University of Michigan Press, Ann Arbor, 1975.

49.

Homonnay, Zs., Koncz., K-né: A tejsavóról másképpen 1. rész: A
tejsavó tápanyag összetétele, Élelmezési Ipar, 59, 6, 129-133., 2005.

135

50.

Hunt, B.R., Lipsman, R.L., Rosenberg, J.M., Coombes, K.R., Osborn,
J.E., Stuck, G.J.: A Guide to MATLAB for Beginners and
Experienced Users. Cambridge University Press, 2006.

51.

Kacz, K., Neményi, M.: Megújuló energiaforrások. Mezőgazdasági
Szaktudás Kiadó. Agrárműszaki Kiskönyvtár. Budapest, 1998.

52.

Kalman, R., Falb, P., Arbib, M.: Topics in Mathematical Systems
Theory. McGraw Hill, 1969.

53.

Klir, G. J.: Architecture of Systems Problem Solving, with D. Elias,
Plenum Press, New York, pp.354, 1985

54.

Kóczy, T.L., Tikk, D.: Fuzzy rendszerek. Typotex, 2000. Elektronikus
változat: http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5310563

55.

Koppar, A., Pullammanappallil, P.: Single-stage, batch, leach-bed,
thermophilic anaerobic digestion of spent sugar beet pulp. Bioresource
Technology, megjelenés alatt, 2007.

56.

Kovács,

K.:

Biogáz.

Elektronikusan

elérhető

változat:

http://www.zoldtech.hu/cikkek/20060201biogaz/dokumentumok/bioga
z.pdf, 2009. január 30.
57.

Kröner, A., Holl, P., Marquardt, W., Gilles, E. D.: DIVA – An open
architecture for dynamic simulation. Computers Chem. Engng. 14. pp.
1289-1295., 1990.

58.

Labat, M., Garcia, J. L.: Study on the development of methanogenic
microflora during anaerobic digestion of sugar beet pulp. Applied
Microbiology and Biotechnology, 25, pp. 163-168, 1986.

59.

Láng,

I.

(szerk.):

A

biomassza

hasznosításának

lehetőségei.

Mezőgazdasági Kiadó. Budapest, 1985.
60.

Linke, B.: Kinetic study of thermophilic anaerobic digestion of solid
wastes from potato processing. Biomass and Bioenergy, 30, pp. 892896, 2006.

136

61.

Ludwig von Bertalanffy: 1968, General System Theory: Foundations,
Development, Applications. New York: George Braziller, revised
edition 1976.

62.

Lukács, G.S.: Zöldenergia kézikönyv. Szaktudás Kiadó Ház.
Budapest, 2007.

63.

Lübken, M., Wichern, M., Schlattmann, M., Gronauer, A., Horn, H.:
Modelling the energy balance of an anaerobic digester fed with cattle
manure and renewable energy crops. Water research, 41, pp. 40854096, 2007.

64.

Marquardt, W.: Trends in computer-aided process modeling.
Computers chem. Engng. Vol 20. No. 6/7, 591-609. pp., 1996.

65.

Mu, S. J., Zeng, Y., Wu, P., Lou, S. J., Tartakovsky, B.: Anaerobic
digestion model No. 1-based distributed parameter model of an
anaerobic reactor: I. Model development. Bioresource Technology, 99,
pp. 3665-3675, 2008a.

66.

Mula, J., Poler, R., García-Sabater, J. P., Lario, F. C.: Models for
production planning under uncertainty: A review. International Journal
of Production Economics 103 pp. 271-285. 2006.

67.

Petri, C.A.: Kommunikation mit Automaten. Schriften des Institut für
Instrumentelle Mathematik, Nr. 2, Bonn, 1962.

68.

Piela, P.C., Epperly, T.G., Westerberg, K.M., Westerberg, A.W.:
ASCEND: An object oriented computer environment for modeling and
analysis: The modeling language. Comput. Chem. Engng. 15. pp. 5372. 1991.

69.

Prékopa,

A.:

Stochastic

Programming

(Mathematics

and

Its

Applications). Springer, 1995.
70.

Rosa, C.H.: Pathways of Economic Development in an Uncertain
Environment: A Finite Scenario Approach to the U.S. Region under

137

Carbon Emission Restrictions. International Institute for Applied
Systems Analysis Austria. Working Paper No. 94-41. 1994.
71.

Sahin, K.H, Diwekar, U.M.: A New Algorithm for Stochastic
Nonlinear Programming: A Reweighting Approach for Derivative
Approximation. SIAG/OPT Views-and-News, Vol. 13 No 1. pp. 1821. 2002.

72.

Sahinidis, N.V.: Optimization under uncertainty: state-of-the-art and
opportunities. Computers and Chemical Engineering 28 pp. 971-983.
2004.

73.

Schulz, H., Eder, B.: Biogas – Praxis. Ökobuch Verlag. Staufen bei
Freiburg, 2001.

74.

Scnell, R.: Biogas, die immer wieder verpaßte Chance. Magánkiadás.
Berlin, 1991.

75.

Sembery, P., Tóth, L.: Hagyományos és megújuló energiák. Szaktudás
Kiadó Ház. Budapest, 2004.

76.

Simenov, I.S.: Mathematical modeling and parameters estimation of
anaerobic fermentation processes. Bioprocess Engineering, 21, pp.
377-381, 1999.

77.

SimPro6

User

Manual

2004.

http://www.pre.nl/down-

load/manuals/UserManual.pdf
78.

Sosnowski, P., Klepacz-Smolka, A., Kaczorek, K., Ledakowicz, S.:
Kinetic investigations of methane co-fermentation of sewage sludge
and organic fracion of municipal solid wates. Bioresource Technology,
megjelenés alatt, 2007.

79.

Szűcs Ervin: Dialógusok a műszaki tudományokról. Műszaki
Könyvkiadó, Budapest, 1976.

80.

Tartakovsky, B., Mu, S. J., Zeng, Y., Lou, S. J., Guiot, S. R., Wu, P.:
Anaerobic digestion model No. 1-based distributed parameter model

138

of an anaerobic reactor: II. Model validation. Bioresource Technology,
99, pp. 3676-3684, 2008b.
81.

Tesfatsion, L., Judd, K. L.: Handbook of Computational Economics.
Agent-Based Computational Economics. Vol II, Elsevier 2006.

82.

Timár, I.: Az optimális méretezés műszaki alkalmazásai. Terminológia
Magyar nyelvű szakelőadások, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos
Társaság,

2002.

Magyar

Elektronikus

Könyvtár.

http://mek.oszk.hu/02600/02617/02617.pdf
83.

Varun, I.K., Bhat, I., Prakash, R.: LCA of renewable energy for
electricity generation systems – A review. Renewable and Sustainable
Energy Reviews 13, pp. 1067-1073, 2009.

84.

Ward, A.J., Hobbs, P.J., Holliman, P.J., Jondes, D.L.: Optimisation of
the anaerobic digestion of agricultural resources. Bioresource
Technology, megjelenés alatt, 2008.

85.

Winston, P.H.: Artificial intelligence (3rd edition), Addison-Wesley
Pub. Co., 1992.

86.

Zadeh, L.A., Bellmann, R.: Decision-making in a fuzzy environment.
Management Science, 17, pp. 141-161. 1970.

87.

Zimmermann, H.J.: Fuzzy set theory an its application (2nd ed.).
Boston: Kluwer Academic Publisher. 1991.

139

10. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL MEGJELENT
PUBLIKÁCIÓK
Idegen nyelven teljes terjedelemben megjelenő közlemény
Varga M.: Economic Optimization of Sustainable Complex Processes
under Uncertain Cost Parameters. Regional and Business Studies, 2009 (in
press).
Varga M.: Natural Computational Methodology for Optimization
under Uncertain Economic Parameters. Elküldve a Journal of Information
Technology in Agriculture című elektronikus folyóiratba.
Magyar nyelvű teljes terjedelemben megjelent közlemény
Varga M.: Egy nagyobb méretű metabolikus modell kifejlesztése.
Modell leírás és előzetes eredmények. Acta Agraria Kaposváriensis, 10 (3),
2006, pp. 153-161.
Varga M., Balogh S., Boldizsárné Sinkó I., Csukás B., Hantos G.,
Katonáné

Tóbiás

E.:

Az

enzimkoncentráció

meghatározása

az

aktivitásmérés identifikált modellje alapján. Műszaki Kémiai Napok’07,
Veszprém, 2007, ISBN 978-963-9696-15-0. pp. 293-296.
Domonkos D., Bélteky L., Barthó I., Varga M., Balogh S., Csukás B.:
Rekombináns fehérje szintézis számítógépi modelljének identifikálása
genetikus/generikus szimulátorral. Műszaki Kémiai Napok’07, Veszprém,
2007, ISBN 978-963-9696-15-0. pp. 175-179.
Varga M.: A mitokondrium és a kloroplaszt modellezésének
összehasonlító elemzése és tanulságai. Acta Agraria Kaposváriensis, 11 (2),
2007, pp. 249-259.

140

Varga M.: Modell bázisú optimálás a kapcsolódó folyamatok
bizonytalan, kooperatív értékelésével. Acta Oeconomica Kaposváriensis, 7
(1-2), 2007, pp. 121-134.
Előadások
Varga M.: A mitokondrium és a kloroplaszt modellezésének
összehasonlító elemzése és tanulságai. VI. Alkalmazott Informatika
Konferencia, Kaposvár, 2007. május 25.
Varga M.: Részletesen modellezett termelési folyamatok optimálása
a kapcsolódó folyamatok bizonytalan, kooperatív értékelésével. I.
Kaposvári Gazdaságtudományi Konferencia, Kaposvár, 2007. november 9.
Varga M.: Bioreaktorok keveredésének szimulációval segített
műszaki-gazdasági

elemzése.

Alkalmazott

Informatika

Konferencia,

Kaposvár, 2008. május 23.
Varga M.: Economic optimization of sustainable complex processes
under uncertain cost parameters. 2nd International Economic Conference,
Kaposvár, 2009 április 2-3.

141

11. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉN KÍVÜLI PUBLIKÁCIÓK
Magyar nyelvű teljes terjedelemben megjelent közlemény
Varga M.: Pontozásos (pályázat) rangsorolás továbbfejlesztése az
utólagos értékelés-visszacsatolás elvvel. Acta Agraria Kaposváriensis, 10
(3), 2006. pp. 315-319.
Varga M., Balogh S., Csukás B., Bézy Z., Virágh M., Nagy T.:
Fluidizációs porlasztásos granulálási technológiák méretnövelését segítő
szimulációs modell kialakítása. Acta Agraria Kaposváriensis, 11 (2), 2007.
ISSN: 1418-1789.
Bézy Z., Virágh M., Nagy T., Varga M., Balogh S., Csukás B.:
Fluidizációs porlasztásos granulálási kísérletek és technológiák adatainak
kiértékelése és elemzése. Acta Agraria Kaposváriensis, 11 (2), 2007. ISSN:
1418-1789.
Előadások
Varga M., Balogh S., Csukás B., Bézy Z., Virágh M., Nagy T.:
Fluidizációs porlasztásos granulálási technológiák méretnövelését segítő
szimulációs modell kialakítása. VI. Alkalmazott Informatika Konferencia,
Kaposvár, 2007. május 25.
Bézy Z., Virágh M., Nagy T., Varga M., Balogh S., Csukás B.:
Fluidizációs porlasztásos granulálási kísérletek és technológiák adatainak
kiértékelése és elemzése. VI. Alkalmazott Informatika Konferencia,
Kaposvár, 2007. május 25.
Varga M., Balogh S., Csukás B., Bézy Z., Virágh M., Nagy T.:
Fluidizációs porlasztásos granulálási technológiák méretnövelését segítő

142

szimulációs modell kialakítása. MGYT szakmai nap, Budapest, Hőgyes
Endre u. 7., 2007. november 20.
Poszter
Varga M., Balogh S., Csukás B., Bézy Z., Virágh M., Nagy T: Bed
State Diagram Based Scale-up of Fluidized Bed Granulation. 9th
International Symposium on Agglomeration. Sheffield, 2009. Legjobb
gyógyszeripari alkalmazás 3. helyezés

143

12. SZAKMAI ÉLETRAJZ
VARGA MÓNIKA
Kutatómérnök, PhD hallgató
Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, 7400 Kaposvár, Guba S. 40.
Telefon: (82) 505-951, E-mail: varga.monika@ke.hu
Születési hely, idő:
Nyíregyháza, 1981. december 9.
Felsőfokú tanulmányai:
Okleveles gazdasági agrármérnök, Kaposvári Egyetem (2005)
Okleveles agrár mérnöktanár, Kaposvári Egyetem (2007)
Nyelvismeret:
angol (középfokú C típusú)
német (alapfokú B típusú)
Munkahelyek:
2005 – 2006 gyakornok, Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség
2006-tól

kutatómérnök, Folyamatinformatika Kutató-fejlesztő Bt.

2006-tól

PhD hallgató, Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás és
Regionális Tudományok Doktori Iskola

Fontosabb kutatási megbízások: Részvétel 7 ipari megbízásos munka
kidolgozásában.
Nemzetközi

együttműködés:

Részvétel

a

Vanderbilt

Egyetemmel

(Nashville, TN) közös kutató és pályázat előkészítő
munkában

144

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönöm a Gazdálkodás és Regionális Tudományok Doktori
Iskolának és a Kaposvári Egyetemnek, ezen belül a Gazdaságtudományi
Karnak, hogy lehetővé tették számomra a kutatási téma kidolgozását.
Köszönetet mondok az Informatika Tanszék kollektívájának
munkám támogatásáért.
Külön köszönöm témavezetőm, Csukás Béla valamint Balogh
Sándor tudományos munkatárs sokoldalú segítségét.
Köszönöm a Magyar Cukor ZRt. Kaposvári Cukorgyárának a
mintapélda kidolgozásában nyújtott segítségét. Külön köszönetet mondok
Szeles Zoltánnak valamint Szendefy Juditnak hasznos tanácsaikért.

145

CD MELLÉKLET TARTALMA
1. A globális modellben lévő átalakulások leírásához felhasznált
sztöchiometriai mátrixok
2. A globális modell lehetőségtere
3. A globális modell struktúráját, paramétereit és programrészleteit is
leíró kiterjesztett GraphViz állomány
4. A globális modell felhasználói (user) modulja
5. A globális modell szakértői (expert) modulja
6. A részletes anaerob fermentációs modell felhasználói (user) modulja
7. A részletes anaerob fermentációs modell szakértői (expert) modulja

146

