
DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 
 

KAPOSVÁRI EGYETEM 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 

 

GAZDÁLKODÁS ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYOK 

DOKTORI ISKOLA 

 

A doktori iskola vezetője 

PROF. DR. UDOVECZ GÁBOR 

az MTA doktora 

 

Témavezető 

DR. habil. CSUKÁS BÉLA 

egyetemi docens 

Informatika Tanszék 

 

MELLÉKTERMÉKEKET HASZNOSÍTÓ KOMPLEX 

KÖRFOLYAMAT GAZDASÁGI OPTIMALIZÁLÁSA 
 

Készítette 

VARGA MÓNIKA 
 

KAPOSVÁR 

2009 



 2

1. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI, CÉLKITŰZÉS 

 

A számítógépi modellezést felhasználó folyamatfejlesztést a 

minőségi termékek iránti növekvő kereslet, a piacokon megfigyelhető 

erősödő versenyhelyzet valamint a környezetvédelmi előírásoknak való 

megfelelés szükségessége tette nélkülözhetetlenné a termelés minden 

területén. 

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 folyamatok ’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, azonban a legjobb megoldást jelentős mértékben a 

bizonytalan gazdasági paraméterek határozzák meg. A mai gazdasági 

helyzetben és a különféle támogatásokkal is manipulált környezetben 

ugyanis lehetetlen egyszer s mindenkorra rögzíteni az optimalizáláshoz 

szükséges költségtényezőket és árakat. Ezért kiemelt szerepe van az olyan 

optimalizálási módszerek kidolgozásának, melyek a bizonytalan piaci 

környezet hatásait is megfelelően képesek kezelni. 

A felvetett probléma megoldásához a következő célkitűzéseket 

fogalmaztam meg: 

• Célom egy olyan módszer kidolgozása, mely az optimalizálási 

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 
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optimalizálási feladatot oldunk meg, amelynél az egyik szempont az 

átlagosan kedvező célfüggvény érték, a másik pedig a célfüggvény érték kis 

szórását biztosító technológiai paraméterek kiválasztására törekszik. 

• Célom a kutatócsoport által használt generikus szimulátor és 

genetikus algoritmus együttműködésén alapuló programrendszer 

kiegészítése az előzőek szerinti bizonytalanság tesztelő modullal. 

• További célom a GraphViz nyílt forráskódú programrendszer 

szakértői és felhasználói felületként való alkalmazása, és annak 

továbbfejlesztése az input adatok és programrészletek egyszerű és teljes 

leírásra. A továbbfejlesztés lényege az, hogy a szöveges GraphViz 

állományt felkészítem a PROLOG nyelven írt szimulátor általános magja 

által értelmezhető adatstruktúrák és programrészletek megadására. Ez 

lehetővé teszi a szimulációhoz szükséges konkrét felhasználói adatok és 

szakértői programok automatikus generálását. 

• Végül célom a módszer tesztelése egy komplex élelmiszeripari-

mezőgazdasági körfolyamat példáján. Ennek megvalósításához a 

példafolyamatot a Kaposvári Cukorgyárban működő és tervezett rendszer 

alapján alakítom ki. 

 

2. ADATOK ÉS MÓDSZEREK 

 

A disszertáció alapvetően módszertani munka, melyben egy 

meglévő programrendszer új modulokkal való kiegészítésével törekedtem 

egy általánosan alkalmazható módszer kialakítására. 

A munka során felhasznált programok a következők voltak: 

• a közvetlen számítógépi leképezés elvén alapuló szimulációs 

szoftver, 
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• egy a folyamatok optimalizálását biztosító többszempontú, 

diszkrét/folytonos genetikus algoritmus, és 

• a GraphViz nyílt forráskódú, grafikus struktúra szerkesztő és 

leképező programrendszer. 

 

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.  

 

3. EREDMÉNYEK 

 

3.1 A vizsgált feladatosztály és a kidolgozott módszerek áttekintő 

bemutatása 

3.1.1 A feladat és a megoldás szintjeinek rendszerezése 

 

A munkám során vizsgált komplex folyamatok hierarchikus 

felépítését és megoldási szintjeit a 3.1.1-1 áttekintő ábrán mutatom be. Az 

ábrán szürkével kiemelt szint képezi munkám alapját, a komplex 

technológiai alternatívák (B) vizsgálatát. Ezek azonban az egy szinttel 

feljebb elhelyezkedő lehetőségtérből (C) (szuperstruktúrából) választhatók 
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ki, és gazdasági szempontú optimalizálásuk a legfelső szinten elhelyezkedő 

(D), bizonytalan gazdasági paraméterek figyelembevételével biztosítható.  

Célszerű azonban a részletesebb, alsó szint elemzése is, hiszen egy 

komplex modell számos technológiai részegységből épül fel, mely 

részegységek részletes modelljére (A) támaszkodva alakíthatók ki a 

pontosabb felsőszintű sztöchiometrikus modellek. 

 
3.1.1-1. ábra: A vizsgált feladat és a megoldási szintek rendszere 
 

3.1.2 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 gazdasági paraméterek széles 

sávban való változására. A módszer kidolgozásához a kutatócsoport által 

fejlesztett 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 szükséges Prolog-szerű 
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formában megadott információkkal. Kidolgoztam továbbá a gazdasági 

paraméterek bizonytalanságának figyelembevételét lehetővé tevő modult. A 

3.1.2-1 ábrán kékkel jelölt részek a programrendszer továbbfejlesztésére 

munkám során kidolgozott új módszereket szemléltetik. 

 
3.1.2-1. ábra: A programrendszer továbbfejlesztésének sematikus rajza 
 

3.2 A kidolgozott általános módszerek részletes bemutatása 

3.2.1 Módszer a bizonytalan gazdasági paraméterek kezelésére 

 

Munkámban a szimulátor és optimátor együttműködésén alapuló 

programrendszert egy „bizonytalanság tesztelő” modullal kiegészítve adtam 

megoldást az adatok bizonytalanságának kezelésére. 

A bizonytalanság tesztelő modul működéséhez minden bizonytalan 

gazdasági paraméterre meg kell adni azt a tartományt, melyből a 
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szimulációs program véletlenszerűen különféle értékeket választ, és így 

számolja ki az aktuális technológiai alternatíva gazdasági értékét 

meghatározó átlagos fedezeti összeget, illetve a fedezeti összegek szórását.  

A 3.1.2-1 ábrán a számozott részek a bizonytalanság kezelés menetét 

mutatják. 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 a szabadon előírt tartományokból 

véletlenszerűen választott gazdasági paraméterekkel (2). Konkrétan például 

20-szor számítja ki ugyanazt az alternatívát más és más, a megadott 

tartományból véletlen módon választott gazdasági paraméterekkel. 

Az alternatívákat rangsoroló fedezeti összeg számítására minden 

egyes alternatíva esetében sor kerül. Az adott számú, különböző gazdasági 

paraméterekkel számolt szimuláció 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 bizonytalan gazdasági paraméterek ily módon való kezelése eltér a 

szakirodalomban található módszerektől, hiszen azok minden esetben a 

teljes modellt teszik bizonytalanná, míg jelen esetben a biztos technológiai 

modellt egészítem ki a bizonytalan gazdasági paraméterek széles 

tartományban folytonosan változó vagy előírt diszkrét értékeivel. 

A fedezeti összeget (F) a kalkuláció során a következőképpen 

határoztam meg: 

)KA(F iv
n

1i
i −= ∑

=
 (1) 
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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. 

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
F

n

1j
j∑

==  (2) 

ahol: 

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

n – a vizsgált alternatívák száma. 

 

Második szempontként az egyes variánsok fedezeti összegének 

szórását vettem figyelembe (sF): 

1n
)FF(

s
2

j
F −

−
=

∑
 (3) 

ahol: 

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

F  – a vizsgált alternatívák fedezeti összegeinek számtani átlaga, Ft 

n – a vizsgált alternatívák száma. 
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3.2.2 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 Prolog szintaxissal leírt, 

általános modellezési információk hozzáfűzése nem okoz értelmezési 

problémákat a bővített struktúra újbóli grafikus megjelenítése során sem. 

Ugyanakkor a lokális változókat használó, és viszonylagos input/output 

adatátvitelt alkalmazó unifikációval működő deklaratív logikai program 

lehetővé teszi a dinamikus partíciókban adatszerűen leírt, 

megállapodásszerűen rögzített „szabványos” listákon kommunikáló 

programrészletek szakértő által történő szabad megfogalmazását. 

A szöveges GraphViz állományt munkám során olyan Prolog-

szerűen leírt tipikus deklarációkkal egészítettem ki, melyek lehetővé teszik a 

modell számítása során szükséges input adatok, feltételek, következmények, 

valamint a számítás során alkalmazott összefüggéseket leíró konkrét 

programrészletek megadását. A bővített szöveges állomány lehetővé teszi a 
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komplex folyamatok modelljének automatikus generálását és végrehajtását a 

dinamikus szimulátor kernelje számára.  

A szimulációs modell automatikus generálásának képességével 

kiegészített GraphViz leíró nyelv felépítésének könnyebb megértése 

érdekében a 3.2.2-1 ábrán egy áttekintő példát mutatok be. Itt és a 

továbbiakban sem szerepeltetem a GraphViz struktúra leíró nyelv 

megszokott elemeit. 

A modell generáláshoz szükséges információk deklarálásához a leíró 

nyelvet az alábbiakban ismertetett általános deklarációkkal bővítettem ki:  

Az állapot típusú modell elemek (pl. ai elem a 3.2.2-1 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 számos adat (program, input, output) megadását. 

Az yn az adott állapot elem egzisztenciájára utal. Genetikus 

fejlesztésnél a y/n értékek generált adatbázisban való egyszerű átírásával 

definiálhatók a szimulációs alternatívák.  

A comment az adott állapot elem tartalmának (pl. komponenslista) 

szakértői és felhasználói azonosítását segíti, az initial deklaráció pedig a 

comment-ben felsorolt adatok kezdeti számszerű mennyiségeit tartalmazza. 
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3.2.2-1. ábra: A modell-generáláshoz szükséges általános deklarációk szemléltetése 
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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, 

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. A példában az extenzív/intenzív 

adatokat kezelő általános „measures” prototípus a mértékekre vonatkozóan a 

kernelben megírt általános deklaratív programrészletet (klózt) hívja meg. 

 

A változás típusú elemeknél (pl. vj a 3.2.2-1 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. 
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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 

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. 

Az állapot elem → változás elem kapcsolatot reprezentáló gráfél 

(leolvasó típusú kapcsolat) leírásánál 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 modell-

komponensek 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 
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követő adatok mértékes folyamatok esetében a kapcsolat által forgalmazott 

mennyiségek (pl. áramok) megadására szolgálnak. 

A változás elem → állapot elem közötti kapcsolatot reprezentáló 

gráfél (módosító típusú kapcsolat) esetében a modell generáláshoz 

szükséges információk értelemszerűen megfelelnek az előbbiekben 

ismertetett, leolvasó típusú kapcsolatnál megadottakkal. 

 

3.2.3 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 be. Mindkét esetben arról van szó, hogy tudatosan kell 

befolyásolni a szekvenciális végrehajtást. 

A feltételeket és következményeket leíró Prolog listák általános 

felépítését a következőképpen alakítottam ki: 

condition = cond* 

cond = cond(típus,cím,elem/folyamat,operátor,érték)], 

illetve: 

consequence = conseq* 

consequence = '[conseq(cím,elem/folyamat,operátor,jel)]' 
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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.  

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. 

 

3.2.4 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: 
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a) Az egyes technológiai részfolyamatra vonatkozóan kiszámíthatók 

az átalakulások arányai azok részletes modellje alapján. A 3.2.4-1 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.  

b) Részletes modell hiányában szakértői és szakirodalmi adatok 

alapján becsült adatokat felhasználva határozhatók meg a sztöchiometriai 

mátrixok. 
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3.2.4-1. ábra: A felsőszintű és a részletes modell kapcsolódása 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

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 mintafeladathoz hasonló, struktúrájában és 

paramétereiben is változó megoldásokra kiterjedő 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.  

 

5. ÚJ KUTATÁSI 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 
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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 

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 költségparaméterek mellett végzett 

optimalizáció végrehajtására. A közelítő modell analízise és a 

szuboptimalizálás tapasztalatai alapján rámutattam, hogy a pontos műszaki-

gazdasági következtetéseket csak a vizsgált rendszer egyik kulcsfontosságú 
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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. 

 

6. JAVASLATOK 

 

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.  
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