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1. BEVEZETÉS  

1.1. Előzmények, kapcsolódó tananyagok 

Ez az elektronikus jegyzet a TÁMOP-4.1.2/08/2/A/KMR pályázat keretében készült, és része 
a Közép-magyarországi Régió gépészmérnöki karok informatikai hátterű képzési anyagainak 
a fejlesztését szolgáló programnak. A tananyag alapvetően a BSc képzésben résztvevő hallga-
tókat célozza meg, de a szerzők remélik, hogy munkájukat minden, a gépészmérnöki területet 
érintő, optimálás iránt érdeklődő olvasó haszonnal forgathatja.  

A tananyag a középiskolai ismeretek mellett feltételezi a BSc képzés keretében oktatott 
matematikai és mechanikai anyag ismeretét, valamint a téma jellegéből adódó CAD és 
végeselemes ismereteket. Az olvasóról feltételezünk továbbá alapvető számítástechnikai is-
mereteket, de mélyebb programozási ismeretek nem szükségesek (bár néhány helyen haszno-
sak) az anyag elsajátításához. A felhasznált CAD és végeselemes ismeretek megtalálhatóak a 
szintén ennek a pályázatnak a keretei között kidolgozott CAD tankönyvben és a Végeselemes 
oktatási anyagokban, ezért ezekre csupán utalunk, de nincs lehetőségünk részletesen megis-
mételni. 

A könyvtárakban és az interneten hatalmas mennyiségű anyag található a témában köny-
vek, prezentációk, oktatási anyagok formájában; ez is igazolja, hogy a tématerület nagy nép-
szerűségnek örvend és intenzíven kutatott. Mindemellett az optimálási kutatások a kezdetektől 
felkeltették az ipari szakemberek érdeklődését is, ami megalapozza a kutatási eredmények 
minél szélesebb körben történő alkalmazását. Ennek következtében ma már a kutatási célú 
optimáló szoftverek mellett egyre nagyobb számban megtalálhatóak a kommerciális – ipari 
feladatokra is jól alkalmazható – optimáló szoftverek, amelyek alapvető részei a tervezési 
folyamatoknak. A fejlesztés másik iránya, hogy szinte minden vezető végeselemes rendszer-
hez rendelkezik optimáló modullal.  

Mindezek fényében felmerül a kérdés, hogy ez az oktatási segédlet miben tér el több száz 
megtalálható optimálási szakkönyvtől. A szerzők kísérletet tesznek arra, hogy ebben a jegy-
zetben a szokásosnál jóval nagyobb hangsúlyt fektessenek a gépészmérnöki gyakorlatban 
előforduló konkrét szerkezet- és folyamatoptimálási feladatok bemutatására. Túllépve az egy-
szerűbb, illusztratív, esetleg analitikusan is vizsgálható problémákon, el fogunk jutni a (a PC-
s környezetben még elfogadható futásidejű) numerikus szerkezetanalízisre és korszerű CAD 
technikákra épülő valós gépalkatrészeket vizsgáló numerikus szerkezetoptimálási alkalmazási 
példákig.  
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1.2. A jegyzet felépítése 

A jegyzet bevezetés részében a vizsgált optimálási probléma megfogalmazása és az ebben a 
témakörben használatos alapfogalmak tisztázása kapja a legnagyobb hangsúlyt. Ezután il-
lusztrációként érintőlegesen bemutatunk néhány jellemző optimálási problémafelvetést, be-
mutatva ezzel a téma széles körű alkalmazhatóságát.  

Az oktatási anyag első blokkjában rátérünk a bemutatott optimálási probléma megoldásá-
hoz használatos eljárások egy csoportjának részletezéséhez. Természetesen nincs lehetősé-
günk az összes optimálási módszer ismertetésére, inkább néhány olyan módszert választot-
tunk, amely a felvetett mérnöki problémák megoldása során hasznos alapismereteket ad az 
olvasónak.  

A következő blokk gépészeti problémák megoldására leginkább javasolt optimálási tech-
nikákkal és az érzékenységanalízis bemutatásával foglalkozik, különös tekintettel a topológia- 
és alakoptimálás bemutatására. Ebben a részben foglalkozunk az összetett gyakorlati problé-
mák elemzésével, és röviden bemutatjuk az ipai rendszerek képességeit (ahol lehet, példával 
illusztrálva).  

A tervezési fázisban elvégzett optimálási feladatok (pl. gépalkatrészek és részegységek 
optimálása) mellett nagy jelentősége van a termelési folyamatok optimálásának is (hiszen a 
legjobban megtervezett alkatrész is csak úgy ér valamit, ha gazdaságosan sikerül legyártani), 
ezzel foglalkozik az anyag befejező blokkja. Ebben a fejezetben először különböző folyama-
tok elemzésével általánosságban mutatjuk be az optimális és többcélúság kölcsönhatását, ki-
emelten is szemléltetjük az optimum és szuboptimum jelentőségét. A következő részben 
komplex rendszerelméletű modell vállalati szintű alkalmazása révén látni fogják, hogy a nagy 
értékű gépek hogyan hasznosulnak a termelési folyamatban, a modell által szolgáltatott para-
méterek milyen komplex műszaki-ökonómiai minősítéshez (pl. optimális élettartam, megbíz-
hatóság, gépfenntartási érzékenység, termelési folyamatba gazdaságosabban beilleszthető gép 
kiválasztása stb.) szolgáltatnak objektív döntés-előkészítési adatokat. A továbbiakban pedig 
gyártási folyamatok tervezése során felmerülő jellegzetes optimálási lehetőségeket mutatunk 
be. 

1.3. Az optimálás szerepe a tervezési folyamatban  

A tervezés folyamatában, miközben egy berendezés vázlatából késztermék lesz, igen sok 
szempont érvényesítésére, figyelembevételére kerül sor. Ezek rendszerint a termék biztonsá-
gos és gazdaságos felhasználásához, működéséhez kötődnek; máskor viszont gyártási, haszná-
lati, javíthatósági stb. szempontok is előtérbe kerülnek. A tervező – a tervezési szempontok 
alapján – a legmegbízhatóbb és/vagy a legkisebb súlyú stb. terméket kívánja megalkotni. A 
tervező keresi a tervezési szempontoknak azt a minőségi és mennyiségi együttesét, amely pl. a 
legolcsóbb terméket eredményezi, miközben számos további feltétel teljesül. 

Egy valós tervezési folyamat általában nem egy lineáris szekvencia mentén történik, ha-
nem bizonyos részeit meg kell ismételni, hogy az elvárásainknak jobban megfelelő konstruk-
cióhoz jussunk. Ez a szakasz a tervezési folyamat optimálási része, amelynek logikai struktú-
ráját az 1.1. ábra mutatja. Fontos megjegyezni, hogy a struktúra egyes elemeinek a kidolgo-
zottsága, pontossága nagy hatással van a végeredményre, ezért az egyes lépések ellenőrzése 
elkerülhetetlen. Például, ha egy alakoptimálás során nem léphetünk túl egy adott feszültséget, 
és a testben ébredő feszültségeket egy végeselemes számítás szolgáltatja, akkor ennek a szá-
mításnak az esetleges hibája azt fogja eredményezni, hogy más alakot kapunk optimálási 
eredményül. A hiba forrása lehet például a nem megfelelő hálósűrűség vagy a valós peremfel-
tételek hibás modellezése is.  
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1.1. ábra: Az optimálás logikai struktúrája [1.1] 

Az utóbbi időben az ipari alkalmazásokban megnőtt a jelentősége a 3D-s CAD rendszerek 
és a numerikus szerkezetanalízis (numerikus szimuláció) eszközök használatának. Ennek oka 
egyrészt, hogy ezekkel az eszközökkel a valós tervezési folyamatok egyre szélesebb köre fed-
hető le. Másrészt a termék piacra kerülési idejének („time to market”) csökkentése elsődleges 
cél lett, amelynek következtében a számítógéppel segített eljárásokat (köztük a numerikus 
szimulációk különböző típusait és a szerkezetoptimálást) a tervezési folyamat korai fázisában 
alkalmazzák. A korszerű numerikus szimulációs eszközök lehetőséget teremtenek arra, hogy a 
költséges és időigényes fizikai kísérletek egy részét elhagyjuk. Bár a fejlett numerikus szimu-
lációs eszközöknek és az ezekkel összekapcsoltan megjelenő optimalizálási eljárásoknak je-
lentős szerepe lett a termék kifejlesztési idejének csökkentésében, mindazonáltal a teljes ter-
vezési folyamat nem automatizálható. Az optimálási folyamatban a felmerülő optimalizálási 
feladatok inkább az egész tervezendő objektum egy jól definiált részére vonatkoznak (egy 
alprobléma optimalizálására). 

A szerkezetoptimálási feladatok megoldásakor (hasonlóan, mint a szerkezetanalízis fel-
adatok esetében) szintén választhatunk analitikus és numerikus eljárások közül. Az analitikus 
módszerek azonban sokszor nem alkalmasak a bonyolult mérnöki problémák elemzésére (leg-
többször ellenőrzésre használjuk), ezért a jelen oktatási anyag főként a szerkezetoptimálás 
numerikus technikáival foglalkozik. A numerikus eljárások segítségével egy kiinduló tervezé-
si modell iteratív úton történő változtatásával egy közelítőleg optimális megoldás érhető el. A 
kiinduló modellt használjuk föl egy szisztematikus keresési eljárás lefolytatásához kedvezőbb 
szerkezeti modell megtalálása céljából. A keresési eljárás mindaddig tart, amíg az ún. optimá-
lási feltétel ki nem elégül, vagyis megfelelően közel kerülünk az optimális megoldáshoz.  
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1.4. Optimálási alapfogalmak  

1.4.1. Tervezési változó és tervezési paraméter 

A szerkezetet véges számú mennyiség segítségével írjuk le; azokat a mennyiségeket, amelye-
ket az optimálási eljárás nem módosíthat, tervezési paramétereknek, míg a többieket tervezési 

változóknak nevezzük. Az előre definiált tervezési paraméterek és a tervezési változók együt-
tesen egyértelműen meghatározzák a szerkezetet. 

A tervezési paraméterek bevezetése azért válik szükségessé, mert a legtöbb gyakorlati 
esetben a teljes szerkezet minden paraméterét nem választhatja meg szabadon a tervező; rend-
szerint ez nem is indokolt (pl. a szerkezet bizonyos részei a konstrukció más részeihez rögzí-
tett méretekkel és módon kapcsolódnak, vagy a tervező a tapasztalatai alapján tudja, hogy egy 
adott változó értékét mekkorára érdemes választani ahhoz, hogy kedvező konstrukció adód-
jék). 
 
Matematikai szempontból a tervezési változóknak három típusát különböztethetjük meg: 
Matematikai szempontból a tervezési változókat folytonos vagy diszkrét kategóriába soroljuk. 
Általában egyszerűbb a folytonos tervezési változókkal (egy adott tartományban tetszőleges 
értéket felvehetnek) dolgozni, de a feladatok egy részében (például ha ki kell választani, hogy 
melyik anyagból csináljuk a gépelemet a rendelkezésre álló 3-féléből) feltétlenül diszkrét ter-
vezési változók kezelésére alkalmas eljárást kell választani. Egy köztes megoldásként, amikor 
tudjuk, hogy a tervezési változót egy nagyszámú diszkrét halmazon keressük (például amikor 
szabványos méretű, vastagságú, hosszú stb. elemeket építünk be), akkor pszeudodiszkrét 
tervezési változókról beszélünk. Ilyenkor megoldjuk a feladatot folytonosnak képzelve a ter-
vezési változót, és megkeressük a közelébe eső diszkrét értékek legjobbját.  
 
Fizikai szempontból a tervezési változóknak négy típusát különböztethetjük meg: 

1. a szerkezeti anyag mechanikai vagy fizikai tulajdonságai; 

Egy jellemző feladat lehet, hogy az alkalmazható „hagyományos" anyagainkból álló válasz-
tékból keressük az optimális anyagot. Ez a feladatkitűzés jelentősen növeli a számítási igényt 
és a feladat komplexitási fokát. Ekkor természetesen diszkrét típusú tervezési változóval van 
dolgunk. Amennyiben az anyaghalmaz kicsi, a feladat egyszerűbben megoldható, ha minden 
egyes anyagra külön-külön elvégezzük az optimálási eljárást, és az eredmények összehasonlí-
tásával választjuk ki az optimális anyagot. Modern kompozit műanyagok alkalmazásra esetén 
(pl. üvegszál erősítéssel) számos új jellemző alkalmazható tervezési változóként: például az 
erősítő szálak térfogataránya, a szálirány, rugalmassági modulus vagy rétegezett kompozitok 
esetén a rétegek vastagsága, száma, helye és alakja. Néhány ilyen típusú tervezési változó 
eredményesen beépíthető az optimálási eljárásba, főleg akkor, ha ezek folytonosnak vagy 
kvázi folytonosnak tekinthetők.  

2. a szerkezet topológiája, tagjainak kapcsolódási sémája vagy a tagok száma a kapcsoló-

dási sémában; 

A topológiai tervezési változók egy szerkezet topológiáját, „térbeli kitöltöttségét”, kialakítását 
írják le. A szerkezet topológiája automatikusan optimálható, ha megengedjük, hogy az elemek 
(pl. a rudak keresztmetszetén, elemi kocka élhosszán, anyag helyi sűrűségén keresztül) zéró 
méretűvé is váljanak, így a gazdaságtalan elemek eltűnhetnek a konstrukcióból. 

Egy másik gyakran használt elgondolás az egész értékű tervezési változók bevezetése. 
Ennek legegyszerűbb esete, amikor olyan tervezési változót alkalmazunk, amely csak két ér-
téket vehet fel, pl. 0 vagy 1. Ekkor az 1 jelenti azt, hogy az adott elem a struktúrában (pl. egy 

Comment on Text
A szerkezetet azon jellemzői, amelyek az optimálási eljárás során nem módosulnak.

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 



Bevezetés 13 

© Körtélyesi Gábor, BME www.tankonyvtar.hu  

rúdelem két adott csomópont között) megtalálható, míg a 0 azt, hogy hiányzik. Más esetben 
olyan tervezési változót használunk, amely véges sok egész értéken van értelmezve. Ez akkor 
vezet célra, ha például azt keressük, hogy hány oszloppal támasszunk alá egy tetőszerkezetet, 
vagy egy rácsszerkezetbe hány elemet tegyünk, vagy hány hűtőbordát helyezzünk el egy pro-
cesszorhűtőre.  

Látható, hogy az egész típusú tervezési változók a matematikai osztályozás szerint a nem 

folytonos kategóriába sorolhatók. 

3. a szerkezet alakja, elhelyezkedése; 

Ennek a tervezési változónak az alkalmazása az úgynevezett alakoptimálás területére vezet, 
amikor például egy rúdszerkezetben a kapcsolódási pont koordinátáit (helyét) változatjuk 
vagy egy rúdelem hosszát. Más esetben a gépészeti alkalmazások során a geometriai tervezési 
változók segítségével például a feszültséggyűjtő helyek környezetében levő geometriát írjuk 
le (pl. B-spline-ok kontrollpontjainak a koordinátái), és keressük az adott környezet olyan 
kialakítását, amelynél ez a feszültséggyűjtő hatás kevésbé jelentős. Az ilyen típusú tervezési 
változók általában a folytonos kategóriába sorolhatók. 

4. a keresztmetszet méretei vagy a beépítésre kerülő elemek méretei; 

Elsősorban történeti okokból kerül külön kategóriába a „méretoptimálás”, amely egyszerűbb, 
könnyebben kezelhető tervezési változókkal dolgozik, mint az alakoptimálás, de számos gya-
korlati alkalmazása van. Ilyenek például a rúdelem keresztmetszeti területe vagy a rugalmas 
elem inercianyomatéka vagy egy lemez vastagsági mérete. Sok esetben egy tervezési változó 
írja le a keresztmetszetet (pl. átmérő, vastagság stb.), de olyan eset is lehetséges, amikor egy 
keresztmetszet alakját több változó írja le. Érdemes alaposan átgondolni, hogy mit válasszunk 
tervezési változónak, mert nem biztos, hogy a triviálisan adódó geometriai méretek a legal-
kalmasabbak. Szabványos profilok esetében például egy-két mérettel megadható a sorozat 
adott tagjának keresztmetszete, ilyenkor értelmetlen volna a sok keresztmetszeti méretet füg-
getlen tervezési változónak tekinteni, hiszen az optimálás eredménye olyan szerkezet lenne, 
amelynek elemeit nem lehet megvásárolni, így egy kedvezőbb optimum esetén is a gyártási 
költség a sokszorosa lenne a szabványos profilokból építkező konstrukciónak. 

 
Összefoglalva, a tervezési változók és a tervezési paraméterek együttesen kölcsönösen 

egyértelműen meghatározzák a szerkezetet. Amennyiben ismertek a tervezési változók értékei 
egy adott tervezési pontban (miután általában többet használunk, ezért a könnyebb áttekinthe-
tőség kedvéért ezeket vektorba rendezzük), ehhez egy geometriailag és egyéb szempontból 
teljesen meghatározott konstrukció tartozik. Ahhoz, hogy ezt megfelelően garantálni lehessen, 
a tervezési változókat úgy kell megválasztani, hogy azok függetlenek legyenek egymástól. 

1.4.2. Optimálási feltételek (optimálási kényszerek) 

Amint láttuk, tervezési változók egy tetszőleges értéke egy lehetséges konstrukciót definiál. 
Ez a konstrukció a tervező számára lehet megengedett változat, vagy olyan is, amely nem 
felel meg a funkcionális, szilárdsági vagy egyéb követelményeknek. Azokat a megkötéseket, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy konstrukciót „megengedett konstrukciónak" nevez-
zünk, optimálási feltételeknek (más néven optimálási kényszereknek) nevezzük.  

 
Az optimálási feltételeket fizikai szempontból kétféleképpen csoportosíthatjuk:  

1. A geometriai optimálási feltételek tervezési változók alsó és/vagy felső határát írják 
elő. Ezek explicit formában vannak kifejezve a tervezési változókra. Ilyen lehet például egy 
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lemez minimális vastagsága. Az ilyen kényszerek gyártási, esztétikai, egyéb okokra vezethe-
tők vissza.  

2. A működési optimálási feltételek a működési feltételekből vezethetők le. Ilyen lehet a 
maximális feszültség, elmozdulás, kihajlás korlátozása, amelyek nélkül a szerkezet működés-
képtelenné válna. Leggyakrabban implicit formában fordulnak elő, de mindig a tervezési vál-
tozók függvényeiként kell megadnunk őket.  

Matematikai szempontból az optimálási feltételek legtöbbször egyenlőtlenségek halmaza-
ként adhatóak meg: 

   0ij xg    (j=1,...,m ; i=1,...,n), (1.1) 

ahol m a g j  jelű egyenlőtlenség típusú feltételek száma, n a tervezési változók száma és ix  a 
tervezési változók vektora. Az optimálási feladatok egy részében egyenlőség típusú kényszer-
feltételek figyelembevétele is szükséges lehet, ekkor ezt az alábbi formában tehetjük: 

   0ij xh    (j=m+1,...,p), (1.2) 

ahol (p-m) a h j  jelű egyenlőség típusú feltételek száma. 
Sok esetben az egyenlőség típusú kényszerek a tervezési változók számának csökkentésé-

re használhatók. Egyszerű esetben például leírhatja a kapcsolatot egy keresztmetszet szélessé-
ge és mélysége között. Az egyenlőségi feltételek számának kisebbnek vagy egyenlőnek kell 
lennie a tervezési változók számánál. Ha egyenlő vele, úgy az adott egyenletrendszer megol-
dásával határozható meg az összes tervezési változó értéke, és ilyenformán nem beszélhetünk 
optimálási feladatról sem. 

 
Az olyan konstrukciót, amely az összes optimálási feltételt kielégíti, vagyis amire 
   mjxg ij ..10   teljesül, megengedett konstrukciónak fogjuk nevezni. Azok a konst-

rukciók, amelyeknél az optimálási feltételeket leíró összefüggésben az egyenlőség teljesül  
(   0ij xg ), egy felületet határoznak meg a tervezési változók terében. Ez a felület két részre 
vágja a tervezési változók terét: az egyik felét a   0ij xg , míg a másikat a   0ij xg  jel-
lemzi. A tervezési változók terének azon részét, ahol az összes optimálási feltétel  
(    mjxg ij ..10  ) teljesül, megengedett tartománynak (1.2. ábra) nevezzük. A tarto-
mány belsejében levő pontokat megengedett pontoknak, a határán lévőket határpontoknak 
(constrained design) nevezzük. Elképzelhető, hogy a lehetséges tartomány több, egymást át 
nem fedő résztartományból áll, bár ez a gépészeti feladatok megoldásakor ritkán fordul elő. 
Azokat az altartományokat, ahol több feltétel egyenlőséggel teljesül, metszéseknek hívjuk (a 
kétdimenziós térben ezek metszéspontok). A j-edik optimálási feltételt aktívnak nevezzük 
abban a tervezési pontban, amelyben   0ij xg , és passzívnak, ha   0ij xg . Ha létezik 
olyan optimálási feltétel, amelyre   0ij xg , akkor az adott optimálási feltétel nem teljesül, 
és az ehhez a tervezési ponthoz tartozó konstrukció nem megengedett.  
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1.2. ábra: Optimálási feltételek a tervezési változók terében 

1.4.3. A célfüggvény 

Általában nagyon sok vagy végtelen sok konstrukció létezik, amely az optimálási feltételek-
nek eleget tesz. Ahhoz, hogy kiválaszthassuk közülük a legkedvezőbbet, be kell vezetnünk az 
összehasonlításhoz egy mérőszámot. Ez a célfüggvény, amely a tervezési változók terén van 
értelmezve; reprezentálhatja például a konstrukció tömegét, előállítási költségét vagy bármely 
olyan mérőszámot, amely szerint a tervező előnyben részesít egy konstrukciót egy másikkal 
szemben. Legtöbbször a célfüggvény minimalizálásaként fogalmazzuk meg az optimálási 
feladatot, de ez nem jelenti az általánosság megszorítását, hiszen egy  ixF  minimuma 
ugyanott van, ahol -  ixF  maximuma (lásd 1.3. ábra).  
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1.3. ábra: A célfüggvény szélsőértéke 

A célfüggvény kiválasztása jelentős hatással van az egész optimálási eljárásra és ezáltal 
az eredményül kapott optimális kialakításra is. Néhány esetben a célfüggvény nyilvánvalóan 
adódik, például amikor a költségek egyenesen arányosak a felhasznált anyagmennyiséggel (a 
gyártmány tömegével). Legtöbbször a célfüggvény a konstrukció egyetlen legfontosabb jel-
lemzője, vagy néhány jellemző súlyozott átlaga. Gyakran választjuk a tömeget ilyen jellem-
zőnek, mert az viszonylag könnyen kézben tartható, de az optimálási eljárásaink nemcsak 
ennek a célfüggvénynek a figyelembevételét engedik meg. A konstrukciók tömege gyakran 
kritikus paraméter, de az előállítási költség nem mindig a legkisebb tömegű terméknél a leg-
alacsonyabb. A gyártási költségek célfüggvényként történő szerepeltetése fontosabb lenne, de 
általában nehéz megfelelő matematikai formába önteni egy ilyen jellegű célfüggvényt. A ter-
mék árát meghatározza az anyag, gyártási költségek mellett a szállítási, üzemelési, javítási és 
sok egyéb költségtényező, amelyeket figyelembe lehet venni egy célfüggvény kialakításakor. 
Ilyenkor egy több tagból álló összeg formájában jelenik meg a célfüggvény, ahol célszerű 
elemezni az egyes tagok hatását (nagyságrendjét) a termék árára. Külön figyelmet érdemelnek 
azok a komponensek, amelyek „konstans" célfüggvényt eredményeznének (amelyek nem al-
kalmasak a gyártmány jobbá tételére). Ezeket nem érdemes figyelembe venni, így nem biztos, 
hogy a legkomplexebb célfüggvény adja a legkedvezőbb eredményt.  

Egy lehetőség a gyártási és javítási költségek együttes figyelembevételére, ha a javítás 
költségeit a meghibásodási valószínűség függvényének tekintjük. A meghibásodás költségét 
az egyes részegységek javítási költségének és meghibásodási valószínűségének szorzataként 
jellemezhetjük. Ezek pontos meghatározása és a tervezési változóktól való függésének megál-
lapítása bonyolult elemzést igényelhet. A célfüggvény legtöbbször a tervezési változók nem-
lineáris függvénye. 

Lehetőségünk van több célfüggvényre optimálni egyszerre, ezt azonban csak akkor java-
soljuk, ha a célfüggvények közül tényleg nem választható ki egy domináns, és a célfüggvé-
nyek egymásnak ellentmondók. Egyszerűbb eseteken a problémát érdemes visszavezetni az 
egycélfüggvényes optimálásra, például a célfüggvények súlyozott összegéből kialakított cél-
függvénnyel.  

A többcélfüggvényes optimálás (vektoroptimálás) elméletét Pareto dolgozta ki 1896-
ban. Fontos megjegyezni, hogy amíg az egycélfüggvényes optimálási feladat megoldása során 
egy konkrét optimálási eredményt (bár lehet, hogy ez csak lokális szélsőérték) kapunk, addig 
a Pareto-optimálási feladat megoldásaként eredményül egy konkrét megoldás helyett egy 
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Pareto-megoldáshalmaz (Pareto-frontnak is hívják) áll elő, amelyből a tervezőnek kell kivá-
lasztania, mit is valósít meg. A Pareto-frontot alkotó pontok definíciója a következő: egy 
olyan megoldási pont, ahol az egyik cél sem javítható tovább anélkül, hogy a másik ne ro-
molna. Ennek a kissé bonyolult területnek a megvilágítását szolgálja a személygépkocsi tető-
csomagtartójának tervezését bemutató illusztratív optimálási példa, amely a példatárban talál-
ható. 

1.4.4. Az optimálási feladat felírása 

Az optimálási feladatot leggyakrabban a tervezési változók n dimenziós euklideszi terében 
írjuk fel (ezt úgy is hívjuk, hogy az optimálási probléma felírása a tervezési változók terében): 

   min ixFZ  

 
  mjnixg ij

,...,1,...,10 
 (1.3) 

 
  pmjxh ij

,...,10 
 

Az így felírt probléma az egycélfüggvényes egyenlőtlenség és egyenlőség optimálási fel-
tételekkel rendelkező n tervezési változós feladat. Bár nem hoz elvi különbséget, de a mérnöki 
feladatokban az egyenlőtlenség feltételek közül ki szoktuk emelni a keresési tér korlátozására 
szolgáló geometriai optimálási feltételeket, amelyek az alábbi formába önthetők:  

                         , (1.4) 
ahol     és     a tervezési változók alsó és felső határa, amely keresési tartományként egy n 
dimenziós téglatestet határoz meg.  

1.5. Optimálási példák 

Az optimálási feladatok olyan széles körűek, és egyáltalán nem csak a mérnöki feladatokhoz 
kötődnek, hogy teljes áttekintésükre még csak kísérletet sem szeretnénk tenni, egyszerűen 
csak megemlítünk néhány önkényesen kiválasztott, fontosnak tartott területet a teljesség igé-
nye nélkül.  

Számos természeti törvény (az energiaminimum elve) optimálási problémaként fogható 
fel. De lehet geometriai jellegű feladat is, melyik az a görbe, amely folytonosan deriválhatóan 
összeköti a sík pontjait, és a lehető legkevésbé hullámzik (megoldás a természetes spline – ha 
egy rugalmas acélvonalzót teszünk a pontokra, és úgy kötjük össze).  

A közgazdaság területén is rendszeresen alkalmazzák az optimálási módszereket gazda-
sági folyamatok elemzésére és döntések támogatásához. A profitmaximalizálás vagy egy adott 
részvényportfólió elemeinek optimális megválasztása szintén fontos feladat lehet.  

Hasonlóan lényeges egy adott gépparkkal rendelkező cég esetén a kapacitás oly módon 
történő kihasználása, hogy az maximális profitot eredményezzen. Ekkor figyelembe vehető, 
hogy a gyártási folyamatokhoz különböző alapanyagok szükségesek, amelyekből nem áll ren-
delkezésre korlátlan mennyiség. Kérdés, hogy mikor, melyik gépen, mit kell termelni és mi-
lyen alapanyagból. 

Régi, ismert alapprobléma (amely szorosan kapcsolódik a logisztika területéhez) az uta-
zóügynök problémája. Egy gráffal jellemzett térképen a gráf pontjai a városok, és az élei az 
összekötő utak). Milyen úton járja be a városokat az ügynök, hogy a legrövidebb utat tegye 
meg? (1.4. ábra) 
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1.4. ábra: Utazóügynök probléma megoldása 50 város esetén 

A kép- és hangfeldolgozás területén például a zajszűrés szintén optimálási probléma 
megoldására vezet. A matematika egyik fontos ága, a játékelmélet is olyan terület, ahol az 
optimálási ismereteinket hasznosíthatjuk. 

Közeledve a mi mérnöki alkalmazásainkhoz, a szerkezetoptimálás legfontosabb alkalma-
zásai a hadiiparhoz és az űrkutatáshoz köthetőek (bár e területről – a téma természetéből kö-
vetkezően – viszonylag kevés konkrét információ szerezhető). Egy lopakodórepülőnél (1.5. 
ábra) a radarkeresztmetszetre történő minimalizálás alapvető, mindemellett a többi részegység 
súlyának minimalizálása növeli a gép hatótávolságát, vagy növeli a szállítható fegyverterhe-
lést. A polgári űrkutatás területén kommunikációs műholdak pályára állításakor a hordozóra-
kéta által szállított műholdak biztonságos rögzítéséhez szükséges tartórendszer topológiájának 
meghatározása és súlyának minimalizálása (1.6. ábra) érdekes mérnöki feladat. Az egyes mű-
holdak tömegének és a rakéta maximális tolóerejének ismeretében meghatározható a tartó-
szerkezetre ható maximális erő (a kilövési folyamat során), amely fontos bemenő adata a tar-
tószerkezet optimálásának.  
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1.5. ábra: Lopakodó képességekkel rendelkező harci gép 

Az utasszállító repülőgépek tervezésekor különösen fontos a megfelelő anyagok és struk-
túrák kiválasztása, és ezzel kapcsolatban minden gazdaságosan megspórolható kilogrammnak 
nagy jelentősége van. Így csökkenthető a gép saját tömege, növelve ezzel a hasznos tömeget 
és a hatótávolságot. 

 
1.6. ábra: Műholdak pályára állításához tervezett tartószerkezet a rakétakúpban 

A teherautók, kamionok, buszok, személyautók tervezése során szintén nagyszámú opti-
málási feladat megoldása vár a tervezőcsapatra. Napjainkban szinte a legtöbb beépített alkat-
rész átesett valamilyen szintű optimálási folyamaton, még akkor is, ha például az elvárható 
súlycsökkenés elenyésző a gépkocsi tömegéhez képest. Miután a kisebb alkatrészek beszállí-
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tói is jelentős nyomás alatt vannak az egyre erősödő árverseny miatt, ilyenkor szintén hasznos 
megoldást kínál például az egyes részegységek alakoptimálása. Amennyiben lehetőség van a 
tömeg akár 5-10%-os csökkentésére is (különösen akkor, ha az alkatrész nem acélból van – és 
napjainkban például egyre több alumínium kerül beépítésre), akkor a több százezres legyártott 
darabszám miatt a ráfordított mérnökidő már jól megtérül. A mérnöki ráfordítások megtérülé-
sének lehetősége igazolódik vissza a különböző gyártási folyamatok optimálása révén. 
Ugyanis adott termék előállítására az esetek többségében egymástól eltérő technológiai fo-
lyamatok alkalmazhatók, amelyek más-más ráfordítási költséget igényelnek. Vállalati érdek 
tehát, hogy a folyamattervezés során azt a technológiát válasszák, amelyik a legnagyobb nye-
reséget hozza, azaz a minimális ráfordítási költséget eredményezi. A folyamatoptimálás tehát 
fontos része a vállalati nyereség maximálásának. 

Végül, de nem utolsó sorban fontos feladat például az öntvények vagy a hegesztett tartó-
szerkezetetek optimálása is. Természetesen a sort még tovább lehetne folytatni és feladatokat 
mondani a mérnöki tevékenységek szinte minden területéről, de talán ennyi elegendő ahhoz, 
hogy felkeltse a téma iránt érdeklődő olvasó kíváncsiságát. 

Miután számos optimálási eljárás bármilyen szerkezetanalízis modullal összekapcsolható, 
így megoldhatóak például dinamikai (pl. a legkisebb sajátfrekvencia legyen nagyobb egy elő-
re definiált értéknél), hőmérsékleti, áramlástani, ütközési, nemlineáris kontaktfeladatok. De 
tudnunk kell, hogy miután az optimáló ciklusban hívja a szerkezetanalízis modult, ezért azok 
a feladatok, ahol a szerkezetanalízis megoldása nagyon CPU-időigényes feladat, viszonylag 
hamar kifuthatunk a rendelkezésre álló gépkapacitásból; ipari szinten ezeket a problémákat 
már gyakran szuperszámítógépeken vagy több gépből álló fürtökön (klasztereken) oldják 
meg.  

1.6. Irodalom 

[1.1]  Jármai Károly, Iványi Miklós: Gazdaságos fémszerkezetek analízise és tervezése. Bu-
dapest, 2001, Műegyetemi Kiadó. 

 

1.7. Ellenőrző kérdések 

1.  Adja meg az optimálási feladat definiálásának általános alakját! 
2.  Mit ért tervezési változó, optimálási feltétel és célfüggvény alatt? 
3.  Hogyan osztályozzuk a tervezési változókat matematikai és fizikai szempontból? 
4.  Hogyan csoportosítjuk fizikai szempontból az optimálási feltételeket? 
5.  Mondjon példákat optimálási problémákra az ipar különböző területeiről! 
 
 

Comment on Text
Alakoptimálás során a test felületének egy részét változtatjuk (geometriai tervezési változókon keresztül) úgy, hogy a célfüggvény minél jobb értékéhez jussunk, az optimálási feltételeket betartásával.

Comment on Text
Az árbevétel és a ráfordítási költségek különbsége.



 

© Gyurecz György, ÓE www.tankonyvtar.hu  

2. EGYVÁLTOZÓS OPTIMÁLÁS, DIREKT MÓDSZEREK,  

GRADIENS MÓDSZEREK  

Vizsgálódásainkat az egyváltozós, feltétel nélküli függvények optimálási algoritmusaival 
kezdjük. Az egyváltozós optimálási algoritmusokat a mérnökhallgatóknak rendszerint első- 
vagy másodéves tanulmányaik során oktatják. Ebből kifolyólag a hallgatók többségének lehe-
tősége van arra, hogy a további tanulmányaik során számos feladat megoldásában alkalmaz-
zák.  

Mivel a függvények csak egy változót tartalmaznak, az optimáló eljárások rendszerint 
egyszerűek és könnyen érthetők. Ezek az algoritmusok ismétlődő jellegű részfeladatok meg-
oldásában, számos többváltozós optimálási problémában is megjelennek. Ezért a következő 
fejezetekben kifejtésre kerülő komplex algoritmusok megértéséhez elengedhetetlen ezen egy-
szerű algoritmusok alapos ismerete. Az ebben a fejezetben leírt eljárások a következő optimá-
lási problémák megoldására alkalmasak: 

 min f(x), (2.1) 

ahol f(x) a célfüggvény, az x pedig valós változó. Az optimumkereső algoritmus feladata 
olyan megoldást találni x-re, ahol az f(x) függvénynek minimuma van.  
Ebben a fejezetben két különböző típusú módszert ismertetünk: a közvetlen keresési módsze-
reket, amelyek kizárólag a célfüggvényt használják a minimumpont meghatározásához, illetve 
a gradiens alapú módszereket, amelyek a célfüggvény első és/vagy második deriváltját is fel-
használják a minimumpont felderítéséhez. Az ebben a fejezetben bemutatott gradiens módsze-
rek nem feltétlenül igénylik, hogy az f(x) függvény differenciálható vagy folytonos legyen. A 
gradiensek számítása numerikus módszerekkel történik. 

Jóllehet a bemutatott optimálási módszerek minimumkeresési problémák megoldására al-
kalmasak, a következő két eljárással a maximumkeresési feladatok is megoldhatók.  

Az első eljárásban egy ekvivalens duál feladatot -f(x) hozunk létre és minimalizálunk. A 
második eljárásban a „ha – akkor – különben” (if – then – else) feltételek vannak beépítve az 
algoritmusokba, amelyeket a maximumkeresési problémák megoldásához módosítani kell. 

Az első eljárás egyszerűbb, és ezért népszerűbb is, ugyanakkor a második elegánsabb, de 
alkalmazásához szükség van az algoritmus működésének megfelelő ismeretére. A követke-
zőkben először az optimum szükséges és elégséges feltételeit ismertetjük. Ezt követően két 
tartománykizáró keresési módszert mutatunk be, amelyeket direkt és gradiens módszerek is-
mertetése követ. 

2.1. Az optimum kritériumai 

Mielőtt egy pont optimálisként való azonosításának feltételeit ismertetnénk, három különböző 
optimumpontot definiálunk. 
 

I. Lokális optimumpont: az x* pont vagy megoldás lokális optimumpontnak számít, ha 
a környezetében nincs olyan pont, amelyik jobb, mint x*. A minimalizálási probléma szó-
használatával élve az x* pont egy olyan pont, amelynek a környezetében egy olyan pont sincs, 
amelyhez tartozó f(x) érték kisebb lenne.  
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II. Globális optimumpont: az x** pont vagy megoldás globális optimumpontnak számít, 
ha a keresési tér egészében egy olyan pont sincs, amely jobb volna. Hasonlóan az x** pont 
egy olyan pont, amelyhez az egész keresési térben nem található kisebb f(x) érték.  

III. Inflexiós pont: az x* pont inflexiós pontnak számít, ha az x* növekedésével a függ-
vényérték lokálisan nő, illetve x* csökkenésével együtt lokálisan csökken, vagy ha a függvény 
értéke lokálisan nő, miközben x* csökken, illetve a függvény értéke x* növekedésével lokáli-
san csökken. 
 

A célfüggvény bizonyos tulajdonságai felhasználhatók arra, hogy eldöntsük a vizsgált 
pontról, hogy lokális minimum-, globális minimum-, illetve inflexiós pont-e.  

Feltételezve, hogy az adott keresési térben a vizsgált f(x) célfüggvénynek van első és má-
sodik deriváltja, a függvény bármelyik x pontban Taylor-sorba fejthető, és teljesülhet az a 
feltétel, hogy bármelyik másik, környezetében lévő ponthoz nagyobb függvényérték tartozik. 
Ebben az esetben igazolható, hogy az x pont minimumpont, ha f’(x) = 0 és f”(x) > 0, ahol f’ 
és f” a függvény első és második deriváltját jelentik. Az első feltétel teljesülése azt jelenti, 
hogy a pont minimum-, maximum- vagy inflexiós pont. Mindkét feltétel teljesülése esetén 
minimumpontról van szó. Az optimum elégséges feltételeit rendszerint a következőképp ad-
juk meg: 
 

Tételezzük fel, hogy az x* pontban a célfüggvény első deriváltja zérus, és jelöljük az első 
nem zérus, magasabb rendű deriváltat n-nel. Így: 

 ha n páratlan, x* inflexiós pont, 
 ha n páros, x* lokális optimum: 

a) ha a derivált pozitív, x* lokális minimum, 
b) ha a derivált negatív, x* lokális maximum. 

 
Fontos megjegyezni, hogy habár a fenti feltételekkel meg tudjuk mondani egy pontról, 

hogy lokális minimum, illetve maximum, a globális optimum meghatározásához ezek a felté-
telek nem elégségesek. A globális optimum meghatározásának szokásos módja a legjobb pont 
kiválasztása nagyszámú, a fenti feltételekkel meghatározott pont közül. A következő alfejeze-
tekben számos, egyváltozós célfüggvényen alkalmazható lokális optimum meghatározására 
alkalmas technikát mutatunk be. 

2.2. Minimumpont-behatároló módszerek 

Itt a függvény minimumkeresésének két fázisa van. Először egy közelítő technikát alkalma-
zunk, amivel behatároljuk a minimumot, azaz meghatározzuk a minimumkeresés tartományá-
nak alsó és felső határát. Ezt követően egy finomabb keresőmódszert alkalmazunk, amely a 
kijelölt határok között a kívánt pontossággal megkeresi az optimális megoldást. Ebben az al-
fejezetben két módszert ismertetünk a határok megkeresésére, az ezt követő részekben pedig a 
minimumpont kívánt pontossággal való meghatározásának néhány módszere kerül ismertetés-
re. 

2.2.1. Kimerítő keresés (exhaustive search method) 

A behatárolási módszerek közül először a kimerítő keresés kerül sorra, egyszerűen azért, mert 
az összes metódus közül ez a legegyszerűbb. A kimerítő keresés módszerénél az optimumot 
határoló függvényértékeket egymástól egyenlő távolságban lévő pontokban számítjuk (2.1. 
ábra). 
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2.1. ábra: A kimerítő keresés egyenközű pontokat használ a kereséshez 

A keresés rendszerint a legkisebb értéktől – az alsó határtól – indul, és három egymás utáni 
függvényérték van összehasonlítva. Az összehasonlítás eredménye alapján a keresés vagy 
véget ér, vagy pedig továbbhalad a három pont egyikének a következő, újabb pontra való cse-
réjével. A keresés addig folytatódik, amíg a minimumot be nem határoljuk. 
 

Algoritmus  

1. lépés Legyen x1=a, Δx =(b-a)/n (n a közbülső pontok száma), x2=x1+Δx és 
x3=x2+Δx. 

2. lépés Ha f(x1)≥ f(x2) ≤ f(x3), a minimumpont az (x1,x3) tartományban található, 
vége; 

különben x1 =x2, x2 =x3, x3 =x2 +Δx, tovább a 3. lépéshez. 

3. lépés Igaz x3≤b? Ha igen, tovább a 2. lépéshez. 

Egyébként a definiált (a, b) tartományban nem létezik minimum, vagy a minimum 
egybeesik a határponttal (a vagy b).  

Ezzel a módszerrel az elérhető tartományszélesség 2(b˗a)/n. A kívánt behatárolási pontosság 
eléréséhez átlagosan (n/2+2) számú függvénykiértékelés szükséges. 

2.2.2. Bounding phase módszer  

A bounding phase módszer unimodális függvénynél használható, a célfüggvény minimumát 
tudjuk vele behatárolni. Az algoritmus egy kezdeti, véletlen pont felvételével kezdődik. Ezt 
követően kiszámítjuk a függvény értékét a felvett pontban, majd a keresés irányát két újabb, a 
kezdeti pont környezetében lévő pont függvényértékéből döntjük el. Az algoritmus ezután egy 
exponenciális kereső eljárást alkalmaz a minimum meghatározásához. A következő példában 
másodfokú kitevőt alkalmazunk, de bármely más kitevő is ugyanilyen jól megfelelne.  
 

Algoritmus  

1. lépés Válasszunk egy kezdeti x(0)
 pontot és Δ növekményt. Legyen k=0. 

2. lépés Ha f(x(0))-|Δ|≥f(x(0))≥f(x(0) )+|Δ|, akkor Δ pozitív, 
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 különben, ha f(x(0))-|Δ|≤f(x(0))≤f(x(0))+|Δ|, akkor Δ negatív; különben 
tovább az 1. lépéshez. 

3. lépés Legyen x(k+1)
=x

(k)
+2

k
Δ. 

4. lépés Ha f(x(k+1))<f(x(k)), legyen k=k+1 és tovább a 3. lépéshez. 

Különben a minimum a (x(k-1)
, x

(k+1)) tartományban helyezkedik el és vége. 

 
Ha a választott Δ érték nagy, a minimumpont behatárolási pontossága alacsony, az algo-

ritmus viszont gyors. Másrészt, ha kisebb Δ értéket választunk, a behatárolás pontossága jobb, 
de ez magával vonzza azt, hogy a függvény értékét több pontban kell kiszámolni, ami lassúb-
bá teszi az algoritmust. Ez a fajta behatároló módszer egyébként rendszerint gyorsabb, mint a 
kimerítő keresés. 

2.3. Tartománykizáró módszerek 

Miután a minimumpontot behatároltuk, a megoldást egy pontosító algoritmussal finomítjuk. 
Ebben a részben három eljárást ismertetünk, amelyek leginkább tartománykizáró eljárásokat 
alkalmaznak, és aránylag kevés függvénykiértékelést igényelnek.  

A függvény két pontjában meghatározott értékektől függően és feltételezve, hogy a függ-
vény unimodális a választott keresési térben, kijelenthető, hogy a keresett minimum a keresési 
tér egy bizonyos részében nem található meg. A tartománykizáró módszerek alapszabályai a 
következők:  
 

Legyen x1 és x2 két (a, b) tartományon belül elhelyezkedő pont, és teljesül, hogy x1<x2. 

Minimumkeresés esetén: 

 

 ha f(x1)>f(x2), a minimum nem eleme az (a,x1) tartománynak; 

 ha f(x1)<f(x2), a minimum nem eleme az (x2,b) tartománynak; 

 ha f(x1)=f(x2), a minimum nem eleme az (a,x1) és (x2,b) tartományoknak. 

 
Tekintsük a 2.2. ábrán látható unimodális függvényt. 
 

 
2.2. ábra: Tipikus egyváltozós unimodális függvény  

két különböző pontban értelmezett függvényértéke 
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Ha a függvény értéke az x1 pontban nagyobb, mint x2-ben, az x* minimumpont nem helyez-
kedhet el az x1-től balra. Vagyis az (a,x1) tartományt kizárhatjuk a további vizsgálatokból. 
Ebből kifolyólag a vizsgálódásunkat (a,b)-ről (x1,b)-re csökkentettük. Hasonlóan lehet az 
(f(x1)<f(x2)) megállapítást magyarázni. Ha a harmadik eset áll fenn, amikor f(x1)=f(x2) (ez 
ritka eset, különösképp, ha numerikus módszereket alkalmazunk a függvényvizsgálatban), 
akkor az (a,x1) és (b,x2) tartományok azon feltevést figyelembe véve zárhatók ki, hogy a kere-
sési térben (a,b) csak egy minimumpont található. A következőkben ismertetésre kerülő algo-
ritmusok ezeket a szabályokat követve keresnek. 

2.3.1. Tartományfelező módszer 

Ebben a módszerben három különböző pontban vizsgáljuk a célfüggvényt. A három pont a 
keresési teret négy tartományra osztja. Az egyes tartományok a három ponthoz tartozó függ-
vényértékek felhasználásával a fenti szabályok alapján vannak kizárva. Az (a,b) tartományban 
kiválasztott három pont egymástól és a tartományhatároktól is egyforma távolságra helyezke-
dik el (2.3. ábra). 

 
2.3. ábra: A tartományfelező módszerben alkalmazott pontok  

Egyszerre két függvényértéket hasonlítunk össze, és az egyik tartományt kizárjuk.  
Három különböző eset fordulhat elő: ha f(x1)<f(xm), akkor a minimum nem helyezkedhet 

el az xm-en túl. Ez lecsökkenti a lehetséges tartományt (a,b)-ről (a,xm)-re. Mivel az xm a kere-
sési tér felénél van, ez a kizárás a keresési teret a felére csökkenti. 

Abban az esetben, ha f(x1)>f(xm), a minimum az (a,x1) tartományon kívülre esik. Mivel az 
x1 pont a keresési tér negyedénél van, ez a redukció csak 25%-kal csökkenti a keresési teret. A 
következő 25% kizárásához az xm és x2 értékeit hasonlítjuk össze. Ezt a folyamatot egészen 
addig folytathatjuk, amíg a keresési tartományt megfelelően szűkre nem redukáljuk. Mivel 
minden egyes iterációban a keresési tér fele kizárható, az algoritmust tartományfelező mód-
szernek nevezték el. 

 
Algoritmus  

1. lépés Válasszunk egy a alsó határt és egy b felső határt, továbbá egy kis ε-t. 
Legyen xm=(a+b)/2, L0=L=b–a. Számítsuk ki f(xm)-t. 

2. lépés Legyen x1=a+L/4, x2 =b–L/4. Számítsuk ki f(x1)-et és f(x2)-t. 

3. lépés Ha f(x1)<f(xm), akkor legyen b=xm; xm =x1, tovább az 5. lépésre. Külön-
ben tovább a 4. lépésre. 
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4. lépés Ha f(x2)<f(xm), akkor legyen a=xm; xm =x2, tovább az 5. lépésre. Külön-
ben legyen a=x1,  b=x2; tovább az 5. lépésre. 

5. lépés Számoljuk ki: L=b–a. Ha L <ε, vége. 
Különben vissza a 2. lépésre. 

 
Egyébként pedig a definiált (a,b) tartományban nem létezik minimum, vagy a minimum 

egybeesik a határponttal (a vagy b). Ezzel a módszerrel az elérhető tartományszélesség 
2(b˗a)/n. A kívánt behatárolási pontosság eléréséhez átlagosan (n/2+2) számú függvénykiér-
tékelés szükséges. 
  

A célfüggvényt minden egyes iterációnál két újabb helyen kell értékelni, a keresési tarto-
mány pedig az előző iterációhoz képest a felére csökken. Így n számú függvényértékelést kö-
vetően az eredeti tartomány 0.5n/2

L0 -ra csökken. Ebből következően az   szűk tartomány el-
éréséhez szükséges iterációk száma a következő összefüggésből számítható: 

 ε=(0.5)n/2 (b-a). (2.2) 

2.3.2. Fibonacci keresési módszer 

Ennél a módszernél a keresési teret a Fibonacci-számok felhasználásával csökkentjük. A Fi-
bonacci-számok sajátossága, hogy két, egymást követő Fn-2 és Fn-1 szám után a harmadikat a 
következőképpen számítjuk:  

 Fn=Fn-1+Fn-2, (2.3) 

ahol n=2,3,4.... Az első néhány Fibonacci-szám a következő: F0=1, F1=1, F2=2, F3=3, F4=5, 

F5=8, F6=13 és így tovább. A Fibonacci-számok ezen sajátosságát használták fel arra, hogy 
olyan kereső algoritmust hozzanak létre, amelyben iterációnként csak egy újabb helyen kell a 
célfüggvényt kiértékelni. Ez azért lehetséges, mivel a szükséges két pontból az egyik mindig 
az előző iterációból származik. A k-adik iterációnál két közbülső pont van kiválasztva. Mind-
kettő Lk* távolságra van egymástól és a keresési tér (L=b-a) szélétől. Amikor a tartományki-
záró szabály eliminálja a keresési tér egy részét az ezen két ponthoz tartozó függvényértékek-
nek megfelelően, a megmaradó keresési térrész Lk. Legyen Lk*=(Fn-k+1/Fn+1)L és Lk=(Fn-

k+2/Fn+1)L. Bebizonyítható, hogy Lk -Lk*=Lk+1*, ami azt jelenti, hogy a k-adik iterációban 
használt két pont egyike a (k+1)-edik iterációban ugyanaz marad. Ez a 2.4. ábráról is leolvas-
ható. Ha az (a,x2) régiót elimináljuk a k-adik iterációban, a (k+1)-edik iterációban az x1 pont 
(Lk-Lk*) vagy Lk+1* távolságra van az x2 ponttól.  

Mivel az első két Fibonacci-szám ugyanaz, az algoritmus rendszerint k = 2-vel kezdődik. 
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2.4. ábra: Fibonacci keresési pontok (x1 és x2) 

 

Algoritmus 

1. lépés Válasszunk egy a alsó határt és egy b felső határt. Legyen L = b – a. 
Számítsuk ki f(xm)-t. Fogadjuk el a kívánt függvénykiértékelések szá-
mát n-nek. Legyen k = 2. 

2. lépés Számítsuk ki: Lk* = (Fn-k+1/Fn+1)L. Legyen x1 = a + Lk*, és  
x2 = b - Lk. 

3. lépés Számítsuk ki f(x1) vagy f(x2) valamelyikét, azt, amelyik nem lett még 
korábban kiértékelve. Használjuk az alapvető tartománykizáró módszert 
a tartománykizáráshoz. Állítsuk be az új a-t és b-t.  

4. lépés k = n? Ha nem, akkor legyen k = k + 1, és vissza a második lépéshez; 
egyébként vége. 

 
Ennél az algoritmusnál n iteráció után a tartománycsökkenés (2/Fn+1)L. Így a kívánt ε 

pontosság és a hozzá tartozó n iterációk száma a következő összefüggésből számítható: 

 
εa)(b

F

2

1n




,  (2.4) 

k számú iteráció után az előző iterációhoz tartozó keresési tér Fn-k/Fn-k+2 hányada van kizár-
va. Nagy n számok esetében ez megközelíti a 38%-ot, ami jobb, mint amit a tartományfelező 
módszerrel el lehet érni. Ugyanakkor ezzel nehézség az, hogy a Fibonacci-számokat minden 
iterációnál újból ki kell számítani. 

2.3.3. Aranymetszés 

A Fibonacci keresési módszernek egy másik nehézsége is van: az iterációnként csökkenthető 
keresési tér nagysága változó. Az aranymetszés kiküszöböli az említett problémákat, és 
ugyanakkor iterációnként ugyanúgy csak egy újabb pontban kell a célfüggvényt kiértékelni. 
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Ennél az algoritmusnál az (a,b) keresési térhez először egy egységnyi méretű keresési teret 
(0,1) rendelünk. A célfüggvényt két olyan pontban értékeljük ki, amelyek megfelelnek a kö-
vetkező két feltételnek. Egyrészt ugyanakkora  távolságra vannak a keresési tér mindkét szé-
létől. Másrészt viszont alkalmazásukkal a keresési tér minden újabb iterációnál az előzőhöz 
képest (1˗)-ad résszel csökken. Ezt a következő egyenlőség megvalósításával lehet elérni: 
(1˗) = (). Ebből az egyenletből adódik az aranymetszés száma: =0.618. A 2.5. ábrán lát-
ható, hogy minden újabb iterációban a felhasznált két pont közül az egyik azonos az előző 
iterációban használtak egyikével.  
 

 
2.5. ábra: Az aranymetszés módszerben használt (x1 és x2) pontok 

 

 

Algoritmus  

1. lépés Válasszunk egy a alsó határt, egy b felső határt és egy kis ε számot. 
Normalizáljuk az x változót a w=(x–a)/(b–a) egyenlettel. Így aw=0, 
bw=1, és Lw=1. Legyen k=1. 

2. lépés Legyen w1=aw+(0.618)Lw és w2=bw–(0.618)Lw. Számítsuk ki a f(w1)-t 
vagy az f(w2)-t attól függően, hogy melyik nem került még kiértékelés-
re. Az alapvető tartománykizáró módszerrel zárjunk ki egy tartományt. 
Állítsuk be az új aw-t és bw-t. 

3. lépés wL <ε? Ha nem, akkor legyen k=k+1, vissza a 2. lépésre; egyébként 
vége. 

 
Ez az algoritmus n iteráció, vagy ha tetszik, célfüggvény-értékelés után a keresési teret 

(0.618)n-1-ad résszel csökkenti. Az elérhető  pontosság a következő összefüggésből számítha-
tó: 

 (0.618)n-1(b-a)=ε . (2.5) 

A keresésitér-csökkenés 38.2%, ami jobb, mint a tartományfelező módszernél, és gyakor-
latilag megegyezik a Fibonacci-kereséssel nagy n esetén elérhető értékkel. 
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2.4. Pontbecslési módszerek 

Az előzőleg bemutatott módszerekben a két pontban kiszámolt célfüggvény értékek a keresés 
irányát határozták meg. Ezen számértékeknek a nagysága ugyanakkor a minimumpont helyét 
illetően is tartalmaz információt. A pontbecslési módszerek ezt az információt is felhasznál-
ják. A következőkben leírt kvadratikus közelítő módszer a pontbecslési módszerek azon osz-
tályát képviseli, amelyek a kereséshez a számértékek nagyságát és előjelét is felhasználják. A 
módszerekre jellemző, hogy először pár helyen meghatározzák a függvényértékeket, majd az 
így kapott pontokra unimodális függvényt illesztenek. Az illesztett függvény minimuma a 
célfüggvény minimumának egy becslése. 

2.4.1. Szukcesszív négyzetes közelítő módszer 

Mivel itt az illesztett görbe másodfokú polinom, és mert bármely másodfokú függvény három 
pontból már meghatározható, az első lépésben az algoritmus három, tetszőlegesen kiválasztott 
helyen számolja ki a függvény értékét. A 2.6. ábrán látható az eredeti függvény, a három, x1, 

x2 és x3 értékelési hely és a hozzájuk tartozó függvényértékekre illesztett másodfokú közelítő 
görbe. 
 

 
2.6. ábra: Az f(x) függvény és az interpolált másodfokú függvény 

A görbe minimumpontja ( x ) egyben a következő iterációban használt pontok egyike is. 
Ha a célfüggvény másodfokú, ez a módszer már az első lépésben pontos eredményt ad. Ellen-
kező esetben több iteráció szükséges, és csak a minimumpont adott pontosságú becslése lehet-
séges. Az x1 és x2 pontokon átmenő másodfokú függvény felírható mint 

 ))(()()( 212110 xxxxaxxaaxq  .  (2.5) 

Ha (x1,f1), (x2,f2) és (x3,f3) a másodfokú függvény három pontja, felírhatók a következő 
összefüggések: 

  10 fa 
 

interpolált 

függvény, q(x) 
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A q(x) függvény x szerinti deriváltját kiegyenlítve nullával, a minimumérték: 
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Ez a pont a célfüggvény minimumpontjának egy becslése, feltéve, ha q”(x)>0 vagy a2>0. 
Iterációnként újabb és újabb közelítő függvényt írunk fel. A felíráshoz a négy (x1, x2, x3 és x ) 
rendelkezésre álló pontból mindig a három legjobbat használjuk fel. Az iterálás addig folyta-
tódik, amíg két egymás utáni becslés eredménye elfogadhatóan közel nem lesz egymáshoz. A 
módszer Powell nevéhez fűződik, és a következő algoritmussal írható le: 

 

Algoritmus 

1. lépés Legyen x1 egy kezdeti pont, és Δ a lépés nagysága.  

Számoljuk ki: x2 = x1 + Δ. 

2. lépés Értékeljük ki f(x1) -t és f(x2) -t. 

3. lépés Ha f(x1) > f(x2), legyen x3 = x1 + 2Δ. Egyébként legyen x3 = x1 – Δ. Érté-
keljük ki x3 -t.  

4. lépés Határozzuk meg Fmin = min (f1, f2, f3) -t és Xmin -t, ami az Fmin -hez tar-
tozó xi pont. 

5. lépés Számoljuk ki x -t a (2.5)-ös összefüggés alapján az x1, x2, és x3 pontok 
felhasználásával. 

6. lépés Megfelelően kicsi
 

)x(fFmin   és )x(fX min  ? Ha nem, akkor to-
vább a 7. lépésre.  

Egyébként a jelenlegi négy pont optimuma a legjobb. Vége. 

7. lépés Mentsük el a legjobb pontot és a két határoló pontját, ha lehetséges. 
Egyébként mentsük el a három legjobb pontot. Nevezzük át őket x1 < x2 

<x3 -nak megfelelően, majd vissza a 4. lépésre. 

 
A fenti algoritmusban az a2>0 feltétel nincs ellenőrizve, ami azonban a 4. lépésbe beépít-

hető. Ha a2<0, a három pont egyikét egy véletlenszerűen választott pontra kell cserélni. Ezt, 
ha kell, addig ismételjük, amíg a2 pozitív nem lesz. 

2.5. Gradiens alapú módszerek 

Az előzőleg ismertetett algoritmusok nem igényeltek deriváltakat, a kereséshez kizárólag a 
függvényértékeket használtuk. A következőkben ismertetett módszerek a célfüggvény első 
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és/vagy második deriváltját is felhasználják a működésükhöz. A deriváltak meghatározása a 
probléma jellege vagy a számításuk bonyolultsága kapcsán számos esetben nehézségekbe 
ütközik. Ennek ellenére a gradiens alapú módszerek népszerűek és gyakran hatékonyak is. A 
módszerek az optimum azon sajátosságát használják ki, hogy a lokális vagy globális szélsőér-
tékek helyén a gradiens zérus. 

2.5.1. Newton–Raphson módszer 

A feltétel nélküli lokális optimumkeresési algoritmus célja megbecsülni azt a pontot, ahol a 
célfüggvény deriváltja a lehető legkisebb. A Newton–Raphson módszer az első derivált köze-
lítő meghatározásához lineáris approximációt használ. A célfüggvényt a vizsgált pontban Tay-
lor-sorba fejti, majd a következő becsléshez a kapott kifejezést nullával egyenlíti ki. A t-edik 
iterációban megbecsült x(t) pontot a következő egyenlettel számítjuk: 

 
  
  t

t
tt

xf

xf
xx
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')()1(   (2.8) 

Algoritmus  

1. lépés Válasszunk egy kezdeti x
(1)

 értéket és egy kis ε számot.  
Legyen k =1. Számítsuk ki az f’(x(1))-t. 

2. lépés Számítsuk ki f”(x(k))-t. 

3. lépés Számítsuk ki x(k+1)=x
(k–f’(x(1))/f”(x(k))-t.  

Számítsuk ki   1' kxf -t. 

4. lépés Ha    1' kxf , vége. Különben legyen k=k+1, és  
vissza a 2. lépésre. 

 
Az algoritmus konvergenciája a célfüggvénytől és az elsőnek felvett pont helyétől függ. A 

gyakorlatban a célfüggvények legtöbbször csak numerikus módszerekkel deriválhatók. Az x(t) 
pontban értelmezett első és második derivált a középponti differencia módszer felhasználásá-
val a következőképp számítható: 
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A Δx
(t) paramétert rendszerint kicsire választják. Számos feladat esetén értékét az x(t) 1%-

ára választják: 

  
   

 
különben.                01,0

01,0ha     01,0




 


tt

t xx
x   (2.11) 

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.



32 Mérnöki optimalizáció 

www.tankonyvtar.hu © Gyurecz György, ÓE 

A (2.9) és a (2.10) összefüggéseknek megfelelően az első derivált számítása két, második 
derivált számítása pedig három függvényértékelést igényel. 

2.5.2. Felező módszer 

Az előző módszernél a második derivált is szerepel a számításokban, aminek a meghatározása 
három egyenlet megoldását igényli. A felező módszernél kizárólag az első derivált számításá-
ra van szükség. A módszer egyben hasonlít a 2.3.1. fejezetben tárgyaltra, itt azonban a keresé-
si tér egyes tartományainak a kizárásához a derivált számértékét és az előjelét használjuk fel. 
A célfüggvény unimodalitása itt is feltétele az alkalmazhatóságnak. A függvény minimuma az 
(a, b) tartományba esik, ha a következő két feltétel teljesül: 

 f’(a) < 0 és f’(b) > 0. (2.12) 

A tartománykizáró algoritmusokhoz hasonlóan itt is szükség van minimum behatárolásra. 
Erre a célra a 2.2. fejezetben ismertetett algoritmusok közül bármelyik megfelel. A felező 
módszernél a tartományhatárokon és a tartomány közepén számoljuk és hasonlítjuk össze a 
deriváltakat. A következő iterációhoz a három pont közül azt a két egymás mellett lévőt vá-
lasztjuk, amelyekhez tartozó első deriváltak ellentétes előjelűek. 
 

Algoritmus  

1. lépés Válasszunk két pontot, a-t és b- t úgy, hogy f’(a)<0 és f’(b)>0.  

Válasszunk egy kis ε számot. Legyen x1=a és x2=b. 

2. lépés Számítsuk ki z= (x1+x2)-t, és értékeljük ki f’(z)-t. 

3. lépés Ha )(' zf , vége. 

Egyébként, ha 0)(' zf  legyen x1=z, vissza a 2 lépésre. 

Egyébként, ha 0> )(' zf  legyen x2=z, vissza a 2 lépésre. 

 

A tartomány közepén számolt derivált előjele dönti el, mely része (fele) lesz a tartomány-
nak kizárva. Ha a derivált negatív, a minimum nem lehet a tartomány bal oldali felében. Ha a 
derivált pozitív, az a jobb oldali tartományfelet zárja ki. 

2.5.3. Szelő módszer 

Ennél a módszernél a keresési tartományt felosztó harmadik pont meghatározásához a derivál-
tak előjelét és nagyságát is felhasználjuk. A módszer a számításhoz a tartomány két szélső 
pontja közötti deriváltfüggvényt lineárisnak tekinti. Miután a szélső pontokban számolt deri-
váltak egymással ellentétes előjelűek, a deriváltfüggvény valahol közöttük egy helyen zérus 
kell, hogy legyen. Ez a pont könnyen meghatározható, ha ismerjük a deriváltak értékét. Ha az 
x1 és x2 pontokban számolt f’(x1)f’(x2) ≤ 0, az x1 és x2 pontokon átmenő lineáris 
deriváltfüggvény z zérushelye: 
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Ezzel a módszerrel egy lépésben a keresési tartomány több mint fele kizárható. Ez attól 
függ, mekkora különbség van a tartomány szélső pontjaiban számolt gradiensek között. 
 

Algoritmus  

Az algoritmus megegyezik a felező módszerével, kivéve a 2. lépést, ami a következőképp 
módosul: 

2. lépés Számítsuk ki az új z pontot a (2.13) összefüggéssel, majd értékeljük ki 
f’(z)-t. 

Ez az algoritmus iterációnként szintén csak egy gradiens (azaz két célfüggvény) érték-
számítást igényel. 

2.5.4. Köbös keresés 

Ez a módszer a 2.4.1. fejezetben leírtra hasonlít. Attól eltérően azonban itt a szükséges pontok 
száma kevesebb, amit a közelítő függvény deriváltjainak felhasználásával érünk el. Egy köbös 
függvény egyenlete például négy ismeretlent (a0, a1, a2, a3) tartalmaz. 

 ).()())(()()( 2
2

13212110 xxxxaxxxxaxxaaxf   (2.14) 

A mi esetünkben ez eddig négy különböző helyen való függvénykiértékelést jelentett. A 
függvények ugyanakkor két pontjukból is meghatározhatók, ha ismerjük a pontokhoz tartozó 
deriváltakat: ((x1,f1,f’1), (x2,f2, f’2)). Ezeket felhasználva a fenti egyenlet deriváltját zérussal 
kiegyenlítjük, amiből a függvény minimumpontja meghatározható [2.1]:  
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Powell algoritmusához hasonlóan a függvény minimumpontja itt is a célfüggvény mini-
mumpontjának becslése ( f (x)). Az egymást követő iterációkban szintén ezt a becsült pontot 
és az előző x1 és x2 pontokat használjuk fel. Az x1 és x2 helyét úgy kell megválasztani, hogy az 
ottani függvényderiváltak szorzata negatív legyen. Az iterálás a megfelelő pontosság eléréséig 
folytatódik. 
 

Algoritmus 

1. lépés Válasszunk egy x(0) kezdeti pontot és egy Δ lépést, illetve két, ε1 és ε2 
megállási feltételt. Számítsuk ki f’(x(0))-t. Ha f’(x(0))>0, akkor legyen 
Δ=–Δ. Legyen k=0. 

2. lépés Számoljuk ki: x(k+1)=x
(k) +2kΔ. 
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3. lépés Értékeljük: f’(x(k+1)). Ha f’(x(k+1)) f’(x(k))≤0, legyen x1=x
(k), x2=x

(k+1), és 
tovább a 4. lépésre. Egyébként legyen k=k+1, és vissza a 2. lépésre. 

4. lépés Számítsuk ki az x  pontot a (2.11)-es összefüggés használatával. 

5. lépés Ha f( x )<f(x1), akkor tovább a 6. lépésre;  

máskülönben legyen )(
2
1

1xxxx  , amíg  f( x ) f(x1) meg nem va-

lósul. 

6. lépés Számítsuk ki: f’( x ). Ha 1)(' xf  és 21 /)(  xxx , vége.  

Egyébként, ha 0)(')(' 1 xfxf , legyen x2= x .  
Egyébként legyen x1= x . 
Vissza a 4. lépésre. 

Ez a módszer akkor használható fel leginkább jól, ha a derivált értékek pontosan számít-
hatók. A minimum behatárolása az első három lépésben történik meg. A behatárolás módja a 
bounding phase módszerre hasonlít, itt azonban az első és az őt követő összes iterációban is a 
függvény és deriváltjainak számítására csak egy újabb pontban van szükség. Ez a gyakorlat-
ban iterációnként két függvénykiértékelést jelent. Az első iterációban a behatároló pontok 
meghatározása a 2. és 3. lépések többszöri végrehajtását igényli. Ha az új x pont jobb, mint 
az x1, akkor az x1 és x2 közül valamelyiket elhagyjuk, attól függően, melyikükkel együtt hatá-
rolja be x  a célfüggvény minimumot.  Ha x rosszabb, mint x1, megkereshetjük, hogy x , x1 
és x2 közül melyik kettő határolja a keresett minimumot, de a túlzott deriváltszámítási-igény 
miatt egyszerűbb x  értékét egyszerűen megváltoztatni. 

Mivel deriváltakat is felhasználunk, ez a módszer többnyire gyorsabb, mint az ismertetett 
Powell-féle. Ha azonban a deriváltakat numerikusan kell meghatározni, rendszerint Powell 
módszerét alkalmazzák. 

2.6. Gyökkeresés optimálási technikákkal 

Egy egyenlet gyökének megkeresése számos mérnöki tevékenység esetén hétköznapi feladat-
nak számít. A 4. fejezetben leírt optimálási módszerek kapcsán számos esetben fogunk az 
optimálási algoritmus részeként gyökkeresési feladattal találkozni. A gyökkeresés megfelelő 
célfüggvény választással optimálási feladattá alakítható át. Legyen a következő egyenletben 
szereplő függvényben a változó x: 

 h(x) = 0.  (2.16) 

Amennyiben az egyenletet teljesíti, a fenti egyenlet gyöke x*. Azaz a fenti kifejezés bal oldala 
x* pontban h(x*) =0. Bármely más x ≠ x* esetén az egyenlőség nem áll fenn. Ha x= x*, két 
eset lehetséges. Az első esetben x* környezetében a függvényértékek előjelükben különböző-
ek. Vagyis a függvény x* pontban előjelet vált (2.7. ábra). A második lehetőség, hogy nem 
vált előjelet, amely esetben x* pont optimumpontnak tekinthető, amelynek a keresésével ez a 
tananyag foglalkozik. A gyökkeresést a következő módon alakíthatjuk át optimálási feladattá: 

 min abs[h(x)].  (2.17) 
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Így a fenti célfüggvény értéke x* mindkét oldalán mindig pozitív lesz. A 2.7. ábrán az átalakí-
tott függvényt szaggatottal, az eredetit folytonos vonallal ábrázoltuk. Vegyük észre, hogy más 
átalakítások is megfelelőek lehetnek, pl. [h(x)]2. 
 

 
2.7. ábra: Gyökkeresés feladat transzformálása optimálási feladattá 

Az átalakítás minden esetben úgy kell, hogy megtörténjen, hogy a függvény gyöke mini-
mumponttá transzformálódjon. Miután az optimálási feladatot megfogalmaztuk, valamely 
minimumbehatárolási technikával meghatározzuk a célfüggvény gyökét tartalmazó tarto-
mányt. Ezt követően vagy a tartománykizáró módszerek vagy pedig a gradiens módszerek 
valamelyikével a kívánt pontossággal a gyök megtalálható. 

2.7. Összefoglalás 

Ebben a fejezetben olyan, minimumpont keresésére alkalmas optimálási technikákat ismertet-
tünk, amelyek egyváltozós célfüggvények esetében alkalmazhatók. A minimumpont-keresés 
folyamata két szakaszra osztható fel. Az első szakasz egy durva közelítés, amelyben az alsó és 
felső határértékével kell behatárolni azt az értéktartományt, amelyben a célfüggvény mini-
muma biztosan megtalálható. A második szakaszban a minimumpontot a kívánt pontossággal 
kell megkeresni, ügyelve arra, hogy a keresés mindvégig az első szakaszban meghatározott 
határokon belül maradjon. Két különböző minimumpont-behatároló módszert ismertettünk. A 
kimerítő kereséshez általában több függvénykiértékelésre van összességében szükség, de a 
felhasználó szabadon kiválaszthatja a behatárolás végső tartományát. A bounding phase mód-
szer nagyon gyorsan be tudja határolni a minimumot, de a tartomány viszonylag széles ma-
radhat. 

Miután a minimum helye be lett határolva, a tartománykizáró módszerek, pontbecslési 
módszerek vagy gradiens módszerek alkalmazásával a minimumot a kívánt pontossággal 
megkeressük. A tartománykizáró módszerek a célfüggvény értékek két különböző helyen való 
összehasonlításával iterációnként újabb részt zárnak ki a keresési térből. Az ebben a fejezet-
ben tárgyalt ilyen módszerek közül az aranymetszés a leggazdaságosabb. A gradiens alapú 
módszerek a célfüggvény deriváltjait is felhasználják, amelyek azonban legtöbbször csak nu-
merikus módszerekkel határozhatók meg. A pontbecslő módszerek a célfüggvényt egy egy-
szerű unimodális függvénnyel közelítik, amelynek minimumértéke iterációnként kerül köze-
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lebb és közelebb a célfüggvény minimumához. Közülük két módszer, a szukcesszív négyzetes 
közelítő és a köbös keresés lett ismertetve. Az első iterációnként három függvényértéket, a 
második két függvényt és a differenciálértéket felhasználva működik. Egy jól viselkedő cél-
függvény esetén az optimumkeresés Powell módszerével gyorsabb, mint a tartománykizáró 
módszerekkel. Ugyanakkor egy tetszőleges célfüggvény esetén az ismertetett módszerek kö-
zül az aranymetszés a legmegbízhatóbb. 

2.8. Irodalom 

[2.1] Reklaitis, G. V., Ravindran, A. and Ragsdell, K. M.: Engineering Optimization–

Methods and Applications. New York, 1983, Wiley. 

2.9. Ellenőrző kérdések 

1.  Ismertesse a minimumpont-behatároló módszereket! 
2.  Mi a tartománykizáró módszerek jellegzetessége? 
3.  Milyen módszerek tartoznak a tartománykizáró módszerek közé? 
4.  Ismertesse a gradiens alapú módszerek jellegzetességeit!  
5.  Mutassa be a Newton–Raphson módszert!  
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3. TÖBBVÁLTOZÓS, FELTÉTEL NÉLKÜLI OPTIMÁLÁS  

Ebben a fejezetben többváltozós függvények optimumkereső algoritmusait mutatjuk be. Kö-
zülük némelyik az egyirányú keresés részfeladatához azon egyváltozós optimumkeresési eljá-
rások valamelyikét használja fel, amelyeket a 2. fejezetben írtunk le. Az algoritmusok mini-
mumkeresési problémák megoldására alkalmasak, ugyanakkor a dualitás elvét felhasználva a 
maximumkeresési feladatokban is hasonlóan alkalmazhatók.  

Az algoritmusokat két nagy csoportba oszthatjuk: direkt (közvetlen) és gradiens alapú ke-
resési módszerek. A direkt módszerek esetében a kereséshez csak a célfüggvény értékeit 
használjuk fel, a gradiens alapú módszereknél a deriváltakat is felhasználjuk.  

Az egyes algoritmusok bemutatása előtt tárgyaljuk meg, mi az optimumpont kritériuma a 
többváltozós függvények esetében. 

3.1. Optimumkritérium 

A lokális, globális vagy inflexiós pontok definíciója ugyanaz marad, mint amit az egyváltozós 
függvények esetében megismertünk. Az optimumkritérium többváltozós függvények esetében 
viszont más. Egy többváltozós függvény gradiense nem skalár-, hanem vektormennyiség. Az 
optimumkritérium a lokális optimumpont és a többváltozós függvények Taylor-sorának defi-
nícióiból származtatható [3.1]. Anélkül, hogy belemennénk a részletek ismertetésébe, egysze-
rűen csak közreadjuk a többváltozós függvények optimumkritériumát. 

Ebben és a követő fejezetekben azt feltételezzük, hogy a célfüggvény egy N változós 
függvény, amelyben a változók x1,x2,… xN vannak jelölve. Bármely x(t) pont gradiens vektora 

)( )(txf , ami egy N dimenziós vektor: 

 
)(

21

)( ,...,,)(
tx

T

N

t

x

f

x

f

x

f
xf 
























.
 (3.1) 

Az elsőrendű parciális deriváltak az előző fejezetben felírt (2.5) egyenlet felhasználásával 
numerikusan meghatározhatók. A többváltozós függvények másodrendű deriváltjai )( )(2 txf

mátrixot (ismertebb nevén Hesse-mátrix) alkotnak, ami a következőképp írható fel:  
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A másodrendű deriváltak szintén meghatározhatók numerikusan is. Számításukat a 3.4-es 
fejezetben fogjuk tárgyalni. A deriváltak definiálását követően most már meg tudjuk fogal-
mazni az optimumkritériumot. 

Az x  pont egy stacionárius pont akkor, ha  f( x )=0. Ezenfelül a pont minimum-, ma-
ximum- vagy inflexiós pont, ha  2

f( x )=0 pozitív definit, negatív definit vagy más. 

A )( )(2 txf  mátrix definíció szerint pozitív definit, ha bármelyik keresési térbeli y pontra 
0)( )(2  yxfy tT . A mátrix ugyanígy negatív definit, ha 0)( )(2  yxfy tT . Ha valamely y+ 

pontra a keresési térben   yxfy tT )( )(2  pozitív és valamely y- pontra   yxfy tT )( )(2   ne-
gatív, akkor )( )(2 txf  mátrix nem pozitív definit és nem is negatív definit. A mátrix pozitív 
definit voltát számos módon el tudjuk dönteni [3.2]. Ezek közül az egyik a mátrix sajátértéké-
nek a vizsgálata. Ha a sajátérték pozitív, a mátrix pozitív definit. Egy másik mód a mátrix 
fődeterminánsának vizsgálata. Ha mindegyik fődetermináns pozitív, a mátrix pozitív definit. 
Itt lehet megemlíteni, hogy a mátrix negatív definit voltát a –A mátrix pozitív definit voltának 
vizsgálatával lehet eldönteni.  

3.2. Egyirányú keresés 

Egy adott irány mentén való kereséshez számos többváltozós optimálási eljárás egyirányú 
szukcesszív keresőalgoritmusokat használ. Mivel a későbbiekben az egyirányú keresést szá-
mos alkalommal felhasználjuk, röviden ismertetjük a többváltozós függvény esetén való al-
kalmazásuk mikéntjét. Az egyirányú keresés egy egydimenziós keresés, ami csak az adott 
irány mentén számolt függvényértékeket hasonlítja össze. Az egyirányú keresés rendszerint 
x

(t) pontból indul az adott s
(t) irányba. Azaz csak azok a pontok szerepelnek a keresésben, 

amelyek (az N dimenziós térben létező) olyan vonalon helyezkednek el, amelynek iránya s(t), 
és amely átmegy az x(t) ponton. Egy tetszőleges pontot ezen a vonalon a következőképp szo-
kás definiálni: 

 )()()( tt sxx   .  (3.3) 

Az α paraméter egy skalármennyiség, amely az x(α) pont x(t)-től való relatív távolságát fe-
jezi ki. Vegyük észre ugyanakkor, hogy a fenti egyenlet egy vektoregyenlet, amely magába 
foglalja az összes xi(α) változót. Vagyis adott α értékre a hozzá tartozó x(α) meghatározható. 
Bármelyik pozitív vagy negatív α érték meg fog határozni egy pontot a vonalon. Az α=0 ese-
tén az adott x

(t) pontot kapjuk vissza. A minimumpont adott vonalon való megkereséséhez 
először a többváltozós célfüggvényt az α változónak megfelelően átírjuk úgy, hogy minden 
(3.3) egyenletben szereplő xi változót xi(α)-val helyettesítünk. Ezt követően bármelyik, a 2. 
fejezetben leírt egyváltozós keresőalgoritmust felhasználva megkereshetjük a minimumpon-
tot. Miután az optimális α* pontot meghatároztuk, az eredeti (3.3) egyenletbe visszahelyette-
sítve a célfüggvény hozzá tartozó értéke meghatározható. 

3.3. Direkt kereső módszerek 

Ebben a fejezetben olyan minimumkereső algoritmusokat ismertetünk, amelyek a kereséshez 
kizárólag a célfüggvény értékeket használják fel. A célfüggvény gradienseket is felhasználó 
metódusok a következő fejezetben kerülnek sorra. Itt fontos kiemelni, hogy ha a gradiens 
számítható, egy gradiens alapú módszer használata hatékonyabb lehet. Sajnos a gyakorlatban 
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nem egy esetben a célfüggvény meghatározásához számításigényes programcsomagok szük-
ségesek, nehézkessé téve a gradiens számítást. Az ilyen esetekben a direkt kereső módszerek 
alkalmazása lehet hasznos. 

Az egyváltozós optimumkeresésnél a keresésnek két iránya lehet. A pontot vagy pozitív, 
vagy pedig negatív x irányba tudjuk módosítani. A növelés vagy a csökkentés mértéke a cél-
függvény és az aktuális pont függvénye. Többváltozós függvény esetében minden egyes vál-
tozó külön változtatható pozitív vagy negatív irányban, azaz a függvénymódosításnak össze-
sen 2N különböző módja van. Ráadásul az olyan algoritmusok, amelyek egyszerre egy változó 
mentén keresnek, csak a lineárisan szétválasztható függvények esetén alkalmazhatók. Ezek az 
algoritmusok rendszerint alkalmatlanok olyan problémák megoldására, ahol a tervezési para-
méterek között nemlineáris a kapcsolat.  

Ideális esetben olyan algoritmusokra volna szükségünk, amelyek vagy teljesen kiküsz-
öbölik a változók mentén történő keresést, és ponthalmazokon dolgozva egyre jobb ponthal-
mazokat találnak, vagy pedig olyanokra, amelyek komplex keresési irányokat alkalmazva 
képesek lennének a változók közötti nemlinearitást feloldani. A következőkben mindkét fajta 
megközelítésre látunk egy példát. 

3.3.1. Evolúciós optimumkereső módszer 

Az evolúciós optimumkereső módszer egy egyszerű, G. Box által 1957-ben kifejlesztett mód-
szer. Az algoritmus (2N+1) ponttal dolgozik, amelyből 2N darab pont egy olyan N dimenziós 
hiperkocka sarokpontjai, amely a maradék egy ponthoz képest középpontosan helyezkedik el. 
Mind a (2N+1) pontot összehasonlítják egymással, és a legjobbat kiválasztják közülük. A kö-
vetkező iterációban ezen kiválasztott pont köré épül a következő hiperkocka. Ha az újabb 
iteráció során az algoritmus nem talál az előzőnél jobb pontot, a kocka méretét lecsökkentik. 
Ezt egészen addig ismétlik, amíg a kocka mérete elfogadhatóan kicsi nem lesz. 
 
Algoritmus 

1. lépés Válasszunk egy kezdeti x(0)
 pontot és Δi  méretredukciós paramétereket 

az összes i = 1, 2, …, N tervezési változóhoz. Válasszunk egy ε megál-
lási feltételt. Legyen )0(xx  . 

2. lépés Ha  i , vége.  

Egyébként hozzunk létre N2 pontot úgy, hogy az x  pontban minden 
egyes változóhoz hozzáadunk és levonunk 2/i  -t. 

3. lépés Számoljuk ki a célfüggvényt mind a )12( N  pontban. Keressük meg a 
minimum függvényértékhez tartozó pontot. Jelöljük x -t minimum-
pontnak. 

4. lépés Ha )0(xx  , csökkentsük a méretredukciós paramétereket 2/ii   -re, 
és vissza a 2. lépésre.  
Egyébként legyen xx )0( , és vissza a 2. lépésre.   

 
A fenti algoritmusban x(0) értékét mindig az éppen legjobb pont értékének feleltetjük meg. 

Vagyis az algoritmus végén x(0) a kapott optimumpont. Az algoritmusból kiderül, hogy min-
den egyes iterációban legfeljebb 2N függvénykiértékelésre van szükség. Ebből kifolyólag a 
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kiértékelések száma N növekedésével exponenciálisan nő. Az algoritmust ugyanakkor könnyű 
alkalmazni, számos ipari optimálási problémát oldottak meg már vele sikeresen. 

3.3.2. Szimplex kereső módszer (Nelder–Mead algoritmus vagy downhill simplex módszer) 

A szimplex kereső módszer esetében a kezdetben szükséges pontok száma sokkal kisebb, 
mint amit az evolúciós módszernél láttunk. Ez lecsökkenti az iterációnként szükséges függ-
vénykiértékelések számát. N számú változó esetén a kezdeti szimplexhez mindösszesen N+1 
pont szükséges. Habár a kezdeti szimplex megalkotásához léteznek ajánlások, mindenképp 
úgy kell, hogy létrehozzuk, hogy a választott pontok által definiálható N dimenziós 
hiperkocka ne zérus térfogatú legyen. Egy kétváltozós függvény esetében úgy kell a szimplex 
három pontját megválasztani, hogy azok ne essenek egy vonalba. Ehhez hasonlóan a három-
változós függvény esetében a pontok nem szabad, hogy egy síkba essenek. 

Az egyes iterációkban először a szimplex legrosszabb pontját keressük meg. Ezután bizo-
nyos szabályokat alkalmazva új szimplexet hozunk létre a régiből. Ezek a szabályok azt cé-
lozzák, hogy a keresést a szimplex legrosszabb pontjától eltereljék. Az elterelés módja és mér-
téke a szimplex egyes pontjaihoz tartozó függvényértékektől függ. Négy különböző szabályt 
használunk, amelyeket a 3.1. ábra mutat. 
 

 
3.1. ábra: A szimplex kereső módszer illusztrációja. Első (a) esetben tükrözés látható. Függvényértékektől függően 

expanzió (b) és különböző kontrakciók ([c] és ([d]) lehetségesek   

Az első lépésben a legrosszabb pontot leszámítva kiszámítjuk a pontok által meghatáro-
zott súlyvonalat. Ezt követően a legrosszabb pontot a súlyvonalra tükrözzük, amivel az új xr 
pont helyét meghatározzuk. A tükrözés műveletét illusztrálja a 3.1/a ábra. Az új pontban kiér-
tékeljük a célfüggvényt, és ha a kapott érték jobb, mint a régi szimplex legjobb pontja, akkor 
úgy tekintjük, hogy a szimplexet jó irányba mozdítottuk el, és az elmozdítás irányában a tük-
rözött pontot továbbmozdítjuk (expanzió). A továbbmozdítás értékét a γ tényező határozza 
meg. Ha rosszabb értéket kapunk, úgy tekintjük, hogy rossz irányba indultunk el, ezért az 
elmozdulással ellentétes irányba visszük a tükrözött pontot (kontrakció). Az ellentétes irányú 
elmozdítás értékét a β tényező határozza meg (ebben az esetben β negatív). Végül, ha a függ-
vényérték jobb, mint a legrosszabb pont, és rosszabb, mint a második legrosszabb pont a 
szimplexben, β értéke pozitív (3.1/d ábra). Az új pont a legrosszabb pont helyére kerül a 
szimplexben, és az algoritmus az új szimplexszel indul tovább. 
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A hiperkocka a kocka általánosítása több dimenzióra. Olyan konvex alakzat, amelynek bármely két éle egyforma hosszú, és vagy párhuzamos, vagy merőleges egymásra.

Comment on Text
A szimplex a matematikában a háromszög illetve a tetraéder általánosítása végesdimenziós vektortérre. n-dimenziós vektortérben n+1 pont konvex burkaként fogalmazható meg.

Comment on Text
A szimplex a matematikában a háromszög illetve a tetraéder általánosítása végesdimenziós vektortérre. n-dimenziós vektortérben n+1 pont konvex burkaként fogalmazható meg.

Comment on Text
A szimplex a matematikában a háromszög illetve a tetraéder általánosítása végesdimenziós vektortérre. n-dimenziós vektortérben n+1 pont konvex burkaként fogalmazható meg.
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Algoritmus 

1. lépés Válasszunk egy )1,0(,1    és egy ε megállási feltételt. Hozzunk 
létre egy kezdeti szimplexet. 

2. lépés Válasszuk xh-t (legrosszabb pont), xl-t (legjobb pont) és  
xg -t (második legrosszabb pont). Számítsuk ki: 

 





1

,1

1 N

hii

ic x
N

x  . 

3. lépés Számítsuk ki a hcr xxx  2  tükrözött pontot. Legyen rúj xx  . 

Ha )()( lr xfxf  , akkor legyen hcúj xxx   )1(  (expanzió). 

Egyébként, ha )()( hr xfxf  , akkor legyen hcúj xxx   )1(  
(kontrakció).  
Egyébként, ha )()()( hrg xfxfxf  , akkor legyen 

hcúj xxx   )1(  (kontrakció). 

Számoljuk ki )( újxf -t, és cseréljük le hx -t újx -ra. 

4. lépés Ha 
















2/11

1

2

1
))()((N

i

ci

N

xfxf
 , vége. 

Egyébként vissza a 2. lépésre.  
 

A megálláshoz bármilyen más feltétel is használható. Az algoritmus teljesítménye a β és γ 
tényezőktől függ. Ha nagy γ-t vagy 1/β-t használunk, a minimumpontot gyorsabban megköze-
líthetjük, de a minimumponthoz való konvergálás bizonytalanabb. Ha γ vagy 1/β értéke kicsi, 
több függvényértéket kell számolni a keresés során. Az ajánlott értékek: γ ≈2 és 5.0 .  

Hooke–Jeeves mintázatkereső módszer 

A mintázatkereső módszerek fő sajátossága, hogy egy keresésiirány-halmazt állítanak elő 
iteratívan. A halmaz keresési irányai teljesen lefedik a keresési teret. Pontosabban, kizárólag 
ezen keresési irányokat követve a keresési térben bármelyik pontból kiindulva bármelyik má-
sik pont elérhető. Egy N dimenziós probléma esetén ez legalább N számú lineárisan független 
keresési irányt jelent. Például egy kétváltozós függvény esetében egy pontból bármely másik 
pontba való jutáshoz legalább két keresési irány szükséges. Az N számú keresési iránynak 
számos kombinációja lehetséges. Ezek között vannak olyanok, amik gyorsabban (kevesebb 
iterációval), míg mások lassabban (több iterációval) érik el a célt.  

A Hook–Jeeves módszer a keresési irányok kombinációját egymást követő felfedező és 
heurisztikus lépések sorozatával határozza meg. A felfedező lépésben az aktuális pont kör-
nyezetét szisztematikusan felderíti, és meghatározza az ezen belül elérhető legjobb pontot. Az 
ezt követő heurisztikus lépéshez két ilyen pont szükséges. Leírásukat a következő szakaszban 
adjuk közre.  
 

Comment on Text
A szimplex a matematikában a háromszög illetve a tetraéder általánosítása végesdimenziós vektortérre. n-dimenziós vektortérben n+1 pont konvex burkaként fogalmazható meg.
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Felfedező lépés 

Tegyük fel, hogy az aktuális megoldás (alappont) xc. Tételezzük fel, hogy az c
ix  változót Δi-vel 

módosítottuk. Legyen i=1 és x=x
c. 

1. lépés Számoljuk ki: )(  és  )( ),( iiii xffxffxff   . 

2. lépés Keressük meg ),,min(min
 ffff . Legyen x az fmin-hez tartozó. 

3. lépés i=N? Ha nem, legyen i=i+1, és vissza az 1. lépésre.  
Egyébként az eredmény x, és tovább a 4. lépésre. 

4. lépés Ha cxx  , sikeres; egyébként sikertelen.  

A felfedező lépésben az aktuális pontot negatív és pozitív irányba is elmozdítjuk egyen-
ként minden egyes változó mentén, majd kiválasztjuk a legjobb pontot. Ha jobb pontot talá-
lunk, mint a jelenlegi pont, a keresés sikeres, ha nem, akkor sikertelen. A felfedező lépés 
eredménye mindig a legjobb ismert pont. 
 
Heurisztikus lépés 

Az új pont az aktuális xc legjobb ponttól számított, adott irányba történő ugrás eredménye. Az 
ugrási irány meghatározásához a jelenlegi x(k) és az előző x(k-1) bázispontot használjuk fel: 

 )( )1()()()1(   kkkk

p xxxx  (3.4) 

A heurisztikus lépés eredményét – ha nem viszi el a keresést a keresési tér egy jobb régió-
jába – nem fogadjuk el, és a felfedező lépés nagyságát lecsökkentjük. Az algoritmus a követ-
kezőképp működik: 
 
Algoritmus 

1. lépés Válasszunk egy x
(0)

 kezdőpontot, Δi (i = 1, 2, …, N) változó növekmé-
nyeket, α > 1 lépéscsökkentő tényezőt és egy ε megállási feltételt. Le-
gyen k = 0.  

2. lépés Lépjünk egy )(kx  kezdőpontos felfedező lépést. Legyen x a felfedező 
lépés eredménye. Ha a felfedező lépés sikeres, legyen xx k  )1( , és to-
vább a 4. lépésre; egyébként tovább a 3. lépésre. 

3. lépés   ? Ha igen, vége. 

Egyébként legyen /ii  , minden egyes i = 1, 2, …, N-re, és visz-
sza a 2. lépésre. 

4. lépés Legyen k = k + 1, és végezzük el a heurisztikus lépést:  
)( )1()()()1(   kkkk

p xxxx . 

5. lépés Végezzünk el egy következő felfedező lépést )1( k

px  mint kezdőpont 
használatával. Legyen az eredmény )1( kx . 

6. lépés    )()1( kk xfxf  ? Ha igen, akkor vissza a 4. lépésre. Egyébként visz-
sza a 3. lépésre. 
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A keresési stratégia egyszerű. Az algoritmus iterációnként csak két változó, x(k) és x(k+1) 

értékét kell, hogy tárolja. A szükséges számítások egyszerűek. Ugyanakkor – mivel a keresés 
a felfedező lépésben nagymértékben függ a koordináta x1, x2, x3 stb. irányok mentén való el-
mozdulásától – az algoritmus túl korán kezdhet el konvergálni egy lokális optimum felé. En-
nek különösen akkor van nagy esélye, ha a változók között erősen nemlineáris kapcsolat áll 
fenn. A keresés az 5. és 6. vagy 2. és 3. lépés között, felfedező lépések végtelen ciklusába 
kerülve, szintén elakadhat. Az algoritmus egy következő sajátossága, hogy a konvergált pont 
környezetének kimerítő felderítése után tud csak leállni. Emiatt egy elfogadhatóan pontos 
megoldás nagyszámú függvénykiértékelést igényel. Az optimumponthoz való konvergálás az 
α paramétertől is függ. Értékét α = 2 -re javasolt választani. 

3.3.3. Powell konjugált irány módszere 

A konjugált irány módszer talán a legsikeresebb és legnépszerűbb közvetlen keresőalgorit-
mus, amit számos mérnöki optimálási feladatban felhasználtak. Az előző módszerektől eltérő-
en bizonyítottan képes a másodfokú függvény esetén a konvergenciára, de számos, nem négy-
zetes függvény esetében is sikeresen alkalmazták. Az alapötlet, hogy N lineárisan független 
irányt hoznak létre, majd minden egyes irányban, egyirányú keresések sorozatával közelítik a 
megoldást úgy, hogy minden újabb keresés az előző legjobb pontból indul ki. Ez az eljárás 
egy másodfokú függvény esetén garantálja, hogy az N darab keresési irányon csupán egyszer 
végighaladva megtalálható a minimumpont. Magasabb fokú függvények esetén irányonként 
egynél több keresés szükséges. Az algoritmus a másodfokú függvény megoldására épül, és a 
következő sajátossággal rendelkezik: 
 
Párhuzamos altér sajátosság 

Adott a következő q
(x)

 másodfokú kétváltozós függvény: CxxxBAxq TT

2
1)(   (ahol A 

skalár, B vektor, C pedig 2x2 mátrix), két tetszőleges, egymástól különböző pont x(1)
, x

(2) és a 
d irány. 

Ha y
(1)

 a 

min )( )1( dxq   

probléma megoldása, és y
(2)

 a 

 min )( )2( dxq   

probléma megoldása, akkor az (y
(2)

-y
(1)

) irány d konjugáltja vagy más szóval élve 

Cdyy T)( )1()2(   értéke zérus.  

Ekképpen, ha két tetszőleges x(1) és x(2) pontot és d irányt kiválasztunk, a két egyirányú 
keresés (mindkét pontból egy) két, y(1) és y(2) pontot fog eredményezni. Másodfokú függvény 
esetén azt mondhatjuk, hogy a függvény minimuma az y(1) és y(2) pontokat összekötő egyene-
sen fekszik (3.2/a ábra). Az (y(2) - y(1)) vektor az eredeti d irányvektorral konjugált irányt al-
kot. 

Comment on Text
Ha A egy valós, szimmetrikus pozitív definit, nxn-es mátrix és u és v két nem zéró vektor, melyek egymás konjugáltjai, ha uTAv=0.

Comment on Text
Ha A egy valós, szimmetrikus pozitív definit, nxn-es mátrix és u és v két nem zéró vektor, melyek egymás konjugáltjai, ha uTAv=0.

Comment on Text
Olyan optimum, amelynek egy környezetében nem található jobb megoldás, de a teljes optimálási tartományon nem feltétlenül a legjobb.
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3.2. ábra: A párhuzamos altér sajátosság illusztrációja két tetszőleges pontra és egy tetszőleges keresési irányra az (a) 

ábrán. Ugyanez elérhető egy pontból és két koordinátapontból (b) 

A konjugált iránypár d és (y(2) - y(1)) létrehozásához a két x(1) és x(2) pont és a (d) irányvek-
tor helyett egy pont (x(1)) és a két koordinátairány ((1,0)T és (0,1)T) is felhasználható (3.2/b 
ábra). Egyirányú keresést alkalmazva a következő műveletek hajthatók végre: az y

(1) pont 
elérhető  az x(1) pontból indított (1,0)T  irányú kereséssel. Ezt követően  x(2) határozható meg 
y

(1)-ből induló (0,1)T irányú kereséssel. Végül y(2) található meg az x(2)-ből indított (1,0)T irá-
nyú kereséssel. A 3.2/a és 3.2/b ábrák összehasonlításával beláthatjuk, hogy mindkét esetre 
igaz a párhuzamos altér sajátosság. A konjugált iránypár előállításához az előző megközelítés 
két, míg utóbbi három egyirányú keresést igényel. A másodfokú függvények esetében a mi-
nimum az (y(2) 

-y
(1)) egyenesbe esik, míg a magasabb rendű függvények esetén ez nem biztos, 

hogy így van. A másodfokú függvények esetében négy egyirányú kereséssel lehet megtalálni 
a minimumpontot, míg a magasabb rendű polinomok esetén a valódi minimumpont meghatá-
rozásához többszöri iterációra lehet szükség. A párhuzamos altér koncepciója kettőnél maga-
sabb dimenzióra is kiterjeszthető. 
 
Kiterjesztett párhuzamos altér sajátosság 

Tételezzük fel, hogy az y
(1)

 pont m < (N) konjugált irány mentén végrehajtott x(1)
 pontból ki-

induló egyirányú keresés eredménye. Hasonlóan, az y
(2)

 pont x(2)
 pontból kiinduló m konjugált 

irányban történt egyirányú keresés eredménye. Az (y(2)
 - y

(1)) vektor mind az m keresési irány 
konjugáltja. 

A kiterjesztett párhuzamos altér sajátosság egy x(1) pontból és N koordinátairányból kiin-
dulva is használható. Az y(1) pont az egyik (mondjuk e(1) = (1,0,…0)T) keresési irány mentén 
(egyirányú kereséssel) található meg. Ezután az y

(2) pont N koordinátairányban (e(i), i = 
2,3,…N,1) végrehajtott keresés eredménye, az e(1)-el a végén. Ekkor a (y(2)

 - y
(1)) vektor az e(1) 

keresési irány konjugáltja. Az e(N) koordinátairány az új (y(2)
 - y

(1)) vektorral helyettesíthető, és 
a műveletsor most már az e

(2) iránytól kezdődően újból végrehajtható. Az algoritmust ezt a 
sajátosságot felhasználva mutatjuk be. 
 
Algoritmus 

1. lépés Válasszunk egy x
(0)

 kezdőpontot és N lineárisan független irányt; lehe-
tőség szerint: s(i)

=e
(i) és i=1, 2, …, N.   

2. lépés Keressünk minimumot az N egyirányú keresési irányban. A következő 
keresés elindításához az előző minimumpontját használjuk fel. Kezdjük 
az )1(s  keresési iránnyal, és fejezzük be )(Ns -nel, majd a végén hajt-
sunk végre egy újabb keresést az )1(s irányban.  

Comment on Text
Ha A egy valós, szimmetrikus pozitív definit, nxn-es mátrix és u és v két nem zéró vektor, melyek egymás konjugáltjai, ha uTAv=0.

Comment on Text
Ha A egy valós, szimmetrikus pozitív definit, nxn-es mátrix és u és v két nem zéró vektor, melyek egymás konjugáltjai, ha uTAv=0.

Comment on Text
Ha A egy valós, szimmetrikus pozitív definit, nxn-es mátrix és u és v két nem zéró vektor, melyek egymás konjugáltjai, ha uTAv=0.
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3. lépés Hozzunk létre egy új d konjugált irányt a kiterjesztett párhuzamos altér 
sajátossággal. 

4. lépés Ha d  kicsi vagy a keresési irányok lineárisan függők, vége. 
Egyébként helyettesítsünk be )1()(  jj ss  -t minden j = N, N – 1, …, 2-
re. Legyen dds /)1(   és vissza a 2. lépésre. 

A fenti algoritmus minden egyes iterációja pontosan (N + 1) egyirányú keresést igényel, 
és ha a függvény másodfokú, a 2-4. lépést pontosan (N-1)-szer kell megismételni. Így az N 
konjugált keresési irány megtalálásához összesen (N - 1) × (N + 1), vagyis (N2 - 1) keresés 
szükséges. Ezt követi az utolsó, minimumpontot meghatározó keresés. Azaz a módszer a 
megoldáshoz N2 egyirányú keresést igényel. A magasabb rendű függvények esetén ez a szám 
rendszerint nagyobb, mivel nemegyszer több iterációra van szükség. 

3.4. Gradiens alapú módszerek 

A 3.3. fejezetben leírt direkt módszerek számos függvénykiértékelést igényelnek. Az ebben a 
fejezetben tárgyalt gradiens alapú módszerek a függvény deriváltjait is felhasználják a kere-
sésben, és rendszerint gyorsabbak. Mivel a derivált információkat mindig fel kell, hogy hasz-
nálják, és mivel számos mérnöki probléma esetén a célfüggvény nem deriválható, számos 
esetben nem használhatók fel közvetlenül a problémamegoldásban. Ugyanígy azokban az 
esetekben sem használhatók, ahol a célfüggvény diszkrét vagy nem folyamatos, vagy a válto-
zók diszkrétek. Azokban az esetekben viszont, ahol a deriváltak könnyen számíthatók, a gra-
diens módszerek nagyon hatékonyak. 

Némely, ebben a fejezetben leírt algoritmus csak az első, némely pedig az első és a máso-
dik derivált számítását is igényli. A numerikus számítás a célfüggvény két vagy három szom-
szédos pontban való számítását igényli. Az első és a második deriváltat is a középponti diffe-
rencia módszerrel számítják. 
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 (3.7) 

Az )( )()( t

i

t

i xxf   mennyiség a célfüggvény Tt
N

t
i

t
i

t xxxx ),...,,...,( )()()()(
1   pontban értelmezett értékét 

reprezentálja, amely pontok bármelyikét kizárólag az xi változó módosításával kapjuk meg. A 
),( )()()()( t

j
t

j
t

i
t

i xxxxf   mennyiség a célfüggvény Tt
N

t
j

t
j

t
i

t
i

t xxxxxx ),...,,...,,...,( )()()()()()(
1 

pontban számolt értékét reprezentálja, amely pontokat kizárólag xi és xj változók módosításá-
val kapunk meg. 

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Olyan optimumkeresési eljárás, amely a célfüggvény illetve az optimálási feltételek tervezési változók szerinti gradiensei alapján állapítja meg a keresés irányát és értékeli ki a leállási feltételt.

Comment on Text
Ha A egy valós, szimmetrikus pozitív definit, nxn-es mátrix és u és v két nem zéró vektor, melyek egymás konjugáltjai, ha uTAv=0.

Comment on Text
Közvetlen keresési módszer: Olyan optimumkeresési eljárás, amely a célfüggvény értékei szerint keresi az optimumot, nem használja a deriváltakat (más néven direkt módszer).
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Az egyes változók szerinti első deriváltak számítása két célfüggvény-értékelést igényel, 
azaz a függvény első derivált vektora összesen 2N függvényértékelés után áll elő. A második 
derivált 22 / ixf   számításához három, a második parciális derivált )/(2

ji xxf   számításá-
hoz pedig négy függvényértékelés szükséges (3.7).  Vagyis a Hesse-mátrixhoz (feltéve, hogy 
szimmetrikus) összesen (2N

2 + 1) függvénykiértékelés szükséges. Egy kétváltozós függvény-
ben például az első és második deriváltakat a következőképp számoljuk: 
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 (3.10) 

A fenti számításokban az első derivált előállításához négy, a Hesse-mátrixhoz pedig ki-
lenc függvénykiértékelésre volt szükség.  

Definíció szerint az első )( txf  derivált bármely x(t) pontban a legnagyobb függvényér-
ték-növekedés irányát adja meg. Vagyis, ha azt a pontot szeretnénk megtalálni, ahol a függ-
vény értéke a minimális, ideális esetben épp az első deriválttal ellentétes irányban kellene 
keresnünk. Vagyis a )( txf  irány mentén kell keresni (3.3. ábra).  
 

 
3.3. ábra: Egy illusztráció esésirányra: a vonalkázott terület bármelyik iránya esésirány 
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Bármely, vonalkázott régióban létező d(t) keresési irány az x(t) -nél kisebb függvényérté-
keket eredményezne. Azokat a d(t) keresési irányokat, amelyek teljesítik a következő feltételt, 
esésirányokak hívjuk. 
 
Esésirány 

A d
(t)

 keresési irány az x
(t)

 pontban esésirány, ha a 0)( )()(  tt dxf  feltétel az x
(t)

 pont kör-
nyezetében kielégül. 

A fenti esésirány feltételt úgy is igazolhatjuk, ha bármely )()( )()1( tt xfxf   esésirány 
mentén két pontban a függvényértékeket összehasonlítjuk, és az )( )1( txf  kifejezést a lineáris 
tagig Taylor-sorba fejtjük: 

 )()()()()()1( )()()()( tttttt dxfxfdxfxf    (3.11) 

A )()( )( tt dxf   vektor nagysága megadja, hogy mekkora esése van a d(t) iránynak. Pél-
dául, ha )( )()(

2
tt xfd   irány esetében )()( )( tt dxf   értéke maximálisan negatív. Ezért a 

)( )(txf  keresési irányt legmeredekebb esésiránynak hívják.  
A legtöbb gradiens alapú módszer számtalan irányt követve, azokon iteratívan keres. 

Ezek az algoritmusok a keresési irányok definiálási módjában különböznek egymástól. Min-
den egyes s(k) keresési irány mentén, egyirányú kereséssel, minimumot keresnek. Ez egy, az 
s

(t) keresési útvonalon fekvő reprezentatív pont felírásával kezdődik: 

 )()()()1( kkkk sxx  , (3.12) 

ahol α(k) a lépés hossza. Mivel x(k) és s(k) ismert, az x(k+1) pont definiálásához elég csak α(k) -t 
felhasználni. Vagyis α (k) -n való egyirányú kereséssel az új x(k+1) pont előállítható. Ezt követő-
en a keresés az új pontból az s(k+1) irány mentén folytatódik. Ez a folyamat addig folytatódik, 
míg a keresés egy helyi minimumponthoz nem konvergál. Ha az egyirányú kereséshez gradi-
ens alapú módszert használunk, a leállási folyamat a következőképp mehet végbe: az 

)()( )()()1( kkk sxfxf   kifejezés α szerinti deriválásával és az optimumkritérium teljesíté-
sével kimutatható, hogy az egyirányú keresés a minimumot akkor éri el, ha 

 0)( )()1(   kk sxf    (3.13) 

A fenti kritériumot a leállási feltétel ellenőrzésére használhatjuk. 

3.4.1. Cauchy-féle (legmeredekebb esés) módszer 

A Cauchy-módszerben a keresési irány bármely x(t) pontban a gradiens ellentéte: 

 )( )()( kk xfs  . (3.14) 

Mivel ez a legnagyobb függvényérték-csökkenés iránya, a módszert legmeredekebb esési 
irány módszernek is hívják. Iterációnként az aktuális pontban kiszámoljuk a deriváltat, majd 
vele ellentétes irányban, egyirányú kereséssel meghatározzuk az ebben az irányban elérhető 
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célfüggvény minimumot. A minimumpont a következő iteráció kezdőpontja. Ezt a művelet-
sort addig folytatjuk, amíg a gradiens vektor megfelelően kis értékre nem csökken. 
 
Algoritmus 

1. lépés Válasszunk M maximális iterációszámot, egy x(0) kezdeti pontot, 21 ,  
megállási feltételeket,  és legyen k =0. 

2. lépés Számítsuk ki )( )(kxf  -t, az első deriváltat az )(kx  pontban.  

3. lépés Ha 1
)( )(  kxf

,
 vége. 

Egyébként, ha Mk  , vége. 
Egyébként tovább a 4. lépésre. 

4. lépés Egyirányú keresés )(k  megtalálására 2  használatával úgy, hogy 
))(()( )()()()1( kkkk xfxfxf    a minimum. A megállás feltétele, 

amikor: 2
)()1( )()(   kk xfxf

.
 

5. lépés 1)(

)()1(




k

kk

x

xx
? Ha igen, vége. 

Egyébként legyen k=k+1, és vissza a második lépésre.  

Mivel )( )()( kk xfs   irány esésirány, az )( )1( kxf  függvényérték pozitív α(k) értékekre 
mindig kisebb, mint )( )(kxf . Cauchy módszere jól működik, ha x(0) távol van x*-tól. Ha az 
aktuális pont már nagyon közel van a minimumhoz, a gradiens vektor alig változik. Ebből 
kifolyólag az egyirányú keresésben létrehozott újabb pontok is alig különböznek az előzőek-
től. Ez a valódi minimum közvetlen közelében különösen lelassítja az algoritmust. A konver-
genciát másodrendű deriváltakkal felgyorsíthatjuk. 

3.4.2. Newton módszere 

A keresési irányok definiálásához a függvény második deriváltjait használja, ami a minimum-
hoz való gyorsabb konvergenciát biztosít. A többváltozós függvény Taylor-sorának első há-
rom elemét alapul véve bebizonyítható, hogy az elsőrendű optimumfeltétel akkor elégíthető 
ki, ha az alábbi keresési irányt használjuk: 

   )()( )(1)(2)( kkk xfxfs 


.  (3.15) 

Az is kimutatható, hogy ha a 1)(2 )]([  kxf  mátrix pozitív szemi definit, az s(k) irány esés-
irány. Azonban, ha a 1)(2 )]([  kxf  mátrix nem pozitív szemi definit, az s(k) irány lehet, hogy 

nem esésirány, attól függően, hogy a   )()()( )(1)(2)( kkTk xfxfxf 


 érték pozitív-e vagy 
sem. Azaz nem biztos, hogy a függvényértékek a fenti keresési irányban a vizsgált pont kör-
nyezetében mindig csökkenni fognak. Ugyanakkor a másodrendű optimumfeltétel szerint 

)( *2 xf  a minimumpontban pozitív definit (3.1. fejezet). Tehát feltételezhető, hogy a 
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)( *2 xf  mátrix a minimumpont közvetlen környezetében is pozitív definit, és a fenti keresé-
si irány esésirány. Vagyis a módszer a minimumpont közvetlen környezetében alkalmazható 
és ott jól használható. Mivel a függvényérték-csökkenés nem garantálható minden egyes ite-
rációban, az algoritmust gyakorta egy újabb pontból újra kell indítani. 
 
Algoritmus 

Az algoritmus a 4. lépés kivételével ugyanaz, mint a Cauchy-féle módszer: 

4. lépés Keressük meg )(k -t az 2  feltétellel úgy, hogy 

  )()(( )(1)(2)()()1( kkkkk xfxfxfxf     a minimum.   

3.4.3. Marquardt módszere 

Cauchy módszere akkor működik jól, ha a kezdeti pont a minimumponttól távol esik, Newton 
módszere pedig a minimumpont közelében alkalmazható jól. Adott esetben rendszerint nem 
tudjuk eldönteni, hogy a pont minimumponthoz közelinek vagy távolinak számít-e. De bárhol 
is van, egy olyan módszer megszerkeszthető, amely mindkét módszer előnyével rendelkezik. 
Marquardt Cauchy módszeréből indul ki, és Newton módszerével fejezi be a keresést. A kettő 
közötti átmenet adaptív, a köztes megoldások függvénye. 
 
Algoritmus lépései 

1. lépés Válasszunk egy x
(0)

 kezdőpontot, M maximális iterációszámot és egy ε 
megállási feltételt. Legyen k=0 és 4)0( 10  (egy nagy szám). 

2. lépés Számítsuk ki )( )(kxf -t.   

3. lépés Ha ? vagy )( )( Mkxf k   , vége. 
Egyébként tovább a 4. lépésre. 

4. lépés Számoljuk ki   )()( )(1)()()( kkkk xfIHxs 


  -t.  

Legyen )( )()()1( kkk xsxx  . 

5. lépés )()( )()1( kk xfxf  ? Ha igen, tovább a 6. lépésre.  

Egyébként tovább a 7. lépésre. 

6. lépés Legyen )()1(
2
1 kk   , k = k + 1, és vissza a 2. lépésre. 

7. lépés Legyen )()( 2 kk   , és vissza a 4. lépésre. 

A λ paraméter kiinduló értékét általában jó nagyra választják. Ebből kifolyólag a Hesse-
mátrix hatása a keresési irány meghatározásban alacsony (4. lépés). Az algoritmus a keresés 
elején Cauchy módszerére hasonlít.  

A keresés előrehaladtával, ahogy a megoldás megközelíti a minimumpontot, λ értéke le-
csökken, és az algoritmus már inkább Newton módszerével lesz egyenlő. Az algoritmus fel-
gyorsítható, ha a 4. lépésben az újabb ponthoz )( )()()()1( kkkk xsxx   egyirányú keresést 
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használunk. Mivel a Hesse-mátrix és inverze számításigényes, az s(k) irány menti egyirányú 
keresést rendszerint csak egyszerűbb függvények esetén alkalmazzák. 

3.4.4. Konjugált gradiens módszer 

Ez a technika a 3.3.4. szakaszban tárgyalt konjugált irány módszerre hasonlít. Feltételezve, 
hogy a célfüggvény másodfokú (amely feltételezés a minimumpont közvetlen környezetében 
számos esetben elfogadható), kizárólag az első deriváltat felhasználva konjugált irányok állít-
hatók elő. A következő s(k) keresési irányokra (Fletcher és Reeves) igaz, hogy az összes előző 
s

(i) ; i = 1,2,3..., (k-1) keresési irányok konjugáltja: 

 )1(
2)1(

2)(
)()(

)(

)(
)( 




 k

k

k

kk s

xf

xf
xfs  3.16 

azzal, hogy )( )0()0( xfs  . Vegyük észre, hogy ez az s(k) keresési irányt meghatározó re-

kurzív egyenlet csak az első deriváltakat igényli  két, )(kx  és )1( kx  helyen. Az )0(s -ról felté-
telezzük, hogy a kiindulási pont legmeredekebb keresési iránya. Az ezt követő keresési irá-
nyokat a fenti rekurzív összefüggéssel határozzuk meg. 
 
Algoritmus 

1. lépés Válasszunk egy x
(0)

 -t és 321 ,,   megállási feltételeket.   

2. lépés Keressük meg )( )0(xf  -t, és legyen )( )0()0( xfs  .  

3. lépés Keressük meg )0( -t úgy, hogy )( )0()0()0( sxf   a minimum, és 1  a 

megállási feltétel. Legyen )0(*)0()0()1( sxx   és k = 1.  
Számítsuk )( )1(xf  -t. 

4. lépés Legyen )1(
2)1(

2)(
)()(

)(

)(
)( 




 k

k

k

kk s

xf

xf
xfs . 

5. lépés Keressük meg )(k  -t úgy, hogy )()()(( kkk sxf   a minimum, és 1  a 

megállási feltétel. Legyen )(*)()()1( kkkk sxx   . 

6. lépés 3
)1(

2)(

)()1(

)(  vagy   






k

k

kk

xf
x

xx
? Ha igen, akkor vége. 

Egyébként legyen k = k + 1, és vissza a 4. lépésre. 

A másodfokú függvények minimumpontját az algoritmus két iteráció után találja meg. A 
magasabb rendű függvények esetén több iteráció, vagyis a 4-6. lépés többszöri megismétlése 
lehet szükséges. Megfigyelték, hogy egy pár iteráció után a (3.16) egyenlettel kapott keresési 
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irányok lineárisan függők lettek, ami lelassította a keresést. A lineáris függőség foka megálla-
pítható, ha megvizsgáljuk az egymást követő s(k-1) és s(k) keresési irányok által bezárt szöget. 
Ha a bezárt szög közel zérus vagy kisebb, mint egy általunk meghatározott küszöbérték, az 
algoritmust az 1. lépéstől újraindítjuk azzal, hogy x(0)

-nak az épp aktuális pontot vesszük. 

3.4.5. DFP (Davidon–Fletcher–Powell) módszer 

A korábbiakban már láthattuk, hogy ha a megoldás már közel van a függvény minimumához, 
a Newton-módszer nagyon hatékony. Egyik hátránya azonban, hogy az iterációkban szereplő 
inverz Hesse-mátrix meghatározása számításigényes. A DFP az inverz mátrixot közelítőleg, 
egy első deriváltakat felhasználó iteratív módszerrel határozza meg. Ez kiküszöböli a mátrix-
nak és inverzének számításigényes meghatározását. A k iterációban az inverz Hesse-mátrixot 

)(kA -val helyettesítve:  

 )( )()()( kkk xfAs  .  (3.17) 

Egy IA )0(  egységmátrixból kiindulva, iterációnként úgy módosítjuk az A mátrixot, 
hogy az végül a minimumpontban az inverz Hesse-mátrix alakját vegye fel. Davidon, Fletcher 
és Powell a következő módszert ajánlotta a módosításhoz: 
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kkTk

Tkkkk

xeAxe

xeAxeA . (3.18) 

A fenti összefüggésben az )( )(kxe  a függvény )(kx  pontban vett gradiense, vagyis 
)()( )()( kk xfxe  . A változói vektor módosítását: 

 )1()()1(   kkk xxx , 

illetve a gradiens vektor módosítását:  

 )()()( )1()()1(   kkk xexexe  

összefüggésekkel számítjuk. A DFP módszerben a (3.18) összefüggéssel történő mátrixmódo-
sítás megőrzi a mátrix szimmetrikus és pozitív definit voltát. Ez a sajátosság nagyon is von-
zóvá teszi a módszert. Emlékezzünk vissza arra, hogy a Newton módszerben az esésirány 
meghatározásához a Hesse-mátrixnak pozitív szemi definit kellett lennie. Mivel az egység-
mátrix szimmetrikus és pozitív definit, és az kA  mátrix ezeket a tulajdonságokat az iterációk 
során mindvégig képes megtartani, a függvényértékek is garantáltan mindvégig monoton 
csökkennek. 
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Algoritmus 

Az algoritmus ugyanaz, mint a Fletcher–Reeves algoritmus, azzal a kivétellel, hogy a 4. lé-
pésben szereplő )( )(kxs keresési irányt a (3.17)-es egyenlettel, az kA  mátrixot pedig a (3.18)-
as egyenlettel számítjuk.  

3.5. Összefoglalás 

Ebben a fejezetben többváltozós függvények optimumkereső algoritmusait mutattuk be. Elő-
ször az optimumfeltételeket tárgyaltuk, majd négy direkt kereső algoritmus lett bemutatva, 
amit öt különböző, gradiens alapú módszer ismertetése követett. 

A többváltozós függvények optimumkeresésében az elsőrendű optimum feltétele, hogy a 
gradiens vektor minden egyes komponense zérus legyen. Bármely pont, amely teljesíti ezt a 
feltételt, potenciális minimumpont. A másodrendű optimum feltétele, hogy a Hesse-mátrix 
pozitív definit legyen. A minimumpont az a pont, ahol mind ez első-, mind pedig a másodren-
dű optimum feltételei teljesülnek. 

A direkt módszerek között az evolúciós optimumkeresés iterációnként az aktuális legjobb 
pont megkereséséhez 2N (ahol N a változók száma) helyen hasonlítja össze a célfüggvény 
pontjait. Ez az algoritmus a minimumpont megtalálásához rendszerint nagyszámú célfügg-
vény-kiértékelést igényel. 

A szimplex módszer szintén számos (N+1) pontot használ iterációnként egy újabb pont 
megtalálásához, amelyik ezután a legrosszabb pontot váltja fel a szimplexben. Ha a szimplex 
túl nagy, ez a módszer hajlamos a minimum körüli kóválygásra.  

A Hooke–Jeeves módszer két lépésben dolgozik. Az elsőben az aktuális pont környezetét 
felderítjük, és megkeressük az elérhető legjobb pontot. Ezt követi egy heurisztikus ugrás az 
előző és az új pontot összekötő irányban. Az adattárolási igénye nagyobb, mint más módsze-
rek esetében, és hajlamos arra, hogy az algoritmuson belül a felderítő lépések száma arányta-
lanul felszaporodjon. Másodfokú célfüggvények esetében bizonyítottan képes a konvergenciá-
ra.  

Powell konjugált irány módszere N darab konjugált keresési irányt határoz meg, amelye-
ken egyirányú kereséssel találja meg a legjobb pontokat. Az aktuális keresés mindig az előző 
konjugált irány legjobb pontjából indul ki. Ez a direkt módszerek közül a legtöbbet használt a 
mérnöki gyakorlatban. 

Ha a deriváláshoz szükséges információk nem állnak közvetlenül rendelkezésre, az első 
és második deriváltat numerikusan határozzák meg. Minden egyes gradiens alapú módszerben 
iteratív módon újabb keresési irányokat határoznak meg, és ezek mentén egyirányú kereséssel 
meghatározzák a legjobb pont helyét. A függvény bármely pontjában igaz, hogy a legmerede-
kebb esésirány ellentétes a gradiens irányával. A Cauchy-módszer a legmeredekebb esésirányt 
használja keresési iránynak, amely biztosítja, hogy az egymást követő iterációk során a függ-
vényérték mindvégig monoton csökken. A módszer legjobban a minimumponttól távol mű-
ködik, azonban a minimumpont közvetlen környezetében lelassul.  

A Newton-módszer (hasonlít az előző fejezetben leírt Newton–Raphson módszerre) a 
függvény második deriváltjait (a másodrendű parciális deriváltakból négyzetes mátrixot alko-
tó, ún. Hesse-mátrixot) használja fel a keresési irányok meghatározására. Habár ezek az irá-
nyok nem biztos, hogy esésirányok, a minimumpont környezetében a módszer nagyon haté-
kony. Marquardt módszere adaptív átmenetet alkalmazva Cauchy és Newton módszere kö-
zött, mindkét előző algoritmus előnyét felhasználja. A Fletcher–Reeves módszer a célfügg-
vénnyel konjugált irányokat alkotó keresési irányokat hoz létre, és azok mentén keres. Hason-
lít a Powell-féle konjugált módszerre. A DFP módszer Newton koncepcióját alkalmazza, 
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azonban a Hesse-mátrixot nem használja fel közvetlenül. A minimumpontra felírt Hesse-
mátrixot egy kezdeti egységmátrix folyamatos módosításával közelíti. A közelítés módszere a 
célfüggvény első derivált információit használja fel. 

Ezzel a háttérrel most már készek vagyunk arra, hogy olyan algoritmusokat tárgyaljunk, 
amelyek feltételekkel kiegészített, többváltozós optimálási problémákat oldanak meg. 

3.6. Irodalom 

[3.1] Rao, S. S.: Optimization Theory and Applications. New Delhi, 1984, Wiley Eastern.  
[3.2] Strang, G.: Linear Algebra and Its Applications. Orlando, 1980, Academic Press.  

3.7. Ellenőrző kérdések 

1.  Mi az elsőrendű és a másodrendű optimum feltétele többváltozós függvények szélsőérték-
keresésekor? 

2.  Ismertesse a szimplex módszer (Nelder–Mead algoritmus) működését! 
3.  Mutassa be Hooke és Javes módszerét! 
4.  Milyen gradiens alapú többváltozós szélsőérték-keresési módszereket ismer?  
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4. TÖBBVÁLTOZÓS, FELTÉTELES OPTIMÁLÁS  

Ebben a fejezetben a feltételes optimáló algoritmusokkal foglalkozunk. Csaknem az összes 
mérnöki tervezési problémában a célfüggvény (rendszerint költség- vagy haszonfüggvények) 
minimum- vagy maximumkeresési feladatával párhuzamosan más igények is jelentkeznek, 
amelyek mint térbeli, szilárdsági és stabilitási feltételek jelennek meg.  

A feltételes optimumkereső algoritmusokat a direkt és a gradiens alapúak csoportjába so-
rolhatjuk. Több közülük magában foglalja a 2. és a 3. fejezetben leírt, egy- vagy többváltozós, 
feltétel nélküli optimumkereső algoritmusok valamelyikét. 

A feltételes optimumkeresési problémát a célfüggvény az egyenlőségi és egyenlőtlenségi 
optimálási feltételekkel együtt alkotja. A feladat definiálásához általában a tervezési változók 
alsó és felső határait is elő kell írni. Feltételezve, hogy N darab tervezési változónk van, a fel-
tételes problémát a következőképpen írhatjuk fel: 
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Ez az egyszempontú, feltételes optimálási feladatok legáltalánosabb alakja. Az )(xf  
függvény a célfüggvény, aminek a minimumpontját keressük, )(xg j  és )(xhk  pedig az 
egyenlőtlenségi, illetve egyenlőségi optimálási feltételek. A fenti problémában J egyenlőtlen-
ségi és K egyenlőségi feltételt vettünk figyelembe. Az egyenlőtlenségeket nagyobb vagy 
egyenlő formában fejezzük ki. A kisebb vagy egyenlő problémákat a feltételfüggvényt (-1)-
gyel megszorozva hozzuk nagyobb vagy egyenlő formára. Mivel a fenti függvények (cél-, 
illetve feltételfüggvény) egyikéről sem feltételezzük, hogy lineáris, a problémát nemlineáris 

programozási problémának, vagy röviden NLP-nek is nevezik. Annak ellenére, hogy a fenti 
problémát, mint minimumkeresési feladatot tűztük ki, ez nem jelenti az általánosság megszo-
rítását, hiszen a dualitási elv alkalmazásával maximumkeresési problémák is megoldhatóak. 

Bármely )(tx  pontban egy feltételről akkor állítható, hogy teljesül, ha a feltételt leíró ösz-
szefüggés bal oldalán álló kifejezés a jobb oldali értékkel a közöttük lévő relációjelnek megfe-
lelő viszonyban van. Egy pont (megoldás) akkor nevezhető megengedett/megvalósítható 
pontnak (megoldásnak), ha az összes egyenlőtlenségi, illetve egyenlőségi feltételnek, vala-
mint változói határérték-feltételnek megfelel. Az összes többi pont mint nem megengedett 

/megvalósítható pont ismert. Fontos megjegyezni, hogy egy meg nem valósítható pont soha-
sem lehet optimumpont. Az optimumpont szükséges és elégséges feltételeit a következő feje-
zetben tárgyaljuk. Az egyenlőtlenségi feltételek két esetben lehetnek adott pontban teljesítve.  
A pont vagy a feltétel felületére (vagyis 0)( )( t

j xg ) vagy a feltételfelület megvalósítható 

részére esik (vagyis )( )(t
j xg  pozitív).  Ha a pont a felületen van, a feltételt abban a pontban 

aktív feltételnek nevezzük. A másik esetben a feltétel a pontban inaktív. A fejezet további 
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részében megtárgyaljuk a feltételes problémák optimumkritériumait, és bemutatásra kerül 
számos optimumkereső eljárás is. 

4.1. Kuhn–Tucker feltételek 

A feltételes optimumkeresési problémákban azok a pontok, amelyek kielégítik a Kuhn–
Tucker feltételeket, valószínű optimumpontok. Ahogyan feltétel nélküli optimumkeresésben 
nem minden stacionárius pont optimumpont, úgy a feltételes keresésben sem minden Kuhn–
Tucker pont optimumpont. Mindemellett számos optimumkereső eljárás a Kuhn–Tucker pon-
tok megtalálására épül. Szemléljük a (4.1) egyenlettel megfogalmazott NLP problémát. A 
Lagrange-multiplikátor eljárás alkalmazásával az egyenlőtlenségi és egyenlőségi feltételek 
beépíthetők a célfüggvénybe, amivel így a feltételes problémát feltétel nélküli problémára 
vezethetjük vissza. A következő Kuhn–Tucker feltételt egy ilyen feltétel nélküli probléma 
elsőrendű optimumfeltételeiből kapjuk: 
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Az uj multiplikátor a j-edik egyenlőtlenség-, a vk multiplikátor pedig k-adik 
egyenlőségfeltételhez tartozik. Vagyis az u vektorban összesen J, a v vektorban pedig K elem 
van. Az első egyenlet a feltétel nélküli Lagrange-függvény optimumfeltételéből ered. A má-
sodik és a harmadik feltétel a feltételek teljesítéséhez kell. A negyedik egyenletre az egyenlőt-
lenségi feltételek teljesítése miatt van szükség. Ha az x pontban a j-edik egyenlőtlenségi felté-
tel aktív (vagyis  0)( xg j ), akkor az  0)( xgu jj  teljesül. Másrészről, ha az x pontban egy 
egyenlőtlenségfeltétel inaktív (vagyis )(xg j  > 0), az új Lagrange-multiplikátor zérus, ami azt 
jelenti, hogy az x pont környezete nincs hatással az optimumpontra. Az utolsó 
egyenlőtlenségfeltétel azt fejezi ki, hogy aktív feltételek esetén a hozzájuk tartozó Lagrange-
multiplikátor pozitív kell, hogy legyen. Ez több módon is magyarázható.  

Bizonyos algebrai műveletek elvégzése után kimutatható, hogy az új Lagrange-
multiplikátor egyenlő a j-edik feltételbeli konstans taggal, arányos a függvény 
optimumértékének változásával. Ezért, ha a j-edik feltételbeli konstans tag értékét egy egy-
séggel megnöveljük, a keresési tér kötöttebb lesz, és az új kötöttséghez tartozó optimális 
függvényérték nem lehet kisebb, mint az előző értéke (minimumkeresés esetén).  

Ilyenformán a függvény optimumértékének arányos változása bármely egyenlőtlenségi 
feltétel konstansban való pozitív változása esetén mindig nő. Ez azt jelenti, hogy a Lagrange-
multiplikátor a minimumkeresési problémákban minden nagyobb vagy egyenlő típusú egyen-
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lőtlenség esetén mindig pozitív kell, hogy legyen. Ugyanezt a logikát követve arra következ-
tethetünk, hogy a maximumkeresési problémákban 0ju . 

Az )(tx  pontot és a két, )(tu  és )(tv  vektort, amelyek teljesítik az összes fenti feltételt, 
Kuhn–Tucker pontoknak nevezik. A (4.2) – (4.6) összefüggésekből következik, hogy a 
Kuhn–Tucker feltételek száma összesen )3( KJN  . A fenti megfogalmazásban a változók 
értékhatárait szintén egyenlőtlenségi feltételeknek tekintjük. Ezért minden egyes 

)()( U
ii

L
i xxx   változói határérték felírható mint két egyenlőtlenségi feltétel: 
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ii xx   
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Az Kuhn–Tucker feltételeknek megfelelő pontok meghatározásához a fenti feltételek 
mindegyike u és v vektorként van kifejezve. Ha létezik legalább egy u és v vektorkettős, ame-
lyik teljesíti a Kuhn–Tucker feltételeket, a vizsgált pontot Kuhn–Tucker pontnak hívjuk. 

4.2. Transzformációs módszerek 

A transzformációs módszerek a feltételek kezelésének legegyszerűbb és legnépszerűbb mód-
jai. A feltételes problémát az egyes feltételek áthágásáért járó büntető tagokkal feltétel nélküli 
problémákból álló sorrá, ún. szekvenciává alakítják át. Ha egy feltétel bármelyik vizsgált 
pontban sérül, a célfüggvényt a sérülés mértékének és a feltételnek megfelelően megbüntetik. 
A büntető tagok a hozzáadás módja szerint különbözőek lehetnek.  

Némely büntető eljárás egyáltalán nem képes a nem megvalósítható pontokat kezelni, és 
még a feltételhatárhoz közeli megvalósítható pontokat is bünteti. Ezeket az eljárásokat belső 

büntető módszereknek hívják. Ezekben a metódusokban mindegyik szekvenciában valamely, 
a 2. fejezetben leírt módszerrel keressük a megvalósítható megoldást. Az előállított megoldás 
a sorban következő szekvencia kiinduló megoldása. Az egymás után következő szekvenciák-
ban a megoldás egyre jobb lesz, majd végül az optimumhoz konvergál. 

Más típusú büntető módszerek nem büntetik a megvalósítható pontokat, hanem kizárólag 
a meg nem valósíthatóakat. Ezeket külső büntető módszereknek hívják. Ezekben a metódu-
sokban a feltétel nélküli optimumkeresési eljárássorozat elemei egy előzőnél jobb, de még 
mindig meg nem valósítható megoldást találnak meg. Más módszerek is léteznek, amelyek a 
megvalósítható és a nem megvalósítható megoldásokat is büntetik. Ezeket vegyes büntető 

módszereknek hívják. Ha az optimális megoldás a megvalósítható régión belül található pont, 
a külső büntető módszer egyik eleme fogja megtalálni. Másrészt viszont, ha a minimum a 
feltétel határához közeli, nagyon hosszú keresési sor lehet szükséges a megtalálásához. A kö-
vetkező szakaszban két transzformációs metódust ismertetünk. 

4.2.1. Büntetőfüggvény módszer 

A büntetőfüggvény algoritmusokat szekvenciasorozatokon alkalmazzák. A büntetési paramé-
terek szekvenciánként változnak, és a következő szekvencia a számításokat mindig az előző-
ből származó eredménnyel kezdi. A sorozat egy tetszőleges folytatásánál a következő bünte-
tőfüggvény minimumhelyét keressük: 
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 )),( ),( ,()() ,( xhxgRxfRxP   (4.7) 

ahol R a büntető paraméterek halmaza, Ω pedig a büntető tag a megvalósítható megoldások 
előnyben részesítésére a nem megvalósíthatókkal szemben. Az egyenlőségi vagy egyenlőtlen-
ségi feltételekhez különböző büntető tagokat alkalmaznak. 
 
Parabolikus büntetés 

   .)( 2
xhR  

Ezt a büntető tagot kizárólag egyenlőségi feltételek kezelésére alkalmazzuk. Mivel a megva-
lósítható megoldások mindig teljesítik a 0)( xh feltételt, a meg nem valósítható pontokat a 
túllépés négyzetével arányosan büntetjük. A büntetés mértékét az R rögzítésével szabályoz-
zuk. Mivel minden meg nem valósítható pont büntetve van, ez egy külső büntető tag. A soro-
zat első eleménél kis R értéket használunk. Az ezután következő elemeknél az R értékét foko-
zatosan növeljük. 
 
Végtelenkorlát-büntetés 

  

Ez a büntető tag az egyenlőtlenségi feltételeknél használatos. Itt az R értéke rendkívül nagy 
(rendszerint 1020), és J  az aktuális pontban megsértett feltételek halmazát jelöli. A célfügg-
vényhez a feltétel túllépésével arányos büntetést adunk. A rendkívül nagy értékű büntető pa-
raméter értéket csak a sor egy elemén alkalmazzuk. Mivel csak a nem megvalósítható ponto-
kat büntetjük, ez is külső büntető módszer. 
 

Logaritmikus büntetés 

 )].(ln[ xgR  

Ez a büntető tag szintén az egyenlőtlenségi feltételek esetén használható. A meg nem valósít-
ható pontok esetében 0)( xg . Vagyis ez a büntető tag nem képes a nem megvalósítható pon-
tok esetében az érték-hozzárendeléshez. A megvalósítható pontok esetén a feltételhatárhoz 
közeli vagy a nagyon kis )(xg  pontok nagyobb büntetést kapnak. Mivel csak a megvalósítha-
tó pontokat büntetjük, ez egy belső büntető tag. 
 
Inverz büntetés 
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A logaritmikus büntető taghoz hasonlóan ez a tag is egyenlőtlenségi feltételeknél alkalmazha-
tó. Csak a megvalósítható pontokat bünteti – a határpontoknál a büntetés nagyobb. Ugyanúgy 
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belső büntető tag, és az első elemnél az R értéke nagy, ami a sorban következő szekvenciák-
ban fokozatosan csökken. 
 
Behatároló büntetés 

 2)(xgR , 

ahol    az operandus abszolút értékét adja eredményül, ha az operandus negatív, 
egyébként pedig zérus. Ez a tag egyenlőtlenségeket is kezel. Mivel a meg nem valósítható 
pontokhoz pozitív értékeket rendel, ez egy külső büntető tag. Az első elemnél R értéke ala-
csony, és a sorban következő szekvenciáknál fokozatosan nő. Ezt a tagot leginkább egyenlőt-
lenségi feltételeknél használjuk. 

Az R paraméter változása az egymást követő elemeknél attól függ, belső vagy külső bün-
tető tagról van-e szó. Ha a feltétel nélküli célfüggvény optimumpontja a feltételes célfügg-
vény valódi optimumpontja (vagyis a feltételek nem zárják ki a feltétel nélküli célfüggvény 
optimumpontját), egy kezdeti R = 0 (vagy bármely más R érték) büntetésiparaméter-értékkel 
megoldható a feltételes probléma. Ha a feltételek el nem fogadhatóvá teszik a feltétel nélküli 
célfüggvény optimumpontját, a büntetett célfüggvényen számos feltétel nélküli feladatszek-
venciát alkalmazva tudunk csak megoldást találni. Amikor ez megtörténik, a feltételes 
optimumpont rendszerint egy határpont (egy olyan pont, amelyik legalább egyik feltétel ese-
tén a feltétel felületére esik).  

A külső büntető módszernél az első szekvenciában egy megvalósítható vagy egy nem 
megvalósítható pont is lehet kezdeti pont. Ugyanakkor a belső büntető módszereknél rendsze-
rint megvalósítható kezdeti pont a kívánatos. A külső büntető módszereknél a kis kezdeti R 
érték alkalmazása a feltétel nélküli optimumpont közelébe eső megoldást eredményez. Ahogy 
R értékét a következő szekvenciákban növelik, a megoldás egyre jobb lesz, és végül megköze-
líti a valódi, feltételes optimumot. A belső büntető módszereknél ugyanakkor a nagy kezdeti R 
érték a feltétel határától távol eső megvalósítható pontot eredményez. Ahogy R értéke csök-
ken, a megoldások jobbak lesznek, és megközelítik az igazi optimumpontot. 

A következőkben bemutatjuk a büntetőfüggvény módszer algoritmusát. Egy megfelelő 
büntető tag bármely probléma esetén használható, az R paramétert a választott tag függvényé-
ben módosítjuk.  
 

Algoritmus 

1. lépés Válasszunk két 21 ,  megállási feltételt, egy kezdeti )0(x  megoldást, 

egy  büntető tagot és egy )0(R kezdeti büntető paramétert. Válasszunk 
egy c paramétert R változtatásához úgy, hogy a belső büntető tagokra 
0<c<1, a külső büntető tagokra pedig c>1. Legyen t=0. 

2. lépés Hozzuk létre: ))( ),( ,()() ,( )()()()()()( tttttt xhxgRxfRxP  . 

3. lépés Az )(tx  megoldásból kiindulva keressünk olyan )1( tx -t, hogy 
) ,( )()1( tt RxP  a rögzített )(tR  értékére minimális. A feltétel nélküli ke-

resést 1  feltételt teljesítve fejezzük be.  
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4. lépés 2
)1()()()1( |) ,() ,(|   tttt RxPRxP ? Ha igen, akkor legyen 

)1(  tT xx , és vége. 

Egyébként tovább az 5. lépésre. 

5. lépés Legyen )()1( tt cRR   és 1 tt , és vissza a 2. lépésre. 

A metódus fő előnye, hogy bármilyen (konvex vagy nem konvex) feltétel kezelhető. Az 
algoritmus nem foglalkozik a feltétel struktúrájával, vagyis lineáris és nemlineáris feltételeket 
is ugyanolyan jól tud kezelni. Ugyanakkor ez a módszer egy nehézséget is tartalmaz. Minden 
egyes újabb szekvenciában a büntetett függvény az eredetihez képest egyre inkább torzultabb 
lesz. Ez lelassítja a feltétel nélküli keresést a büntetett függvény optimumának a felderítésé-
ben, amivel több függvényérték-kiértékelést tesz szükségessé az optimális megoldás megtalá-
lásához. Ezen kívül, egyszerre több feltétel esetén a (4.7) egyenletben bemutatott transzfor-
máció látszólagos helyi optimumot hozhat létre, ahol a büntetőfüggvény algoritmus elakadhat. 

4.2.2. Szorzók módszere 

A büntetőfüggvénnyel az a probléma, hogy a büntetett függvény a kései szekvenciákban túl-
ságosan eltorzulhat, és a feltétel nélküli kereső módszerek nehézségekbe ütközhetnek a torzult 
függvények optimumkeresésénél. Számos technika létezik a probléma enyhítésére. Az egyik 
módszer, hogy rögzített nagyságú R értéket és az egyes feltételekhez tartozó szorzót alkalma-
zunk. A feltételáthágást a szorzó értékével a büntető tag számítása előtt megnöveljük. Ezután 
a büntető tagból egy egyenértékű tag van származtatva. Minden egyes szekvenciában a szor-
zók előre meghatározott módon frissítve vannak. A büntetőfüggvényt a következő módon 
módosítjuk:  
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ahol  zárójel operátor ugyanaz, mint a 4.2.1. szakaszban leírt. Az R büntető paramétert az 

egész keresés folyamán konstans értéken tartjuk. A j  és k  szorzókat az egymás utáni 
szekvenciákban a következő módon frissítjük: 
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A ), ,( (t))(  txP  deriválásával kimutatható, hogy a fenti procedúra Tx  végső megoldása 
egy Kuhn–Tucker pont. A fenti megfogalmazása a problémának és megoldásának nem torzít-
ja el az eredeti célfüggvényt, hanem a feltételes optimum felé tolja el. Ezért a büntetett függ-
vény megoldásának bonyolultsága ugyanaz marad, mint az eredeti célfüggvény esetében. Egy 
másik előnye a módszernek, hogy a következő két egyenlettel a szorzók végső értékei fel-
használhatók a kapcsolódó árnyékáraknak is nevezett Lagrange-multiplikátorok számítására: 
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 T
jj Ru 2  (4.8)  

 T
kk Rv 2   (4.9) 

A Lagrange-multiplikátorok fontosságára a feltételes optimumkeresés összefüggésében a 
későbbiekben még visszatérünk, amikor a következő alfejezetben az érzékenységanalízissel 
foglalkozunk. 

A szorzók módszere a büntetőfüggvény módszerre hasonlít. A szorzók kezdeti értékeit –  
)0(

j -t és )0(
k -t – rendszerint zérusra választják. Az R büntető paraméter értéke a keresés so-

rán a szekvenciákban mindvégig ugyanakkora marad. Az egyes szekvenciákban a feltétel nél-
küli függvény minimumát keressük, és egy újabb közelítő pontot találunk. A szorzók az új 
ponthoz tartozó feltételek értékének megfelelően vannak frissítve, és egy új feltétel nélküli 
függvényt hozunk létre. Ezt a folyamatot addig ismételjük, míg a konvergenciakritériumot el 
nem érjük. 
 

Algoritmus 

1. lépés Válasszunk egy R büntető paramétert, 21 ,  megállási feltételeket és 
egy kezdeti )0(x  megoldást. A szorzók legyenek 000  )(

k

)(

j τσ  és az 
iterációszámláló t = 0. 

2. lépés Hozzuk létre a büntetett függvényt: 
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3. lépés Oldjuk meg a ), ,( (t))(  txP  függvényt feltétel nélküli optimumkeresé-

si módszerrel, )(tx kezdőponttal és 1  konvergenciatényezővel. Az op-

timumkeresés közben )(t  és )(t  állandó, csak az x vektort módosít-
juk. Tegyük fel, hogy a megoldás )1( tx .  

4. lépés 2
)1()1()((t))()1( ), ,(), ,(    ttttt xPxP ? Ha igen, akkor legyen 

)1(  tT xx , és vége. 

Egyébként tovább az 5. lépésre. 

5. lépés Frissítsük ,)( )()()1( t
j

t
j

t
j xg  
  minden J; , ... 2, 1,j  értékre és 

frissítsük ,
(t)
k
τ)

(t)
(x

k
h

)(t
k
τ 

1  minden K; , ... 2, 1,k  értékre. Le-

gyen t = t + 1, és vissza a 2. lépésre. 
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4.3. Érzékenységanalízis 

Amikor egy optimumkereső módszerrel az adott probléma optimális megoldását megtaláljuk, 
legtöbbször felmerül a kérdés: valóban az optimális megoldást találtuk-e meg. Ahogy azt már 
előzőleg megtárgyaltuk, bizonyos NLP problémák esetében a szükséges és elégséges feltéte-
lek felhasználhatók, hogy ezt a kérdést eldöntsük. A többi probléma esetében nincs egyértel-
mű válasz a kérdésre. Mindamellett lehet gyakorlati választ találni. A legtöbb valós optimum-
keresési problémában az optimális megoldás nem ismert, de egy elfogadható (hasonló prob-
lémákból vagy megérzésből származó) megoldás legtöbbször rendelkezésre áll. A legtöbb 
esetben az optimumkeresési eljárás akkor indokolt, ha az addigi legjobb eredménynél jobbat 
találunk. A felfedett új megoldás jósága alátámasztható azzal is, ha több (rendszerint öt, tíz) 
különböző kezdeti megoldásból kiinduló keresés is ugyanazt az új megoldást adja. 

Amikor a tervező többé-kevésbé jól meggyőződött arról, hogy a megoldás optimális, a 
következő kérdés merülhet föl: hogy fog megváltozni a célfüggvény optimumpontja, ha a 
probléma paraméterei közül némelyeket kis mértékben megváltoztatunk. Ez a kérdés különö-
sen olyan problémák esetén lehet jelentős, ahol a megoldásnál korlátoltak az erőforrások. Ve-
gyünk például egy olyan problémát, amit egy tartó adott pontjához tartozó 5mm-es megen-
gedhető alakváltozás alapján fogalmaztunk meg.  

Miután megtaláltuk az optimális megoldást, a tervezőt érdekelheti az új célfüggvény op-
timum, ha a feltételt 6mm-re módosítva megnöveljük. Az egyik mód erre, hogy újból lefuttat-
juk a keresést. Ez azonban számításigényes megoldás. Ugyanakkor a feltételhez tartozó Lag-
range-multiplikátorok meghatározásával van arra mód, hogy a megoldást gyorsan megbecsül-
jük.  

A problémaparaméterek célfüggvény optimumra való hatásának tanulmányozása az érzé-
kenységanalízis. Ezt a vizsgálatot rendszerint az eredeti optimum meghatározása után hajtjuk 
végre. Ha több feltétel van, az érzékenységanalízis felhasználható a kritikus – a célfüggvényt 
leginkább befolyásoló – feltétel meghatározására. Az összes feltétel közül a kritikus feltétel-
hez tartozó Lagrange-multiplikátor a legnagyobb. A fent említett paraméterek a tervezés fon-
tos paraméterei, de nem tervezési változók. Az értéküket rendszerint a probléma megfogalma-
zásakor rögzítik, és a keresés folyamán állandók maradnak. A tervezési változók nincsenek a 
megfogalmazás fázisában rögzítve, és a keresés folyamán változnak. Ezért a keresés és az 
érzékenységanalízis egymást kiegészítő eljárások abban az értelemben, hogy a tervezési vál-
tozók hatásának vizsgálata az optimumkeresési eljárás, a tervezési paraméterek vizsgálata 
pedig az érzékenységanalízis.  

Vegyünk például egy geometriai, kétváltozós optimálási problémát. Képzeljünk el egy 
 axx  2

2
2
1  kör és egy  bxx  21  által határolt kétdimenziós tartományt. Az optimálási 

probléma célja megtalálni a tartomány és egy adott (c,d) pont közötti legrövidebb távolságot. 
A probléma a következő optimálási feladatként fogalmazható meg: 
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 (4.10) 

A fenti problémában a, b, c és d a probléma paraméterei. A tervezési változók 1x  és 2x . 
Hogy a fenti problémát optimumkereső eljárással meg tudjuk oldani, a probléma paraméterei-
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nek egy meghatározott értéket kell adnunk. A probléma paramétereinek rögzítésével pontosan 
meghatározzuk az érintett tartományt. Egy adott (c, d) pontra az ),( 21

 xx minimumpont és a 
minimális távolság meghatározható. Tegyük most a problémát egy kicsit érdekesebbé, és téte-
lezzünk föl a felhasználó részéről egy kis rugalmasságot. A felhasználó lehet, hogy tudni sze-
retné, hogyan változik ez a minimum távolság akkor, ha az a vagy a b paraméter vagy mind-
kettő megváltoztatásával módosítjuk a tartományt.  

Az egyik módja annak, hogy ezt meg tudjuk állapítani, az, hogy a megváltoztatott para-
méterekkel újra lefuttatjuk a keresést. Ha az a és b értéken nagyot változtattunk, ez az egyet-
len mód az új távolság meghatározására. Ha azonban a változás kicsi, egy újabb futtatás feles-
leges. Kiderül ugyanis, hogy ebben az esetben a problémaparaméterek (feltételként szereplő 
konstansok) változtatása és a hozzá tartozó új célfüggvény Lagrange-multiplikátorai között 
összefüggés írható fel. A módszerrel könnyebben, további függvénykiértékelés nélkül va-
gyunk képesek az új optimumértéket meghatározni. Mielőtt azonban megtárgyalnánk az ösz-
szefüggést, a Lagrange-multiplikátor számítására alkalmas eljárást ismertetünk.  

A (4.2) egyenletben a Kuhn–Tucker feltételeket írtuk le. Emlékezzünk vissza arra, hogy 
ju  és kv  a j-edik egyenlőtlenségi és k-adik egyenlőségi feltételhez tartozó Lagrange-

multiplikátorok. Emlékezzünk vissza arra is, hogy a nagyobb vagy egyenlő típusú egyenlőt-
lenségi feltételek Lagrange-multiplikátorai mindig pozitívak. Ugyanakkor kv  negatív és pozi-
tív értékeket is felvehet. Bármely adott pontban a multiplikátorok a (4.2) egyenletben felírt 
feltételek teljesítésével számíthatók. Mivel ez )3( KJN   számú feltétel teljesítését jelenti, 
ezek a számítások rendszerint időigényesek. A Lagrange-multiplikátorokat az előző fejezet-
ben ismertetett szorzók módszerével is ki lehet számolni. A szorzók módszere nem csak az 
optimumpontot találja meg, de a szorzókat (  és  ) is előállítja, amelyekből a (4.8) és (4.9) 
egyenletekkel a megfelelő Lagrange-multiplikátorok előállíthatók.  

Az iterációs algoritmusokra jellemző numerikus pontatlanság miatt a Lagrange-
multiplikátorok nem állíthatók elő nagy pontossággal. Meg kell ugyanakkor említenünk, hogy 
a Lagrange-multiplikátorok számítására a szorzók módszere nem mindig alkalmas, különös-
képp akkor nem, ha a célfüggvénynek több optimuma van. Ezekben az esetekben a Lagrange-
multiplikátorok a Kuhn–Tucker feltételekkel határozhatók meg, ahol mint tervezési változók 
szerepelnek: 
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Miután a Lagrange-multiplikátorokat meghatároztuk, az érzékenységelemzés a követke-
zőképp valósítható meg. A (4.1) képlettel megfogalmazott NLP probléma, ha a konstans kife-
jezéseket az összefüggés többi részétől elkülönítjük, a következőképp írható újra: 

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Olyan konstansok, amelyek többváltozós függvények feltételes szélsőértékeinek meghatározásánál szerepelnek.

Comment on Text
Olyan konstansok, amelyek többváltozós függvények feltételes szélsőértékeinek meghatározásánál szerepelnek.

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 



Többváltozós, feltételes optimálás 63 

© Gyurecz György, ÓE www.tankonyvtar.hu  

 

















,, ... 2, 1,        ,)(h                             
                 ;, ... 2, 1,       ,)(g                             

:hogy feltéve
)(min    

k

j

Kkx

Jjx

xf

k

j





,

 (4.11) 

ahol jjj xgxg  )()(  és kkk xhxh  )()( . Az f (x) célfüggvényt az optimumpontban a 

probléma paraméterei ( j  és k ) szerint deriválva a következő összefüggések írhatók fel: 

  (4.12) 
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Amiket felhasználva a célfüggvényoptimum-változás a következőképp határozható meg:  
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4.4. Feltételes optimálás direkt kereséssel 

Az eddig ismertetett optimumkeresési eljárásokban a feltételek funkcionális formáját nem 
használtuk fel a keresés irányításához, kizárólag a feltételek áthágása volt az, ami a keresést 
vezette. A direkt keresési módszereknél a feltételek struktúráját is kihasználják az optimum 
meghatározásához. Jóllehet ez hatékonyabbá teszi a keresést, a módszer alkalmazhatóságát 
viszont korlátozza. A direkt keresés előnye, hogy nem folytonos és nem deriválható célfügg-
vényeket is képes kezelni. Később számos, gradiens alapú módszert is megvitatunk, amelyek 
a célfüggvény deriváltakat és a feltételeket is kihasználják a kereséshez. Az ebben a fejezet-
ben ismertetett keresési módszerek természetüket tekintve heurisztikusak, így a legtöbbnél 
egyáltalán nem bizonyítható a konvergencia. 

Ezen algoritmusok általános tulajdonsága, hogy egy megengedett pontból indulnak ki. Az 
új pontot rögzített szabály alapján a kiindulási pontból határozzuk meg. Ha az új pont nem 
megvalósítható vagy rosszabb, mint az előző, nem fogadjuk el, és véletlenszerűen vagy egy 
másik szabály alapján egy újabb pontot választunk. Ha az újabb pont megvalósítható, és jobb 
is, mint az előző, elfogadjuk, és az iterációt ebből a pontból folytatjuk. A folyamat addig is-
métlődik, amíg a pont a megállási feltételt nem teljesíti. A következő alfejezetekben három 
különböző keresési algoritmust ismertetünk. 

4.4.1. Változó eliminációs módszer 

A változó eliminációs módszer csak az egyenlőségfeltételek kezelésére alkalmas. Egy opti-
mumkeresési problémában, ahol K egyenlőségi feltétel van (K<N), K számú változó eliminá-

; , ... 2, 1,        ,*
Jju

f
j

j








Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.



64 Mérnöki optimalizáció 

www.tankonyvtar.hu © Gyurecz György, ÓE 

lásához elméletileg K egyenlőségi feltétel szükséges. Az eliminálható változók függő )ˆ(x , a 
megmaradó változók független )(x  változók. A változókat explicit vagy pedig implicit mó-
don eliminálhatjuk. Az explicit elimináció nem mindig lehetséges, ezért rendszerint az impli-
cit eliminációt alkalmazzuk. Tegyük fel, hogy meg szeretnénk oldani a következő, kizárólag 
egyenlőségi feltételeket tartalmazó NLP problémát:  

 

; ..., 2, 1,       ,                               

; ..., 2, 1,                0,(x)                               
:hogy  feltétéve

)(min  

)()( Nixxx

Kkh

xf

U

ii

L

i

k



  

Első lépésben az N változó közül )ˆ(x  kiválasztjuk az ))ˆ ,(( xxx   függő változókat. Ezt 
követően a független tagok alakjában írhatók fel. Ezzel a feltételeket lekezeltük. Ezt követően 
kiválasztunk egy, a független feltételeket )0(x  teljesítő kezdeti megvalósítható megoldást. 
Mivel a feltételek implicite teljesítve vannak, egy feltételek nélküli, a 2. vagy 3. fejezetben 
ismertetett eljárással megtalálható a független változóknak megfelelő minimumpont. Ha már 
az optimumhoz tartozó független változók megvannak, a hozzájuk tartozó, optimális függő 
változókat – az egyenlőségi feltételek ismételt alkalmazásával – szintén meghatározhatjuk.  

Habár az algoritmus nagyon is egyszerű, egy fontos dolgot azért mérlegelnünk kell. Mivel 
a feltételek nélküli keresési algoritmusban a függő változókat nem vesszük figyelembe, a füg-
getlen változók határértékei lehet, hogy változtatást igényelnek. A célfüggvény N számú vál-
tozó függvénye; vagyis a függő változók határértékei a független változók határértékeit korlá-
tozzák. Ennek megfelelően a feltételek nélküli minimumkeresés a következőképp írható fel: 

 ))(ˆ ,(     min xxxf , 

ahol a keresési tér )()( U
ii

L
i xxx


 és ahol i = 1, 2, …, (N – K). Fontos megjegyezni ugyan-

akkor, hogy a független változók új intervalluma nem lehet nagyobb, mint az eredeti interval-
lumuk. Vagyis: bármely független változóra igaz, hogy )()( L

i
L

i xx 
  és )()( U

i
U

i xx  . A függő 

változók )(ˆ )(txx  az adott független változók )(tx  értékeinek megfelelően az egyenlőségi fel-
tételek vagy a következő minimumkeresési feladat megoldásával számíthatók: 

,)]x,x(abs[h 
K

k

(t)

k
1

ˆmin  .ˆˆˆ )()( U
ii

L
i xxx   

A fenti leírás nyelvezete ijesztőnek tűnhet, de az algoritmus egyike az ebben a fejezetben tár-
gyaltak közül a legegyszerűbbeknek. 

4.4.2. Komplex kereső módszer 

A komplex kereső módszer hasonlít a 3. fejezetben ismertetett szimplex, feltétel nélküli kere-
sési módszerre azzal, hogy a feltételeket csak ez utóbbi képes figyelembe venni. Ezt a mód-
szert M. J. Box dolgozta ki 1965-ben. Az algoritmus véletlen megvalósítható pontok létreho-
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zásával kezdődik. Ha egy pontot nem megvalósíthatónak találunk, nem fogadjuk el, és az 
újabb pontot az előzőleg talált megvalósítható pontok segítségével hozzuk létre. A nem meg-
valósítható pontot rendszerint az előzőleg talált megvalósítható pontok súlypontja felé toljuk 
el. 

Ha már van egy halmaz jó pontunk, az újabb jobb ponthoz legrosszabb elemet a többi 
pont súlyvonalára tükrözzük. Az új pont megvalósíthatóságának és a hozzá tartozó függvény-
értéknek megfelelően a pontot tovább módosítjuk, vagy pedig elfogadjuk. Ha az új pont a 
változó határain kívül esik, a pontot úgy módosítjuk, hogy a megsértett határra essen. Ha a 
pont nem megvalósítható, a megvalósítható pontok felé lépünk vissza. A szimplex legrosz-
szabb pontját erre az új, megvalósítható pontra cseréljük, és az algoritmust a következő iterá-
cióval folytatjuk. 
 

Algoritmus 

1. lépés Vegyünk fel egy tartományt mint ),(  )()( UL xxx , az  tükrözési  para-
métert, valamint az   és   megállási feltételeket. 

2. lépés Hozzunk létre egy kezdeti P (általában 2N elemű) megengedett ponto-
kat tartalmazó halmazt. 

Minden egyes pontra: 
(a) vegyünk N-szer mintát a tartományból, hogy meghatározzuk az adott 

határon belül létező )( p
ix  pontot; 

(b) ha )( px  nem megengedett, számítsuk ki az aktuális ponthalmaz súlyvo-
nalát, és legyen: 

 , 
addig, amíg )( px  nem megengedett. 
Egyébként, ha )( px  megengedett, folytassuk (a)-val, amíg P pontjait 
létre nem hoztuk. 

(c) Értékeljük ki: )( )( pxf -t  )1( ..., 2, 1, ,0  Pp -re.   

3. lépés Hajtsuk végre a tükrözést: 

(a) válasszunk Rx -t úgy, hogy 

 .)(min)( max
)( Fxfxf pR   

(b) számítsuk ki az x  súlyvonalat (kivéve Rx ) és az új pont: 

 ).( Rm xxxx    

(c)  ha mx  megengedett, és max)( Fxf m  , lépjünk vissza fél távot az x  

súlypont felé. Folytassuk, amíg max)( Fxf m  . 

Egyébként, ha mx  megengedett, és max)( Fxf m  , tovább az 5. lépésre. 

Egyébként, ha mx  nem megengedett, tovább a 4. lépésre. 

)( )(
2
1)()( ppp xxxx 
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4. lépés Ellenőrizzük a megoldás megengedettségét: 

(a) az összes i-re állítsuk be újra az áthágott határokat: 
ha )(L

i
m
i xx  , legyen )(L

i
m
i xx  ; 

ha )(U
i

m
i xx  , legyen )(U

i
m
i xx  . 

(b) Ha az eredményként létrejött mx  nem megengedett, lépjünk vissza fél 
távot az x  súlyvonal felé. Folytassuk, amíg mx  megengedett nem lesz. 
Vissza a 3.(c) lépésre. 

5. lépés Cseréljük le Rx -t mx -re. Ellenőrizzük a megállási feltétel teljesülését. 

(a) Számoljuk ki: 
p

p

P
xff )( )(1 , és 

p

p

P
xx )(1 ; 

(b) ha 
p

p fxf 2)( ))((  és 
p

p xx 2)( |||| , akkor vége. 

Egyébként legyen 1 kk , és vissza a 3.(a) lépésre.  

Az algoritmus sikeres működéséhez szükséges, hogy a megengedett régió konvex legyen, 
különben a 3.(c) és a 4.(b) lépésekben a súlyvonal felé való visszalépések nem megengedett 
pontot eredményezhetnek. A keresés során a szimplex pontjai gyakran nagyon megközelíthe-
tik egy feltétel határát, ami valamelyest lelassítja a keresést. Azokban az esetekben, ahol a 
keresési tér szűk, vagy az optimum a feltételhatár közelébe esik, az algoritmus nem túl haté-
kony. Másrészt viszont, konvex keresési térben, jóval a keresési téren belülre eső optimum 
esetén az algoritmus hatékony. 

4.4.3. Véletlen keresési módszer 

A komplex keresési módszerhez hasonlóan a véletlen keresési módszerek is pontok halmazá-
val dolgoznak. A halmaz elemeinek strukturált formában való cseréje helyett azonban az 
újabb pontok véletlen pontválasztásból vagy véletlen keresési irány menti egyirányú keresés-
ből származnak. Itt mi egy ilyen módszert ismertetünk. Mivel nincs kitüntetett keresési irány, 
ez a módszer jó hatékonysággal használható fel számos probléma esetén. 

A Luus és Jakola [4.1] által ismertetett módszerben egy véletlen kezdeti pontot és egy vé-
letlen kezdeti keresési intervallumot választunk ki. Az intervallumon belüli véletlen pontok-
hoz tartozó célfüggvény értéktől függően minden egyes iterációnál az intervallumot egy kons-
tans tényező szerint lecsökkentjük. A keresés megbízhatósága a mintapontok számával ará-
nyosan nő. A következő algoritmusban iterációnként P pontot vizsgálunk, az iterációk száma 
Q. Így, ha az intervallum nagysága egy változónál d0, és iterációnként az intervallumot ε té-
nyezővel csökkentjük, a megoldás végső pontossága Q)1(  , a szükséges célfüggvény-
kiértékelések száma: QP . 
 

Algoritmus 

1. lépés Adott egy kezdeti megvalósítható 0x  pont, adott a kezdeti 0z  tarto-
mány úgy, hogy *x  minimum ),( 0

2
100

2
10 zxzx   helyezkedik el. 
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Válasszunk egy 10    paramétert. Minden egyes Q blokkra kezdet-
ben 1q  és 1p . 

2. lépés A (-0,5;0,5) tartományban r egyenközű osztással hozzunk létre (i=1,2, 
…, N) pontot. Legyen 11)( 


q
i

q
i

p
i rzxx . 

3. lépés Ha )( px  nem megvalósítható, és Pp  , ismételjük meg a 2. lépést. Ha 
)( px  megvalósítható, tartsuk meg )( px -t és )( )( pxf -t, növeljük meg p-

t és ismételjük meg a 2. lépést. 
Egyébként, ha Pp  , legyen qx  a legalacsonyabb )( )( pxf -vel az ösz-

szes végrehajtható )( px  közül, beleértve 1qx -t, és legyen 1p . 

4. lépés Csökkentsük a távolságot 1)1( 


q
i

q
i zz  -n keresztül. 

5. lépés Ha q > Q, vége. 

Egyébként növeljük q-t, és folytassuk a 2. lépéssel. 

A keresés paramétereinek ajánlott értékei 05,0 , 100P , Q a megoldás pontosságá-
nak függvénye. Itt kell megjegyeznünk, hogy a megoldás nem biztos, hogy a valódi optimum. 

4.5. Linearizáló keresési technikák 

A linearizáló keresési technikák az adott keresési pontban linearizálják a célfüggvényt és a 
feltételeket. A probléma megoldásához, új pontok meghatározásához a keresés során lineáris 
programozási (LP) módszert alkalmazunk. Az új pontokban a célfüggvényt és a feltételeket 
újból linearizáljuk. Ez a folyamat addig ismétlődik, amíg a kívánt pontossággal meg nem kö-
zelítjük az optimumot. Egy nemlineáris )(xf  függvény az x(0) pontban linearizálható, ha eb-
ben a pontban Taylor-sorba fejtjük a lineáris tagig: 

 ).)(()()( )0()0()0( xxxfxfxf   (4.15) 

Érdemes megjegyezni, hogy ha az )(xf  függvény lineáris, a fenti közelítés pontos. Nem-
lineáris függvények esetében a fenti közelítés egy x(0) közeli pontra igaz. Két linearizáló kere-
sési technikát ismertetünk. Az első egy LP módszert alkalmaz szukcesszíven az LP problémák 
megoldására, amelyeket a célfüggvény és az összes feltétel közbülső pontokban történt 
linearizálásával hozunk létre. Ez a módszer a Frank–Wolfe-eljárás. 

A második módszer szintén szukcesszív LP algoritmust használ, de minden egyes alka-
lommal létrehozunk egy LP problémát úgy, hogy célfüggvényt és a feltételek közül csak egy 
pár fontosabbat linearizálunk. Ez az eljárás szelősík néven ismert. Mindkét módszer a cél-
függvény és a feltételek gradiensét is felhasználja. 

A linearizált keresési módszerek és számos más NLP metódus a számítástechnikában való 
alkalmazhatósága és egyszerűsége miatt széleskörűen használja a LP metodikát. 

4.5.1. Frank–Wolfe módszer 

Ebben az eljárásban a problémát először LP feladattá alakítjuk át, amihez a célfüggvényt és az 
összes feltételt egy kezdeti pontban linearizáljuk. Az LP feladatot szimplex LP technikával 
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oldjuk meg, aminek az eredményeképp jön létre az újabb pont. A következő lépésben egyirá-
nyú keresést hajtunk végre az előző és az új pont között. A legjobb pontban a célfüggvényt és 
a feltételeket ismét linearizáljuk, egy újabb LP problémát állítunk fel, majd megoldásával egy 
újabb pontot keresünk meg.  

Ezt az eljárást addig ismételjük, amíg egy megfelelő megoldást nem kapunk. Az algorit-
mus konvex megvalósítható keresési tér esetén működik jól. Mivel az LP problémák aránylag 
könnyen megoldhatók, számos NLP problémát ezzel a technikával oldanak meg. 
 
Algoritmus 

1. lépés Vegyünk fel egy 0x  kezdeti pontot és két,   és   
konvergenciaparamétert. Legyen az iterációs számláló 0t . 

2. lépés Számoljuk ki: )( )(txf . Ha  ||)(|| )(txf , vége. 
Egyébként tovább a 3. lépésre. 

3. lépés Oldjuk meg a következő LP problémát: 

. , ... 2, ,1                                     ,       x          

; , ... 2, ,1          ,0))(()(                 

; , ... 2, ,1         ,0))(()(                 
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Legyen a fenti LP probléma optimális megoldása )(ty . 

4. lépés Keressük meg )(t -t, ami ))(( )()()( ttt xyxf  minimuma az 
1) ,0(  tartományban. 

5. lépés Számoljuk ki: )( )()()()()1( ttttt xyxx   . 

6. lépés Ha ||||    |||| )()()1( ttt xxx 

, és ha 

||)(||    ||)()(|| )()()1( ttt xfxfxf  , vége. 

Egyébként 1 tt , és vissza a 2. lépésre. 

Ahogy a fenti leírásból látható, az algoritmus a második vagy a hatodik lépésben állhat 
meg. A legtöbb esetben ugyanakkor a hatodik lépés az, ahol a keresés befejeződik. Működé-
sében a legmeredekebb esésirány módszerre hasonlít.  

Az algoritmus Kuhn–Tucker ponthoz való konvergenciáját Zangwill [4.2] bizonyította. 
Mivel az algoritmus célfüggvény és a feltételek lineáris közelítését használja, az erősen nem-
lineáris problémák esetén a keresés az )(tx  pont közvetlen környezetére korlátozódhat.  

4.5.2. Szelősík módszer 

A szelősík módszer egy a felhasználó által definiált keresési térrel kezdődik. Minden egyes 
iterációban az éppen aktuális pont leginkább áthágott feltételéből konstruált lineáris 
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hipersíkokkal ennek a térnek egy részét kizárjuk a keresésből. Az így létrejövő altérben a cél-
függvénynek megkeressük a minimumpontját, amivel egy újabb közelítő pontot határozunk 
meg. Az új pont függvényében a keresési tér egy további részét ki lehet zárni a keresésből. 
Noha az algoritmust lineáris célfüggvényekhez és konvex megvalósítható tartományokhoz 
tervezték, nemlineáris függvények esetében is eredményesen alkalmazták. Mivel az eljárás 
lineáris célfüggvények esetén működik a leginkább hatékonyan, és a konstruált szelősíkok 
(vagy feltételek) is szintén lineárisak, az egyes részproblémákat lineáris programozási techni-
kával oldják meg. 

Itt azt az algoritmust írjuk le, amely lineáris célfüggvényt tartalmazó NLP problémák 
megoldására alkalmas: 

. ..., 2, 1,     ,                       

; ..., 2, 1,               ,0)(                       
:hogy feltétéve,

min   

)()(

1

Nixxx

Jjxg

xc

U
xi

L
i

j

N
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ii








 
Az algoritmus rendszerint olyan keresési tér definiálásával kezdődik, amelyet kizárólag a 

változók értékhatárai definiálnak: 

}, , ... 2, 1,  ,:{ )()(0 NixxxxZ
U

ii
L

i   

úgy, hogy 0Z tartalmazza a valódi megvalósítható tartományt. Ugyanakkor bármilyen más, 
az optimumpontot tartalmazó keresési tér is megfelelő. Bármelyik t iterációban egy újabb 

)0( )( tp  szelősíkot létesítünk. Az új tZ  keresési tér úgy jön létre, hogy az előző 1tZ  teret 

ezzel a )(tp síkkal elmetsszük. 
 
Algoritmus 

1. lépés Válasszunk egy ε feltételáthágási tűrést és egy 0Z  kezdeti keresési te-
ret. Oldjuk meg a következő LP problémát: 

 
.                                      

:hogy feltéve,

min   

0

1

Zx

xc
N

i

ii






 

Legyen a megoldás )1(x , a számláló 1k . 
 

2. lépés Keressük meg m -et úgy, hogy 

]. , ... 2, 1,  ),([ max)( )()( Jjxgxg k
m

k
m   

Ha b , >  , vége. 

Egyébként tovább a 3. lépésre. 
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3. lépés Hozzunk létre egy szelősíkot: 

.0))(()() ;(~)( )()()()()(  kk
m

k
m

k
m

k xxxgxgxxgxp  

)(kH  definiálja a  0)(: )()(  xpxH kk  teret. Oldjuk meg a követke-
ző LP problémát: 
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Jelöljük ki az )1( kx  -t megoldásnak. 

4. lépés Legyen 1 ,)()1()(   kkHZZ kkk  és vissza a 2. lépésre. 

4.6. Megvalósítható irány módszer (Feasible Direction Method) 

A megvalósítható irány módszernél a helyileg épp megfelelő keresési irányok meghatározá-
sához a célfüggvény és a feltételek lineáris közelítését használjuk. A keresési irány minden 
egyes pontban olyan kell, hogy legyen, hogy az abban az irányban létrehozott helyi pontok 
mindegyike megvalósítható és jobb is legyen, mint az aktuális pont. Az ilyen keresési irányok 
két különböző szempontot igényelnek: megvalósíthatóság és az NLP problémák esési tulaj-
donsága. A d irány esésirány 3. fejezetben található feltétele: 0)( )(  dxf t . A megvalósít-

hatóság az aktív feltételek hasonló vizsgálatából nyerhető. Ha bármely )(tx  pontban (j az )(tx  
pontban aktív összes feltételt jelenti) bármely aktív )(xg j  feltételt a Taylor-sorának lineáris 
tagjával helyettesítjük, kimutatható, hogy a d irány megvalósítható irány, ha a következő fel-
tétel teljesül: 

 .0)( )(  dxg t
j  (4.16) 

A 4.1. ábra egy )(tx  pontot mutat a 0)( xg  feltételen. A megvalósítható tartomány 
szaggatott vonalakkal van satírozva.  
 

 
 

4.1. ábra: A megengedhető keresési irány 
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A satírozott tartomány bármely iránya d megvalósítható irány. Az algoritmus egy véletlen 
pontból indul ki. Ebben a pontban meghatározzuk, mely feltételek az aktívak. Ha egyik felté-
tel sem aktív, az aktuális pont a keresési tér egy köztes pontja, és a legmeredekebb esésirány-
ban keresünk tovább. Ha azonban egy vagy több keresési irány aktív, az aktuális pont leg-
alább az egyik feltételhatáron rajta van. Ezért egy tetszőleges keresési irány (vagy a legmere-
dekebb esés iránya) nem biztos, hogy megvalósítható pontot fog találni. Ezért a maximálisan 
megvalósítható keresési irányt és az esésirányt mesterséges LP probléma megoldásaként állít-
juk elő. Mihelyt a keresési irány megvan, egyirányú kereséssel az adott irányban megkeressük 
a minimumpontot. Ezzel valójában a Zouendijk-féle [4.3] megvalósítható irány módszer egyik 
lépését valósítjuk meg. 
 
Algoritmus  

1. lépés Legyen az iterációszámláló 0t . Keressünk egy kezdeti )0(x  megva-
lósítható pontot és egy ε paramétert a feltételáthágás ellenőrzésére. 

2. lépés A jelenlegi )(tx  pontban legyen )(tI , azaz aktív feltételek indexeinek 
halmaza. Más szóval: 

} , ... 2, 1,   ,)(0:{ )()( JjxgjI t
j

t    . 

Ha )(tI  üres, használjuk: )( )()()( ttt xfd  , normalizáljuk )(td  -
t, és tovább a 4. lépésre. 

3. lépés Oldjuk meg az alábbi LP-t: 
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Értékeljük a )(td  és )(t  megoldásokat. 

4. lépés Ha 0)( t , vége. 

Egyébként ]0 és , , ... 2, 1,  ,0)(:[  min )()(   Jjdxg tt
j . 

Ha nem létezik  > 0 , legyen  . 

5. lépés Keressük meg )(t  -t úgy, hogy 

]0:)([  min)( )()()()()(   ttttt dxfdxf . 

Legyen 1  ,)()()()1(  ttdxx tttt  , vissza a 2. lépésre. 

Ha a köztes pontok egyike sem feltételhatáron helyezkedik el, ez a módszer a legmerede-
kebb esésirány módszerre hasonlít (Cauchy-féle módszer), kivéve azt, hogy a feltételáthágás 
kezeléséhez módosításra van szükség. Ugyanakkor Zouendijk módszerében a részprobléma 
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definiálásához csak a feltételek egy részét használjuk fel. Ezért az LP probléma kisebb, mint 
más linearizáló módszerek esetében. Egy nehézség ennél a módszernél, hogy mivel a keresési 
irányok meghatározásához csak aktív feltételeket használ, az iterációk cikcakkban haladnak 
előre, ami lassítja a konvergenciát. 

4.7. Összefoglalás 

Ebben a fejezetben számos feltételes probléma megoldására alkalmas nemlineáris programo-
zási módszert ismertettünk. Elsőnek a Kuhn–Tucker optimumfeltételek lettek megtárgyalva. 
A feltételes optimálási problémák Kuhn–Tucker feltételeit a problémához tartozó Lagrange-
függvény feltétel nélküliként való optimálásából származtattuk. A Kuhn–Tucker pontok azok 
a pontok, amelyek az összes Kuhn–Tucker feltételt teljesítik. Kiderül, hogy a Kuhn–Tucker 
pontok a feltételes probléma valószínű optimumpontjai. Az ebben a fejezetben leírt 
optimumkereső eljárások két nagy csoportba sorolhatók: direkt és gradiens alapú keresési 
módszerek.  
A direkt keresési módszerek közül a büntetőfüggvény módszer a legszélesebb körben alkal-
mazható algoritmus. Ebben a módszerben a nem megvalósítható megoldásoknál a feltétel 
megsértését büntető taggal egészítjük ki. Alapvetően kétfajta büntető tagot ismerünk: külsőt 
és belsőt. A belső büntető tagok csak azokat a megvalósítható megoldásokat büntetik, ame-
lyek közel vannak a feltételhatárhoz. A külső büntető tagok a meg nem valósítható pontokat 
büntetik. A belső büntető tagok tehát megvalósítható pontot igényelnek, a külső büntető tagok 
ezzel szemben nem igénylik a pont megvalósíthatóságát. Ezért van az, hogy a külső büntető 
metódusok népszerűbbek, mint a belsők.  

A Lagrange-multiplikátorok a feltételes problémák érzékenységanalízisében fontos szere-
pet játszanak. Az érzékenységanalízist rendszerint azért alkalmazzák, hogy megállapítsák, 
milyen kihatással vannak a célfüggvény optimumértékére az egyes feltételek változtatásai. 
Kiderül, hogy ez az érték lineárisan arányos a feltételekhez tartozó Lagrange-multiplikátorok 
értékével. 

Egy feltételes optimálási feladatban az egyenlőségi feltételek a keresést lelassítják, és ne-
hézkessé válhat elérni a konvergenciát. Az egyenlőségi feltételek kezelésének legmegfelelőbb 
módja, hogy segítségükkel, ha lehet, változókat küszöböljünk ki. Még akkor is, ha nem nyil-
vánvaló, hogy egy egyenlőségi feltétel (a 2. fejezetben közölt gyökkeresési módszerrel ) elvi-
leg alkalmas egy változó kiküszöbölésére. Először egy egyszerű változó eliminációs módszert 
közöltünk. A későbbiekben ezt több, fejlettebb módszer magyarázata követte. Több más kere-
sőalgoritmussal együtt ismertettük a komplex és a véletlen kereső módszert is. A feltételes 
optimálási problémák esetében alkalmazott komplex kereső módszer hasonlít a feltétel nélküli 
feladatoknál látott szimplex kereső eljárásra, kivéve, hogy a köztes megoldások megvalósítha-
tóságának vizsgálatáról is gondoskodik. Ha a megoldások nem megvalósíthatók, megfelelő 
módosítások adaptálásával megvalósíthatóvá tesszük őket. Ha a feltételes optimum a megva-
lósítható tartományon belül van, ez a módszer hatékonyabb. A véletlen keresés módszere vé-
letlen pontokat hoz létre a megvalósítható tartományon belül, majd a legjobb pont kiválasztá-
sához összehasonlítja őket. A keresési tér minden egyes iterációban a legjobb pont körül cent-
rírozva csökken. Ezek a technikák ott lehetnek hasznosak, ahol a strukturált optimálási mód-
szerek nem tudnak ésszerű megoldást találni, vagy ahol a keresési tér túlságosan szűk. A 
megvalósítható pont megtalálásához gyakran véletlen keresési módszereket alkalmaznak. Ezt 
követően egy strukturált optimumkeresési módszer (gradiens vagy más, kifinomultabb direkt 
keresési eljárás) használható, hogy az adott pontból továbbvigyük a keresést. 
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Mivel a lineáris programozási technikák (LP) egyszerűek és bizonyítottan képesek a kon-
vergenciára, számos NLP metódus úgy van felépítve, hogy (iteratívan) LP technikákat hasz-
náljon. Ebben a fejezetben két ilyen módszert tárgyaltunk meg. A Frank–Wolfe metódus a 
vizsgált pontokban linearizálja a célfüggvényt és a feltételeket, és az így kapott LP problémát 
LP technikával oldja meg. Ezt követően egy egyirányú keresést alkalmazva megy tovább a 
régi pontból az újba, hogy egy jobb pontot találjon. Ebben az új pontban a célfüggvény és a 
feltételek ismét linearizálásra kerülnek, és a keresés tovább folytatódik. Habár ez a módszer 
egyszerű és egyenes, nem biztos, hogy működni fog, ha a kezdeti pont túlságosan távol van a 
valós optimumtól, mivel a linearizált feltétel és a célfüggvény túlságosan eltorzulhat a sok 
linearizálás következtében. A szelősík módszer egy lineáris feltételek által behatárolt széles 
keresési tér felállításával kezdődik. A létrejövő LP feladatot megoldjuk, és a kapott pontban a 
leginkább áthágott feltételt felhasználva egy lineáris szelősíkot definiálunk. Ez az a módszer, 
ahogy a szelősíkokat az egyes iterációkban létrehozzuk, és a kezdetben széles keresési teret a 
megvalósítható megoldások tartományává szűkítjük. Mivel a szelősík módszer a megvalósít-
ható tartományt mindig lineáris síkokkal határolja, és a megoldást ezen síkok, mint feltételek, 
felhasználásával kapjuk meg, a megoldás mindig nem megvalósítható. Ezért elégségesen 
nagyszámú iteráció szükséges, hogy a megoldás, habár nem megvalósítható, megfelelően kö-
zel legyen a valós optimumhoz. Ez a módszer nem túl hatékony, ha a valós optimum nem 
határpont. A valódi optimum megtalálásához ilyenkor helyi kimerítő keresést lehet alkalmaz-
ni. 

A megvalósítható/lehetséges irány módszer a keresést egy kezdeti megvalósítható pontból 
egy megvalósítható irány mentén kezdi meg. Minden egyes pontban először az aktív feltétele-
ket keressük meg. Ezt követően a keresés a megvalósíthatóságot és az esési tulajdonságot 
leginkább teljesítő irányban folytatódik. Ez LP probléma megoldását igényli. Ha a pont egy 
feltételt sem aktivál, a kereséshez a legmeredekebb esési irányt használjuk. Ha megvan a ke-
resési irány, az újabb pontot egyirányú kereséssel határozzuk meg. A módszer Zouendijk me-
tódusa néven vált közismertté. Ha a valódi optimum feltételhatárra esik, ez a módszer számos 
iterációt igényel. 
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4.9. Ellenőrző kérdések 

1.  Ismertesse a Kuhn–Tucker feltétel és a Lagrange-függvény szerepét feltételes optimálási 
problémák esetén! 

2.  Mi a büntetőfüggvényes technika alapgondolata? Milyen típusú büntető tagokat ismer?  
3.  Milyen nemlineáris programozási technikákat mutat be a fejezet?  
4.  Ismertesse Frank–Wolfe algoritmusának fő lépéseit!  
5.  Ismertesse a lehetséges irány módszerének alapgondolatát! 
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5. NEM HAGYOMÁNYOS OPTIMÁLÓ ALGORITMUSOK 

Ez a fejezet két olyan nem hagyományos keresési és optimálási módszert mutat be, amelyek 
használata egyre népszerűbb a mérnöki gyakorlatban. Ezeket az algoritmusokat azért mutatjuk 
be, mert hathatósan alkalmazhatók a komplex mérnöki problémák megoldásában. A Geneti-

kus algoritmusok (GA-k) a természetes genetika és a természetes kiválasztódás törtvényszerű-
ségeit utánozva alkotnak kereső és optimáló eljárásokat. A szimulált hűtés módszere az olvadt 
fém lehűlési jelenségének analógiájára alkot kereső és optimáló eljárásokat. Mindkét algorit-
mus természetes jelenségek absztrakciója, és elsősorban emiatt nagyban különbözik ez eddi-
giekben tárgyalt módszerektől. Először a genetikus algoritmusokat ismertetjük, amit majd a 
szimulált hűtés magyarázata követ. 

5.1. Genetikus algoritmusok 

A genetikus algoritmusok a természetes genetika és a természetes kiválasztódás mechanizmu-
sát követő kereső és optimáló eljárások. A hatvanas évek közepén John Holland és Ann Arbor 
előre látták ennek a koncepciónak a megjelenését, amit Holland szemináriumi munkájában 
publikált először, 1975-ben [5.1]. Ezt követően számos munkatársa és hallgatója hozzájárult a 
terület fejlesztéséhez. Azóta számos, a GA-kal kapcsolatos kutatási, illetve alkalmazási ered-
mény született, amelyek jó pár könyv, számos folyóiratcikk és számtalan konferencia kiad-
ványanyagában megjelentek. A GA-k alapvető módon különböznek az előző fejezetekben 
ismertetett klasszikus módszerektől. A módszer ismertetéséhez először felvázoljuk a GA mű-
ködési elveit, majd összehasonlítjuk őket a klasszikus módszerekkel, kiemelve a közöttük 
lévő eltéréseket. 

5.1.1. Működési elvek 

A működési elveket először egy feltételek nélküli optimálási problémán mutatjuk be. Később 
megtárgyaljuk azt is, hogyan használhatók fel a GA-k a feltételekkel kiegészített problémák 
esetében. Tekintsük a következő maximumkeresési problémát: 

 .,...,2,1   ,       ),(max   )()(
Nixxxxf
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ii
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Habár itt maximumkeresési problémával foglalkozunk, a GA a minimalizálási problémá-
kat is kezeli. A GA a működése során a következő feladatokat hajtja végre: 
 

Kódolás 

A fenti probléma GA-val való megoldásához a változókat először egy karaktersorral kódol-
juk. Itt kell megemlítenünk, hogy a kódolás nem feltétlenül szükséges. Léteznek olyan GA-k 
(valós kódolású GA-k), amelyek a változókat közvetlenül, kódolás nélkül alkalmazzák. A 
kódolást alkalmazó algoritmusok legtöbbször 1-ből és 0-ból álló bináris kódolást használnak. 
A karaktersor hossza rendszerint a megoldás elvárt pontosságától függ. Például ha egy kétvál-
tozós függvényben négy bitet használnánk az egyes változók kódolására, a (0000 0000) és 
(1111 1111) karaktersor a 
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változókat képviselné, mivel a (0000), illetve (1111) karaktersorok a lehetséges legkisebb, 
illetve legnagyobb változó értéket képviselik. Bármelyik másik nyolcbites karaktersor alkal-
mas arra, hogy a keresési tér egy pontjával megfeleltessük. A megfeleltetés egy előre megha-
tározott leképezési szabály szerint történik. A legtöbbször a következő, lineáris szabályt al-
kalmazzuk:  
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 (5.1) 

A fenti összefüggésben az xi változót az li hosszúságú si karaktersor rész kódolja. Az si 
dekódolt értéke 
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i i
i s  összefüggéssel számítható, ahol )1,0(is , és ahol az s karakterso-

rozatot )...( 01221 sssss   -ként reprezentáljuk. Például a négybites (0111) karaktersor dekó-

dolt értéke: )2)0(2)1(2)1(2)1(( 3210   vagy 7. Itt érdemes megemlíteni, hogy az egyes 
változók négy biten való kódolása 24 vagy 16 különböző értékhez való hozzárendelést jelen-
tenek. A megoldás pontossága, ami a négybites kódolással elérhető, nem több, mint a keresési 
tér körülbelül 1/16-od része. A karaktersor hosszának eggyel való megnövelésével azonban a 
pontosság exponenciális mértékben a keresési tér 1/32-re nő. Nem szükséges minden egyes 
változót ugyanolyan hosszú karaktersorral tárolni. A változót reprezentáló karaktersor hossza 
attól függ, milyen pontossággal akarjuk a változó értékét meghatározni. Általánosítva ezt a 
koncepciót azt mondhatjuk, hogy az li bit hosszon tárolt változó elérhető pontossága megkö-
zelítőleg iL

i
U

i xx
2/)( )()(

 . Miután befejeztük a változók kódolását, a hozzá tartozó 
T

Nxxxx ),...,,( 21  pont az (5.1) összefüggéssel meghatározható. Ezt követően a függvény-
érték x helyen vett értéke x adott f(x) célfüggvénybe való helyettesítésével is számítható. 
 

Rátermettség (fitnesz) függvény 

Ahogy a bevezetőben megemlítettük, a GA-k működésükben a természetes kiválasztódást, „a 
legrátermettebb túlélése” törvényszerűséget utánozzák. Következésképp természetüknél fogva 
a maximumkeresési problémák megoldására alkalmasak. A minimumkeresési problémák va-
lamely alkalmas transzformációt alkalmazva rendszerint maximumkeresési problémává ala-
kíthatók át. Az F(x) rátermettségfüggvényt rendszerint először a célfüggvényből származtat-
ják, majd az egymást követő genetikai műveletek során felhasználják. A maximumkeresési 
problémák esetén a rátermettségfüggvényt a célfüggvénnyel megegyezőnek lehet tekinteni: 
F(x) = f(x). A minimumkeresési problémák esetén egy olyan ekvivalens maximumkeresési 
probléma rátermettségfüggvényét alkalmazzuk, amely optimumpontja megegyezik az eredeti 
probléma optimumpontjával. Több függvénytranszformáció is alkalmas erre a célra. Gyakran 
a következő rátermettségfüggvényt alkalmazzák: 

 ))(1/(1)( xfxF   (5.2) 

Ez a transzformáció nem változtatja meg a minimum helyét, de a minimumkeresési prob-
lémát egy vele ekvivalens maximumkeresési problémává alakítja át. A karaktersor rátermett-
ségfüggvény-értékét a karaktersor rátermettségének szokás nevezni. 
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A GA egy véletlenszerű karaktersorozat-populáció létrehozásával indul. A karaktersoro-
zatok a probléma tervezési vagy döntési változóit kódolják. Minden egyes karaktersorozatot 
kiértékelünk, és megállapítjuk a rátermettségüket. Ezt követően a populáción három fő gene-
tikai műveletet (operátor) hajtunk végre: reprodukció, keresztezés és mutáció, aminek a célja 
egy jelenleginél jobb populáció létrehozása. A módosított populációt hasonló módon kiérté-
keljük, majd megvizsgáljuk, hogy teljesíti-e a megállási feltételt. Ha nem, a fenti operátorok-
kal iteratívan tovább módosítjuk, és újból kiértékeljük. A keresés addig folytatódik, amíg a 
megállási feltétel nem teljesül. Az operátorok alkalmazásának egy ciklusát és a rákövetkező 
kiértékelést a GA szaknyelvén generációnak hívjuk. A következőkben a genetikus operátoro-
kat mutatjuk be. 
 

Genetikus operátorok 

Elsőnek rendszerint a reprodukció műveletét hajtjuk végre. A reprodukció kiválasztja és ösz-
szegyűjti a keresztezés műveletéhez a jó karaktersorozatokat. Ezért is hívja a szaknyelv ezt az 
operátort sokszor kiválasztásnak. A szakirodalom számos kiválasztási stratégiát ismer. Mind-
egyikükben közös, hogy az aktuális populációból kiválogatják az átlag feletti karaktersoroza-
tokat, és valószínűségi kiválasztással egy keresztezési halmazba gyűjtik őket. A legtöbbet 
használt kiválasztásoperátorok a rátermettséggel arányos valószínűséggel választanak. Vagyis 
az i-edik karaktersor kiválasztásának esélye Fi-vel arányos. Mivel a populáció mérete rend-
szerint nem változik a keresés során, az egyes szövegsorok kiválasztási esélyeinek összege 
mindig egy. Ebből kiindulva egy karaktersor kiválasztásának esélye: 
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ahol n a populáció mérete. Az effajta kiválasztási művelet egy lehetséges megvalósítási for-
mája a rulettkerék módszer. Egy képzeletbeli rulettkeréken az egyes karaktersoroknak a kivá-
lasztási esélyüknek megfelelő nagyságú területet jelölünk ki (5.1. ábra). A kereket n alka-
lommal pörgetjük meg, és minden egyes pörgetéssel egy újabb karaktersort másolunk be a 
keresztezésre szánt halmazba. Egy karaktersort többször is bemásolhatunk. Ezzel a módszer-
rel az i-edik karaktersor várhatóan FFi /  másolata fog a halmazba bekerülni. A populáció 
átlag rátermettsége: 
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Az 5.1. ábrán megfigyelhetjük, hogy az egyes karaktersorok rátermettsége eltérő. Mivel a 
hármas számmal jelölt egyed rátermettsége mindegyiknél nagyobb, az várható, hogy a 
rulettkerék módszer minden más egyednél többször fogja kiválasztani.  
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Pont Rátermettség 

       
1 25 

       
2 5 

       
3 40 

       
4 10 

       
5 20 

       

         

         5.1. ábra: Az egyedek területfoglalása a rátermettségük függvényében 

 
Ez a rulettkerék kiválasztási séma könnyen modellezhető. Az egyes karaktersorok Fi rá-

termettségét felhasználva a kiválasztás pi valószínűsége számítható. A valószínűségeket egy-
más után sorba rakjuk, összegük 1. Az n darab karaktersor kiválasztásához 0 és 1 közötti n 
darab véletlen számot hozunk létre. Minden egyes újabb véletlen számnál azt a karaktersort 
választjuk ki, amelynek a szomszédos valószínűségekkel alkotott tartományhatárai közé a 
véletlen szám esik. A magasabb rátermettségű karaktersorok hosszabb tartománnyal rendel-
keznek, nagyobb eséllyel lesznek a keresztezési halmazba bemásolva. Másrészt a kisebb rá-
termettségű karaktersorok rövidebb tartománnyal rendelkeznek, kisebb eséllyel lesznek kivá-
lasztva és a keresztezési halmazba bemásolva. A reprodukciós lépésben a populáció jó karak-
tersorai valószínűségi kiválasztással nagy számban lesznek a keresztezési halmazba bemásolva.  

Fontos megjegyezni, hogy a reprodukció által nem jönnek létre új karaktersorok. Új ka-
raktersorokat a keresztezés operátor hoz létre a keresztezési halmaz karaktersorai közötti in-
formációcserével. A szakirodalom számos keresztezési módszerről tud. A legtöbb keresztezé-
si műveletben a keresztezési halmazból véletlenszerűen kiválasztanak két karaktersort, majd a 
karaktersorok bizonyos részsorokat egymás között kicserélnek. Az egy pontos keresztezésben 
először véletlenszerűen kiválasztunk egy keresztezési pontot, majd a tőle jobbra található 
részsorokat egymással kicseréljük. 
 

0 0 0 0 0 → 0 0 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

 
A műveletben résztvevő két karaktersort szülőknek hívják, a létrejövő új karaktersorokat 

pedig utódoknak. Sejthető, hogy megfelelő keresztezési pont esetén a szülők jó részsoraiból a 
szülőknél jobb utódok jöhetnek létre. Ugyanakkor, mivel nem áll rendelkezésre olyan infor-
máció, ami alapján a keresztezési pont helyét meghatározhatnánk, rendszerint véletlenül vá-
lasztunk. A véletlen keresztezési pont választásával az utódok nem biztos, hogy a nekik jó 
vagy legjobb részsorokat kapják. Ezzel azonban nem kell túl sokat foglalkoznunk, mivel ha jó 
karaktersorok jöttek létre, akkor a reprodukció során belőlük több másolat fog a következő 
generációba átkerülni. Ugyanakkor, ha a karaktersorok nem jobbak, mint a szülők, a repro-
dukció során a populáció többi, jobb tagja mellett kevesebb esélyük lesz a túlélésre. Ebből a 
fejtegetésből egyértelmű, hogy a keresztezés hatása a keresésre lehet jótékony, de ártalmas is. 
Emiatt, hogy megőrizzük a populáció némely jó karaktersorát, a keresztezési halmaz pár ele-
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mét kihagyjuk a keresztezésből. Ha a keresztezés valószínűsége pc, az új populációba a karak-
tersorok 100 pc-ad része kerül keresztezéssel és 100(1-pc)-ad része változatlan átmásolással. A 
változatlanul átmásolt karaktersorokat véletlenül vagy egy meghatározott szabály (pl. a leg-
jobbak) szerint választjuk ki. 

Habár az új karaktersorokat elsősorban a keresztezés operátor hozza létre, korlátoltan, de 
a mutáció operátort is szintén erre a célra használjuk. A mutáció operátor az 1-et 0-ra és vica 
versa változtatja. A mutáció pm valószínűséggel bitenként történik, pénzfeldobás módszerrel. 
Ha bármelyik bitnél a módszer eredménye „igaz”, a bit értékét felcserélik, különben pedig 
változatlan marad. A mutáció célja a helyi keresés, ami az aktuális pont szomszédságában 
való újabb pont létrehozásával valósul meg. A mutációnak a populáció változatosságának 
fenntartásában is fontos szerepe van. Példának okáért szemléljük a következő, nyolcbites ka-
raktersorokból álló populációt: 

0 1 1 0 
 

1 0 1 1 

0 0 1 1 
 

1 1 0 1 

0 0 0 1 
 

0 1 1 0 

0 1 1 1 
 

1 1 0 0 

 
Vegyük észre, hogy mind a négy karaktersorban a bal szélső elem 0. Ha az optimális 

megoldásban itt 1 kell, hogy szerepeljen, akkor sem a reprodukció, sem pedig a fent leírt ke-
resztezés operátor ezt nem tudja megvalósítani. A mutáció használatával a karakter értéke 
(Npm) valószínűséggel 0-ról 1-re változik. 

Ezek az operátorok egyszerűek és könnyen használhatók. A reprodukció operátor kivá-
lasztja a jó karaktersorokat, a keresztezés operátor a jó karaktersorok jó részsorait újra össze-
állítja, remélhetően úgy, hogy azokból jobb részsorok jönnek létre. A mutáció operátor abban 
a reményben, hogy jobb karaktersor jön létre, helyi változtatást visz be a karaktersorba. Ezen 
igények közül egynek sincs biztosítva/ellenőrizve a megvalósulása, miközben az új karakter-
sorok létrejönnek.  Ennek ellenére azt várjuk, hogy a rossz karaktersorokat a reprodukció ope-
rátor a következő generációban kizárja, és a jó karaktersorok, illetve részsorok jelenléte a po-
pulációban egyre nagyobb lesz. 
 
Algoritmus 

1. lépés Válasszunk egy kódolást a probléma paramétereinek reprezentálásához. 
Válasszunk egy kiválasztás, egy keresztezés, és egy mutáció operátort. 
Válasszuk n populációméretet, pc keresztezési valószínűséget és pm 

mutációvalószínűséget. Hozzunk létre l méretű karaktersorokból álló 
véletlen populációt. Adjunk meg egy tmax maximális generációszámot, 
legyen t =0. 

2. lépés Értékeljük ki a populáció minden egyes elemét. 

3. lépés Ha maxtt  vagy ha a megállási feltétel teljesül, vége. 

4. lépés Reprodukciós művelet végrehajtása a populáció elemein. 

5. lépés Keresztezés művelet végrehajtása elempárokon. 

6. lépés Mutáció művelet végrehajtása a populáció elemein. 

7. lépés Értékeljük ki az új populáció egyedeit. Legyen 1 tt , és vissza a  
3. lépésre. 
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5.1.2. Genetikus algoritmusok feltételekkel kiegészített optimálási problémákhoz 

A genetikus algoritmusok feltételekkel kiegészített optimálási problémák megoldására is al-
kalmazhatók. Habár a feltételek kezelésére több módszert is ajánlottunk, legtöbbet a büntető-
függvény módszereket használják. A büntetőfüggvény módszerben a célfüggvényt egy, a fel-
tétel áthágásához tartozó büntető kifejezéssel egészítjük ki. Ez legtöbbször a 4. fejezetben leírt 
behatároló büntető kifejezés. A feltételekkel kiegészített minimumkereső problémák f(x) cél-
függvényét a következő büntetetőfüggvénnyel helyettesítjük: 
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1 1
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ahol uj és vk büntető tényezők, amelyek a GA végrehajtása során rendszerint állandók. A rá-
termettségfüggvényt általában a következő transzformációval állítjuk elő: ))(1/(1)( xPxF 

. Mivel a GA-k populáció alapú keresési módszerek, a keresési tér egy régiójához, nem pedig 
egy ponthoz konvergálnak. A 4. fejezetben leírttól eltérően a GA-k nem igénylik a büntető 
paraméterek folyamatos frissítését. Emlékezzünk vissza, hogy a klasszikus büntetőfüggvény 
módszerben az R büntető paraméter növekedése a büntetett függvényt a keresés folyamán 
folyamatosan módosította. Némely esetben az ilyen módosítás látszólagos lokális optimumot 
eredményezhet. Ez megnehezíti a klasszikus büntetőfüggvény alkalmazását az egyetlen lé-
pésben megoldható problémák esetén. Mivel a GA-k a klasszikus módszereknél eredménye-
sebben tudják a multimodális függvényeket kezelni, nagy R büntetőfüggvény paramétert al-
kalmazhatunk. Mivel az optimum pontos eléréséhez végtelen nagy R paramétert kellene hasz-
nálnunk, az esetek többségében a GA-k jól megközelítik a valódi optimumot. Tudván, hogy a 
valós optimumhoz közel vagyunk, a keresést egy tetszőlegesen nagy R paramétert választva a 
legmeredekebb esésvonal módszerrel fejezhetjük be, amely ezután már egy lépésben képes 
megoldást találni. 

5.1.3. További genetikus operátorok 

A genetikus operátoroknak számos változata létezik. A legtöbb esetben a változatokat egy 
adott probléma megoldására fejlesztik ki. Mindazonáltal vannak olyan változatok is, amelye-
ket azért fejlesztettek ki, hogy a GA-k működési sajátosságaiban alapvető változtatásokat esz-
közöljenek. Ebben a fejezetben két ilyen, a reprodukció és a keresztezés működését érintő 
operátort ismertetünk. Az előzőekben már említettük, hogy a rulettkerék kiválasztási mód-
szerben a jó egyedek kiválasztása bizonyos – a módszerre jellemző – bizonytalansággal jár. 
Ha a populáció egy kimagaslóan jó egyedet is tartalmaz, a másolatainak a száma (képlet) 
olyan nagy lehet, hogy a keresztezési halmaz nagy részét elfoglalja. Ez lecsökkenti a populá-
ció változatosságát, ami a GA korai, lokális minimumhoz való konvergenciáját eredményezi. 
Másrészt a populáció jórészt ugyanolyan pontokat fog tartalmazni, ami azt eredményezi, hogy 
mindegyik elem újra bekerül az újabb keresztezési halmazba, amivel a keresés elveszti az 
irányát. Mindkét nehézséget kiküszöbölhetjük, ha a rátermettségfüggvényt F(x) minden egyes 
generációban skálázási függvényre S(x) transzformáljuk. Ez akár lehet egy egyszerű lineáris 
transzformáció is: 

 bxaFxS  )()( . 
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Az a és b paramétereket a populáció legjobb eleméhez és keresztezési halmazban lévő 
másolatszámához, valamint az átlag keresztezési halmaz egyedmeghatározásához kell igazíta-
ni (Goldberg 1989). Mivel a skálázást minden iterációban végrehajtjuk, mindkét fentebb emlí-
tett problémát ki tudjuk küszöbölni. A problémákra az is megoldás lehet, hogyha a kiválasz-
táshoz egy másik algoritmust alkalmazunk. A párverseny (tournament) kiválasztási módban s 
számú egyedet (helyettesítéssel vagy helyettesítés nélkül) kiveszünk a populációból, és kivá-
lasztjuk közülük a legjobbat. Ha helyettesítés nélkül, egy meghatározott módon válogatva 
vettük ki az egyedeket, ez a kiválasztási mód minden egyes iterációban a legjobb egyedből 
pontosan s darab másolatot juttat a keresztezési halmazba. A szelekciós nyomás ilyen módon 
való ellenőrizhetősége ezt a módszert nagyon népszerűvé tette. A legtöbb GA-ban bináris pár-
versenyt és s = 2 értéket használnak. 

A sokváltozós problémák megoldásában az előzőleg leírt egypontos keresztezés használa-
ta nem mindig eredményes. Mi több, a karakterrész-cserék során az egypontos keresztezés a 
jobb oldali elemeket mindig valamennyivel többször választja ki. Ez azt jelenti, hogy nagyobb 
eséllyel cserélődnek ki jobb értékre, mint a karaktersor bal szélén levők. Vagyis, ha a karak-
tersor tíz elemből áll, és az első elem a bal szélen, a tizedik pedig a jobb szélen helyezkedik 
el, a tizedik elem az elsőhöz képest többször fog az értékelésben részt venni. A probléma 
megoldására az egypontos keresztezés helyett gyakran többpontos keresztezést használnak. A 
kétpontos keresztezés folyamatát mutatja a következő ábra: 
 

0 0 0 0 0 → 0 1 1 0 0 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

 
Az első lépésben a karaktersort két véletlenszerűen kiválasztott helyen felosztjuk. Ezután a 
középen megmaradó részeket kicseréljük a szülők között. A fenti keresztezés egy változata az 
egyenletes (uniform) keresztezés. Itt bitenként választunk, és bármely bit kiválasztásának az 
esélye: 0.5. A következő ábrán egy egyenletes keresztezést mutatunk be (az első és a negye-
dik bit cserélt helyet). 
 

0 0 0 0 0 → 1 0 0 1 0 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

 
Ez a keresztezés operátor segíti a fentiek közül a legjobban a keresést. Ezzel párhuzamosan a 
jó bitkombinációknak viszont itt a legkisebb a túlélési esélye. 

5.1.4. Valós kódolású GA-k 

Azzal, hogy a GA-k kódolják a változókat, a keresési teret diszkrét pontok halmazává alakít-
ják át még akkor is, ha a célfüggvény folyamatos. Az optimumpont kívánt pontossággal való 
meghatározásához a kódoláshoz megfelelően hosszú karaktersorokat kell választani. Olyan 
GA-kat is kifejlesztettek ugyanakkor, amelyek közvetlenül a (diszkrét változók helyett) foly-
tonos változókat használják. Miután egy véletlen ponthalmazokból álló populációt létreho-
zunk, a reprodukció operátorral (rulettkerék vagy más) kiválasztjuk a jó karaktersorokat. Az 
új karaktersorok létrehozásához az előzőekben leírt keresztezés és mutáció operátorok nem 
használhatók fel hatékonyan. Habár az egypontos keresztezés végrehajtható lenne, nem érünk 
el vele többet, mint azt, hogy az egyes változók a szélsőértékeik között váltakoznak. Ez a ke-
resés ezért főleg a mutáció operátortól függne. A valós kódolású GA-k részére olyan keresz-
tezési operátorokat fejlesztettek ki, amik lehetővé teszik a változók mentén történő keresést. 
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Legyenek )( j
ix  és )(k

ix  az xi tervezési változó értékei a j és a k szülő karaktersorban. A két 
érték közötti keresztezés a következő új értéket eredményezi: 

 10,)1( )()(   k

i

j

i

új

i xxx  (5.3) 

A  paraméter 0 és 1 közötti véletlenszerűen meghatározott szám. A fenti egyenlettel 
számolt új érték az )( j

ix  és )(k
ix   által határolt tartományba esik. A számítást a karaktersor 

minden egyes változójánál el kell végezni. Ez a keresztezés egyenletes eséllyel fog a két szülő 
által határolt tartományból egy új értéket kiválasztani. Ennek a keresztezésnek egyik változata 
a tartomány határain kívül is enged pontokat kiválasztani. Eshelmann és Schaffer egy kiter-
jesztett (BLX-) keresztezést javasoltak, amelyben az új pontot egyenletes eséllyel, véletlen-
szerűen választják ki a mindkét irányban )()( k

j
i
j xx   értékkel kiterjesztett tartományból. Az 

(5.3) egyenlettel a BLX- keresztezés úgy is megvalósítható, ha -t a (-,1 +) tartományban 
variáljuk. Eshelman és Schaffer számos kísérleti probléma megoldásában az  értéket 
találta a legjobbnak. Ennek a keresztezés operátornak egyik figyelemre méltó sajátossága, 
hogy az utód (új) pontok helyzete egyszerre függ mindkét szülő helyzetétől. Ha a szülők 
egymáshoz közel vannak, az új pont mindkettőhöz közel lesz. Ha ezzel szemben a szülők tá-
vol vannak egymástól, a keresés inkább véletlenszerű keresésre hasonlít. 

5.1.5. Továbbfejlesztett genetikus algoritmusok 

A populáció alapú keresési technikák egyik előnye, hogy egyszerre számos megoldás áll a 
rendelkezésünkre. A GA-k ezt a sajátosságot használták ki, hogy a multimodális függvény 
optimumkeresési problémákban egyszerre több optimális megoldást találjanak. Szemléljük a 
következő ábrán bemutatott, öt maximumpontos függvényt. 

 

5.2. ábra: Egy függvény öt maximumponttal 
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Mivel mind az öt maximumpontban ugyanaz a függvény értéke, a tervezők érdekeltek lehet-
nek abban, hogy mind az ötöt ismerve hozzanak döntéseket. A különböző optimális megoldá-
sok ismerete lehetővé teszi azt, hogy a konstrukciót – ahogy és amikor szükséges – ezek va-
lamelyikéhez adaptálja. A populációt a GA futása közben az egyes optimumpontoknak meg-
felelően rátermettségmegosztás módszerével részpopulációkra osztjuk fel. GA-k az 50 vélet-
len pontból álló kezdeti populációval 100 generáció után, egyszerre megtalálva mind az öt 
optimumpontot, a 5.4-es ábrán látható populációhoz konvergáltak. A több szempontú optimá-
lásban alkalmazott technikákat a következő fejezetben részletesen ismertetjük. 

5.2. Szimulált hűtés 

A szimulált hűtés módszer az olvadt fém lehűlési jelenségét utánozza. Magas hőmérsékleten 
az olvadt fém atomjai egymástól függetlenül tudnak mozogni, de ahogy a hőmérséklet csök-
ken, az atomok mozgása korlátozottá válik. Az atomok rendezetté kezdenek válni, és végül 
kristályokba szerveződnek, ahol az energiájuk a lehető legkisebb. A megszilárdult fém kris-
tályszerkezetére a hűtés sebessége van a legnagyobb hatással. Ha a hűtés sebessége túl gyors, 
a kristályos szerkezet helyett egy polikristályos struktúra alakulhat ki, amelynek az energia-
szintje magasabb, mint a normál kristályszerkezeté. Ezért a minimális energiaállapot elérésé-
hez a fémet lassan kell hűteni. A szimulált hűtés eljárás a minimumkeresés során a fém lassú 
hűtését modellezi. Hűtés jelenségét egy hőmérsékletszerű paraméter szabályozásával, a 
Boltzmann-féle eloszlási törvénynek megfelelően modellezik. A Boltzmann-féle eloszlási 
törvény szerint egy T hőmérsékleten termikus egyensúlyban lévő rendszerben az energia való-
színűségi eloszlása )/( exp)( kTEEP  , ahol k a Boltzmann-állandó. Ez az összefüggés azt 
mutatja, hogy a rendszer magas hőmérsékleten majdnem egyenlő valószínűséggel tölt be 
minden energiaszintet, alacsony hőmérsékleten viszont a magas energiaszint betöltésének a 
valószínűsége alacsony. A T hőmérséklet szabályozásával – feltételezve, hogy a keresési fo-
lyamat a Boltzmann-féle eloszlási törvény szerint viselkedik – az algoritmus konvergenciája 
szabályozható. Termodinamikai rendszerek modellezése kapcsán Metropolis és társai kidol-
goztak egy módszert a Boltzmann-féle eloszlási törvény számítógépes implementációjára. 
Ugyanez a módszer felhasználható a minimumkeresés összefüggésében is. Legyen egy tetsző-
leges pillanatban az aktuális pont x(t), és a célfüggvény értéke ebben a pontban )()( )(txftE 

. Felhasználva a Metropolis-algoritmust, azt állíthatjuk, hogy annak a valószínűsége, hogy a 
következő pont helye x(t+1)

, a függvényértékek ezen pontokban számított különbségétől vagy 
az )()1( tEtEE   függ, és a Boltzmann-féle eloszlást felhasználva számítható: 

  ΔE/kT) (, ))P(E(t  exp1min1 . 

Ha 0E , ez a valószínűség egy, és az x(t+1) pontot mindig elfogadjuk. A függvény mi-
nimumkeresés összefüggésében ez azért igaz, mert ha a függvény értéke x(t+1) pontban jobb, 
mint x(t)

-ben, az x(t+1) értéket el kell fogadnunk. A helyzet akkor válik érdekessé, amikor E > 

0, ami arra utal, hogy az x(t+1) -hoz tartozó érték rosszabb, mint az x(t) -hez tartozó. Számos 
hagyományos algoritmus szerint ebben a szituációban x(t+1) -et nem szabad elfogadni. Ugyan-
akkor Metropolis algoritmusa szerint x(t+1) elfogadhatóságának valószínűsége nagyobb, mint 
nulla, még akkor is, ha rosszabb, mint x(t). Ugyanakkor ez a valószínűség nem minden hely-
zetben ugyanakkora. A valószínűség a E és T értékek relatív nagyságától függ. Ha a T para-
méter magas, ez a valószínűség többé-kevésbé nagy az olyan pontok esetében, amelyekhez 
tartozó célfüggvény értékek egymástól jelentősen különböznek. Vagyis magas T esetén szinte 

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
A rendszer valamilyen közös ismérvek alapján együvé tartozó elemek halmaza, melyek a környezettel bemenetek (inputok) és kimenetek (outputok) útján érintkeznek, továbbá mindenkor hatnak rá a különböző rendeletek és zavaró hatások.



Nem hagyományos optimáló algoritmusok 83 

© Gyurecz György, ÓE www.tankonyvtar.hu  

mindegyik pont elfogadható. Másrészt, ha T alacsony, egy tetszőleges pont elfogadásának a 
valószínűsége kicsi. Ezért alacsony T érték esetén csak kis célfüggvényérték-eltérést mutató 
pontokat fogadunk el. 

A szimulált hűtés egy pontról pontra algoritmus. Az algoritmus egy kezdeti ponttal és 
magas T hőmérséklettel kezdődik. A kezdeti pont környezetében véletlenszerűen létrehozunk 
egy második pontot is, és kiszámoljuk a célfüggvény értékeik E különbségét. Ha a második 
pont függvényértéke kisebb, mint a kezdeti ponté, a pontot elfogadjuk; máskülönben a pontot 
exp(-E / T) valószínűséggel fogadjuk el. Ezzel az első iterációt be is fejeztük. A következő 
iterációban egy újabb pontot hozunk létre az aktuális pont környezetében, és Metropolis algo-
ritmusát felhasználva vagy elfogadjuk, vagy pedig elutasítjuk. Az egyes T hőmérsékleteken 
létező termikus egyensúly modellezéséhez a hőmérsékletcsökkentés előtt (n) pontot vizsgá-
lunk meg. Az algoritmus megállási feltétele az elegendően alacsony hőmérséklet vagy 
célfüggvényérték-csökkenés. 
 
Algoritmus  

1. lépés Válasszunk egy 0x  kezdeti értéket és egy   megállási feltételt. Ve-
gyünk fel egy megfelelően magas T értéket, az adott hőmérsékleten 
végrehajtandó iterációk száma legyen n, valamint 0t . 

2. lépés Számoljunk ki egy szomszédos )( )()1( tt xNx   pontot. Rendszerint 
egy tetszőleges szomszédságbeli pontot hozunk létre.   

3. lépés Ha 0)()( )()1(   tt xExEE , akkor legyen 1 tt ; 
egyébként hozzunk létre egy tetszőleges )(r  számot a (0,1) tartomány-
ban. Ha )/( exp TEr  , akkor legyen 1 tt . 
Egyébként vissza a 2. lépésre. 

4. lépés Ha  )()1( tt xx , és T kicsi, vége. 

Egyébként ha (t mod n) = 0, akkor csökkentsük T-t a hűtési program 
szerint.  
Egyébként vissza a 2. lépésre. 

A kezdeti (T) hőmérséklet és az egyes hőmérsékleteken végrehajtott (n) iterációk száma 
az a két fontos paraméter, amelyek az eredményes szimulált hűtés algoritmust vezérlik. Ha 
magas kezdeti T-t választunk, a konvergenciához számos iteráció szükséges. Másrészt, ha 
alacsony T-t választunk, a keresés nem adekvát a keresési tér alapos felderítéséhez, mielőtt az 
eljárás a valós optimumhoz kezdene konvergálni. A kváziegyensúly eléréséhez nagyszámú n 
pont adott hőmérsékleten történő kiértékelése szükséges, ami azonban megnöveli a számítás 
időigényét. Sajnos nincs olyan kezdeti hőmérséklet, illetve n érték, amelyik minden probléma 
esetén jól működne. Ugyanakkor a kezdeti hőmérséklet megbecslésére a keresési térben vélet-
lenszerűen kiválasztott pontok célfüggvény értékeinek átlaga jól felhasználható. Az n értéke 
(rendszerint 20 és 100 közötti érték) a rendelkezésre álló idő és számítási kapacitás függvé-
nyében választható. 

5.3. Összefoglalás 

Ebben a fejezetben két nem hagyományos, a természeti törvények által inspirált kereső és 
optimáló módszert mutattunk be. A genetikus algoritmusok a természetes genetika szabályait 
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követve a probléma változóit reprezentáló karaktersorstruktúra-populációkkal dolgoznak. 
Három operátort: a reprodukciót, keresztezést és a mutációt alkalmazva hoznak létre új, re-
mélhetőleg jobb populációkat. A szimulált hűtés a minimális szabad energiaállapot eléréséhez 
az olvadt fémek termodinamikus hűlési folyamatát utánozza. A szimulált hűtés pontokkal 
dolgozik, és minden egyes iterációban az új pontokat a Boltzmann-féle eloszlási törvénynek 
megfelelően hozza létre. Ez a módszer megfelelően lassú hűtés esetén garantáltan megtalálja a 
globális optimumpontot. 

5.4. Irodalom 

[5.1] Holland, J. H.: Adaptation in Natural and Artificial Systems. Ann Arbor, 1975, Uni-
versity of Michigan Press.  

5.5. Ellenőrző kérdések 

1.  Milyen természeti analógiának a modellezésére épül a genetikus algoritmus? 
2.  Milyen genetikus operátorokat ismer? Mutassa be működésüket egy-egy példán keresztül! 
3.  Milyen természeti analógiának a modellezésére épül a szimulált hűtés algoritmusa? 
4.  Milyen hatása van a hűtési függvény megválasztásának a konvergenciára?  
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6. TÖBBCÉLÚ OPTIMÁLÁS   

Ahogy a cím is sugallja, a többcélú optimálás (multi-objective optimization problem – 
MOOP) több célfüggvénnyel foglalkozik. A legtöbb gyakorlati döntéshozatali problémában a 
több cél- vagy kritériumfüggvény léte nyilvánvaló. A múltban a megfelelő megoldási mód-
szerek hiányában a MOOP-ot legtöbbször felbontották, és mint egycélú problémákat oldották 
meg. Ugyanakkor az egy- és a többcélú optimumkeresési algoritmusok működésében számos 
alapvető különbség van. 

Az egycélú optimumkeresési problémában a cél az, hogy egy megoldást találjunk (kivéve 
pár olyan esetet, ahol egyszerre több optimuma is van a célfüggvénynek), ami a célfüggvény 
optimuma. Ezt az elképzelést a többcélú optimumkeresési feladatokra kiterjesztve azt hihet-
nénk, hogy egy olyan megoldást keresünk, amely mindegyik célfüggvény optimuma. Ebben a 
fejezetben megtárgyaljuk a többcélú optimálás alapelveit és optimumnak megfelelő megoldá-
sok feltételeit. 

6.1.  Többcélú optimálási probléma 

Az egy célfüggvényű problémákhoz hasonlóan itt is vannak feltételek, amelyeket a megvaló-
sítható megoldásoknak (beleértve az optimális megoldást is) teljesíteni kell. A többcélú opti-
málási probléma általános formája a következőképp írható fel: 
 

min/max  fm(x), m = 1,2 … , M; 

feltéve, hogy : 

 gj(x)≥0, j=1,2,…,J; (6.1) 

 hk(x)=0, k=1,2,…,K; 

 i
(L)

  i  i
(U)

, i = 1,2, … , n. 

Az x megoldás egy n elemű döntésvektor x=(1, n)
T
. A feltételek utolsó halmazát 

változó határoknak nevezik, és minden egyes i  változót az alsó i
(L)

 és a felső i
(U határok 

között tartanak. Ezek a határok egy D döntési teret határoznak meg. A jelen jegyzet az x meg-
oldásvektor jelölésére a pont vagy a megoldás szót is használja. A problémához J számú 
egyenlőtlenségi és K egyenlőségi feltétel tartozik. A gj(x) és a hk(x) kifejezéseket optimálási 
feltételfüggvényeknek nevezik. Az egyenlőtlenségi feltételekkel mint nagyobb vagy egyenlő 
típusúakként bánnak, habár a fenti formában a kisebb vagy egyenlő típusról is gondoskodunk. 
Ez utóbbi esetben a feltételt a (-1) függvénnyel szorozva nagyobb vagy egyenlő típussá alakít-
juk át. Az x megoldás, amelyik nem teljesíti az összes (J+K) feltételt és az összes fenn defini-
ált 2N változó határt, nem megvalósítható/megengedett megoldás. Másrészt bármely x, ami 
teljesíti a feltételeket, és a változó határokon belül marad, mint megvalósítható vagy megen-
gedett megoldás ismert. Következésképpen azt látjuk, hogy feltételek jelenlétében nem kell, 
hogy az egész D döntési tér megvalósítható legyen. Az összes megvalósítható megoldás hal-
mazát megvalósítható régiónak vagy S-nek nevezzük. Ebben a tananyagban a megvalósítható 
régiót egyszerűen keresési térnek fogjuk nevezni.  

A fenti formában összesen M célfüggvényt f(x)=(f1(x), f2(x), … fM(x))
T fogalmaztunk 

meg. A célfüggvényeket vagy minimálni, vagy maximálni kell. Az optimálás összefüggésé-
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ben a dualitás elve azt teszi lehetővé, hogy a célfüggvény (-1)-gyel való megszorzásával egy 
maximumkeresési problémát minimumkeresési problémává tudunk átalakítani. A dualitás 
elve a különböző típusú célfüggvények kezelésének feladatát leegyszerűsítette. Számos 
optimumkereső algoritmus egyfajta – pl. minimumkeresési probléma – megoldásra lett kifej-
lesztve. Amikor egy ilyenfajta algoritmussal a célfüggvény maximumát kell megkeresni, a 
dualitás elvét felhasználva a probléma minimumkereséssé alakítható át. 

Az egy- és a többcélú optimumkeresés közötti egyik jelentős különbség az, hogy a már 
ismert döntési téren felül a többcélú keresésben a célfüggvények is többdimenziós teret alkot-
nak. Ezt a teret Z értékelési térnek nevezzük. A döntéstér minden egyes x megoldásához 
(pontjához) létezik az értékelési térben egy pont: f(x) = z = (z1, z2,…,zM)

T. A hozzárendelés az 
n dimenziós megoldásvektor és az M dimenziós értékelési vektor között jön létre. A 6.1. ábra 
ezt a hozzárendelést illusztrálja.  
 

  

6.1. ábra: A döntési és hozzá tartozó értékelési tér reprezentációja [6.1] 

A többcélú optimumkeresés a szakirodalomban néha mint vektoroptimálás szerepel, mi-
vel értékeléskor nem skalárt, hanem egy vektort értékelünk.  

6.2. A többcélú optimálás alapelvei 

A többcélú optimálás elveit egy repülőgép-társaság útvonal-tervezési problémájával illusztrál-
juk. Mindannyian ismerjük azokat a közbülső megállókat, amelyeket a repülőgép-társaságok 
beiktatnak az útitervünkbe, különösen akkor, ha hosszabb utazásról van szó. A társaságok 
különböző stratégiákkal próbálkoznak kompromisszumot találni az úti célok közvetlen vagy 
átszállással való megközelítése között. Vegyük alapul egy tipikus, ugyanakkor mégis hipote-
tikus légiútvonal-tervet, amely az Egyesült Államok nagyvárosait köti össze a következő ábra 
szerint. 
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6.2. ábra: Egy tipikus légiútvonal-struktúra közlekedési csomópontokkal 

Ha jól megnézzük, egyértelmű, hogy két nagy csomópontja van a légi közlekedésnek (L. 
A. és N. Y.) Ha az utazó ezen két város között akar repülni, akkor szerencsés, mivel a két vá-
ros közötti közlekedés minden valószínűség szerint nagyon sűrű. Ugyanakkor ha az utas Den-
ver és Houston között akar közlekedni, nincs közvetlen járat. Az utazónak ilyenkor először az 
egyik csomópontba kell utaznia, és onnan tovább egy másik járattal juthat el csak a célba. A 
Denver–Houston esetben elrepül L. A.-ba, utána N. Y.-ba és végül Houstonba. Egy légitársa-
ságnak ez a fajta moduláris útvonalstruktúra a leginkább követhető és fenntartható. Magasabb 
színvonalú szolgáltatásokat és nagyobb számú alkalmazottat csak a csomópontokban kell, 
hogy biztosítson. Habár az utazók ilyenkor nagyobb távolságot tesznek meg, mint a két város 
közötti aktuális távolság, ez mégis segíti a társaságot a költségek csökkentésében. Ez a meg-
oldás ideális a repülőgép-társaság szempontjából, ugyanakkor az utazás kényelme szemszö-
géből nézve nem a legjobb. Persze az utas szempontjából annyira azért mégsem előnytelen, 
hiszen a társaság a költségek csökkentésével valószínűleg olcsóbb jegyet is fog tudni adni. 
Ugyanakkor, ha az utas számára kizárólag csak a kényelem és a gyorsaság lenne szempont, az 
egészen más útvonalstruktúrát igényelne. 

 

 

6.3. ábra: Egy hipotetikus, de kényelmes légiútvonal-struktúra 
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A 6.3. ábra egy hipotetikus útvonalstruktúrát mutat. Egy ilyen hálózatban bármely két 
reptér össze lenne egy útvonallal kötve, amellyel az összes reptér között megvalósulhatna a 
közvetlen utazás. Mivel ennek a működtetése szerfölött nagy összegeket igényel, az ezen a 
hálózaton való utazás is nyilván magas jegyárakat jelentene. 

Ezért egy kompromisszumot kell a két cél: ár és kényelem között találni. Az olcsóbb re-
pülés minden valószínűség szerint több köztes megállóval és több kényelmetlenséggel jár. A 
komfortosabb repülés közvetlen útvonalakat fog tartalmazni, ami drágábbá teszi a repülést. A 
fontos dolog az, hogy az első térképen nincs bármely két város közötti járat, amely egyszerre 
lenne olcsóbb és kényelmesebb is. Ha volna, az lenne az egyedüli jó megoldás a problémára, 
és senki sem panaszkodna a magas jegyárra vagy az időveszteségre, ha egy ilyen „ugró” jára-
tot venne igénybe. A fenti két csomóponti és a mindent mindennel összekötő járatstruktúra 
ennek a kétcélú optimálási problémának két szélső megoldása. Számos közbülső megoldás 
létezik, amelyek kevésbé csomópont jellegűek és drágábbak, mint a 6.2. ábrán bemutatott. Az 
innovatív repülőgép-társaságok állandóan keresik az ilyenfajta kompromisszumokat, és meg-
próbálják a hálózatukat kevésbé csomópont jellegűvé tenni, növelve ezáltal az utasaik ké-
nyelmét. Az okfejtés tanulsága az, hogy nincs olyan optimum, ami egyszerre teljesíteni tudná 
az összes célt. Az eredmény optimális megoldások halmaza, amelyben a célfüggvények válto-
zó arányban vannak kielégítve. A következő alfejezetben ezt az értékelési elvet egy egyszerű 
mérnöki feladaton keresztül részletesebben ismertetjük. 

6.3. Pareto-optimális megoldások illusztrációja 

A Pareto-optimális megoldások koncepcióját egy konkrét gépészeti feladaton illusztráljuk. 
Vegyük egy konzolos tartó méretezési problémáját két döntési változóval, pl. d átmérő és l 
hossz. A tartó a végén elhelyezett P tömeget tartja.  
 

 

6.4. ábra: Egy konzolos tartó sematikus rajza 

Vegyünk két, egymással ellentétes optimálási célt, pl. f1 súly és f2 tartóvégi lehajlás mi-
nimalizálást. Az első cél olyan optimális megoldást segít elő, amiben kisebb d és l fog szere-
pelni, és ezzel kisebb súlyú tartó jön létre. Mivel azonban a méretek kicsik, a tartó nem lesz 
megfelelően merev, és a lehajlás nagy lesz. Másrészt, ha a tartót lehajlásra minimalizáljuk, azt 
várhatjuk, hogy méretei nagyobbak lesznek, amivel együtt a súlya is megnő. Ebben a példá-
ban két feltételt szabunk: a keletkező max feszültség alacsonyabb legyen, mint a megengedett 
Sy , és a tartó végi  lehajlás legyen kisebb, mint a megengedett max. Ezeket a megfontoláso-
kat figyelembe véve a probléma a következőképpen írható fel: 
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feltéve, hogy   

max ≤ Sy 

d  dmax , 

ahol a maximális feszültséget a következőképp számoljuk: 

     
    

   
 

   
A következő paraméterértékeket használjuk: 

= 7800 kg/m3,  P  = 1kN, E = 210 GPa, 
Sy = 300 MPa,  max = 5mm. 
 

A 6.5. ábra bal oldala a döntési tér megvalósítható részét mutatja a 10d50 mm és 
200l1000 mm által meghatározott teljes keresési térben. Teljesen egyértelmű, hogy a négy-
zet alakú keresési tér nem minden megoldása megvalósítható. Minden egyes megvalósítható 
megoldás a döntési térben hozzárendelhető a jobb oldalon látható értékelési tér egy bizonyos 
megvalósítható megoldásához. A két tér közötti összerendelést a nyíl mutatja. Ez az ábra 
számos, a két szempont közötti kompromisszumos megoldást mutat. Bármelyik két megvaló-
sítható megoldást az értékelési térből kiválaszthatunk és összehasonlíthatunk. Némely megol-
dáspár esetében az egyik megoldás mindkét szempontból jobb lesz, mint a másik. Bizonyos 
más megoldáspároknál viszont az egyik megoldás az egyik szempontból jobb, de a másik 
szempontból rosszabb, mint a másik. Annak a megállapítására, mely megoldások jobbak 
mindkét szempontból, válasszunk ki pár megoldást a keresési térből. A 6.6. ábrán számos 
ilyen megoldást látunk ábrázolva, öt közülük (A-tól E-ig) az 6.1. táblázatban van kiemelve. 
Ezen megoldások közül az A-val jelölt a minimális súlyú, a tartó átmérője d = 18.94 mm, a D-
vel jelölt pedig a minimális lehajlású, d = 50 mm tartó átmérővel. Nyilvánvaló, hogy az A 
megoldás kisebb súlyú, de nagyobb lehajlású, mint a D megoldás. Vagyis mindkét szempon-
tot figyelembe véve, egyik megoldás sem jobb a másiknál. Amikor ez a helyzet két megoldás 
között, ezeket a megoldásokat nem domináns megoldásoknak nevezik.  
 



90 Mérnöki optimalizáció 

www.tankonyvtar.hu © Gyurecz György, ÓE 

 

6.5. ábra: A megvalósítható döntési tér (balra) és a megvalósítható értékelési tér (jobbra) 

 

Ha mindkét optimálási cél egyformán fontos, nem tudnánk megmondani ezen két megol-
dás közül, melyik számít mindkét szempontból jobbnak. Két, ezekhez hasonló megoldás (B és 
C), szintén látható az ábrában és a táblázatban is. Ezen négy megoldás (A-tól D-ig) közül 
bármelyik kettő összehasonlítható mindkét szempont alapján. Az egyik fölénye a másikhoz 
képest egyik esetben sem lehetséges, ha mindkét szempontot figyelembe vesszük. Számos 
ilyen megoldás létezik az értékelési/keresési térben. A jobb érthetőség érdekében ezeket a 
pontokat egy görbével összekötöttük. Az ezen a görbén elhelyezkedő megoldások a többcélú 
optimálás összefüggésében különös jelentőséggel bírnak, és Pareto-optimális megoldásoknak 
nevezzük őket. A görbét, ami ezeket a megoldásokat összeköti, Pareto-frontnak nevezik. 
Ugyanezt a Pareto-frontot látjuk folytonos görbeként ábrázolva a 6.5. ábra jobb oldalán is.  
 

Megoldás d(mm) l(mm) Súly(kg) Lahajlás(mm) 
A 18,94 200,00 0,44 2,04 
B 21,24 200,00 0,58 1,18 
C 34,19 200,00 1,43 0,19 
D 50,00 200,00 3,06 0,04 
E 33,02 362,49 2,42 1,31 

6.1. táblázat: A konzolos tartó probléma öt megoldása 

Fontos megjegyezni, hogy a megengedett tartomány nem csak Pareto-optimális, de nem 
optimális megoldásokat is tartalmaz. A megengedett tartomány két megoldáshalmazra bont-
ható fel: Pareto-optimálisra és nem Pareto-optimálisra. Szemléljük az E megoldást a 6.6. áb-
rán és a 6.1. táblázatban. A C megoldással összehasonlítva azt látjuk, hogy ez utóbbi mindkét 
szempontból megfelelőbb, mint az E. Mivel az E megoldás súlya és lehajlása is nagyobb, 
mint a C megoldásé, ez utóbbi egyértelműen jobb. Ezért az E egy szuboptimális megoldás, és 
a felhasználót nem érdekli. Amikor két megoldás összehasonlításával erre a következtetésre 
jutunk, azt mondjuk, hogy a C dominálja az E megoldást, az E megoldás a C által dominált. 
Számos olyan megoldás létezik a keresési térben, amely legalább egy Pareto-optimális meg-
oldás által dominált. Más szavakkal: van legalább egy olyan Pareto-optimális megoldás, ame-
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lyik jobb bármely más, nem Pareto-optimális megoldásnál. A fenti okfejtésből kiviláglik, 
hogy a többcélú optimumkeresés feladata Pareto-optimális megoldások felkutatása. 
 

 
6.6. ábra: Négy Pareto-optimális megoldás és egy nem optimális megoldás 

A fenti, páronkénti összehasonlítást alkalmazva a P halmazt két, egymást nem metsző P1 
és P2 részhalmazra oszthatjuk fel úgy, hogy P1-be kerülnek azok a megoldások, amik egymást 
nem dominálják, és P1 legalább egy eleme olyan, hogy bármely P2-beli elemet dominál. A P1-
es halmazt dominált, a P2-es halmazt nem dominált halmaznak nevezik. 

Itt érdemes megemlítenünk egy a dominált és a nem dominált halmazokkal kapcsolatos 
értékes megfigyelést. Hasonlítsuk össze a D és az E megoldást. A második szempontból a D 
megoldás jobb, mint az E, de az első szempontból viszont rosszabb. Vagyis, ha nem tudnánk 
az A, B, C vagy más, nem domináns megoldásokról, arra hajlanánk, hogy az E megoldást is a 
D csoportjába helyezzük. Azonban a C megléte megteremti azt a tényt, hogy a C és a D egy-
mást nem domináló megoldások, míg E dominált megoldás. Vagyis a nem domináló halmazt 
kollektíve össze kell hasonlítani bármely x megoldással annak érdekében, hogy megállapít-
suk, hogy ez utóbbi tagja-e a halmaznak. A nem dominált P1 halmazra különösen a következő 
két feltétel kell, hogy teljesüljön: 
 

1. bármelyik két P1-beli megoldás egymás viszonylatában nem domináns kell, hogy le-
gyen; 

2. bármelyik P1 halmazon kívüli megoldást legalább egy P1-beli megoldás dominál. 

6.4. Célfüggvények a többcélú optimálásban 

A fenti eszmefuttatásból világosan kitűnik, hogy a keresési teret a többes cél kontextusában 
értelmezve két egymást nem fedő régióra lehet felosztani, nevezetesen egy optimálisra és egy 
nem optimálisra. Habár a fenti példában egy kétcélú problémát láttunk, ez ugyanúgy igaz a 
kettőnél több célú optimálás esetén is. Abban az esetben, ha a célok egymással ütköznek, az 
optimális megoldások halmaza rendszerint több elemet tartalmaz. A 6.6. ábrán körökkel jelöl-
ve számos ilyen megoldást láthatunk.  

Többszörös Pareto-optimális megoldás esetében nehéz egyes megoldásokat másokkal 
szemben előnyben részesíteni, ha nem állnak rendelkezésünkre további, a problémával kap-
csolatos információk. Ha magasabb szintű információk elégséges mértékben a rendelkezé-
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sünkre állnak, akkor ezt a kérdést részrehajló kereséssel lehet megválaszolni. Ugyanakkor 
ilyen információ hiányában az összes Pareto-optimális megoldás ugyanolyan fontos. Ennél-
fogva az ideális megközelítés fényében fontos annyi Pareto-optimális megoldást találni, am-
ennyit csak lehet. Vagyis a többcélú optimálásnak két célja van: 
 

1. olyan megoldásokat találni, amelyek a lehető legközelebb vannak a Pareto-fronthoz; 
2. olyan megoldásokat találni, amik a lehető legjobban különböznek egymástól. 

 
Az első cél teljesítése feltétlen szükséges az optimumkeresésben. Az olyan megoldások 

felé való konvergálás, amelyek nincsenek közel a valós optimumhoz, nem kívánatos. Csak 
akkor lehet valaki meggyőződve a megoldások közel optimális voltáról, ha azok a valós opti-
mum közelébe konvergálnak. A többcélú optimumkeresés ezen célja közös az egycélú opti-
mumkeresés hasonló jellegű céljával. 

Másrészt viszont a második cél kizárólag a többcélú optimumkeresésre jellemző. Amel-
lett, hogy mindegyik megoldás közel kell, hogy legyen a Pareto-fronthoz, a Pareto-optimális 
régión belül a megoldások egymáshoz képest közel egyenközűen kell, hogy elhelyezkedjenek. 
Kizárólag a megfelelő változatosság biztosítja azt, hogy az egyes célok között megfelelő 
kompromisszumokat tudjunk találni. 

6.5. Nem ütköző célok 

Érdemes hangsúlyoznunk, hogy csak azokban az esetekben létezik többszörös Pareto-
optimális megoldás, ha az optimálás céljai egymással ütköznek. Ha a célok egymással nem 
ütköznek, a Pareto-optimális megoldások halmazának kardinalitása egy. Ez azt jelenti, hogy 
az optimális megoldás, bármelyik célfüggvényt is nézzük, mindig ugyanaz. Példának okáért, a 
konzolos tartó esetében, ha valaki abban érdekelt, hogy a lehajlást és a keletkező legnagyobb 
feszültséget minimalizálja, a megvalósítható értékelési tér egészen más. A 6.7. ábra azt mutat-
ja, hogy a Pareto-front egy pontba zsugorodik össze.  

 
6.7. ábra: Lehajlás és a keletkező maximális feszültség két egymással nem ütköző cél,  

amely eredménye egy optimális megoldás 

Egy kis gondolkodást követően kiderülne, hogy a legkisebb lehajlást a legmerevebb tartó 
produkálná, ami egyben a legnagyobb átmérőt is jelenti. Mivel ugyanakkor ez a tartó egyben 
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a legkisebb feszültséghez tartozó is, ez a megoldás a feszültségminimalizálás megoldása is. 
Bizonyos esetekben nem egyértelmű, hogy a célok nem ütköznek egymással. A célok ilyen 
kombinációjában az eredményül kapott Pareto-optimális megoldások halmaza csak egy meg-
oldást fog tartalmazni. 

6.6. Irodalom 

[6.1] Deb, K.: Multi-objective optimization using evolutionary algorithms. 2001, John 
Wiley and Sons, 497. p. 

6.7. Ellenőrző kérdések 

1.  Mutassa be a többcélú optimálás általános feladatmegfogalmazását! 
2.  Mi a Pareto-front jellemzője?  
3.  Általában miért nem adható meg egy jól definiált megoldás több, egymásnak ellentmondó 

célfüggvényt tartalmazó optimálási feladat megoldásaként?  
4.  Milyen térbe történő transzformációval szemléltethetőek a Pareto-front megoldásai?   
 
 
 



 

www.tankonyvtar.hu  © Körtélyesi Gábor, BME 

7. TERMÉKEK, GÉPSZERKEZETI ELEMEK OPTIMÁLÁSA 

Az alapfogalmak és az optimálási feladatok megoldása, alapvető módszereinek megismerése 
után ebben a részben foglalkozunk (az ismeretek elmélyítése mellett) az optimálási folyamat 
szerepének bemutatásával a termékek tervezésének folyamatában, valamint (elsősorban a gé-
pészet területéről vett) példákkal illusztráljuk az optimálási modellalkotás és feladatmegoldás 
folyamatát. 

A szerkezetoptimálási feladatokat többnyire a viselkedési változókra (elmozdulás, fe-
szültségek, sajátfrekvencia, hőmérséklet stb.) vonatkozó feltételek és/vagy célfüggvény segít-
ségével fogalmazzuk meg, amelyeket komplex problémák esetén már nem tudunk analitikus 
úton számítani, csak a szerkezetanalízis numerikus módszerei segítségével (végeselem mód-
szer, peremelem módszer). Ebben a fejezetben elsősorban a numerikus technikák felhasználá-
sával a bonyolultabb (analitikusan nem vagy csak nehezen kezelhető) feladatok kerülnek tár-
gyalásra. 

7.1. Az optimálás helye a gépészeti tervezésben 

A gépészeti tervezés menete egy komplex folyamat, amely az alábbi főbb lépésekre bontható: 

 A funkcionális elvárások megfogalmazása. A versenyképes (és megfelelő profitot hozó) 
terméket körvonalazó komplex követelmények listájának elkészítése csak részben hárul a 
tervezőmérnökre.  

 A következőkben a koncepcionális tervezés lépése következik, amelyben a tervező mér-
nöki gyakorlata, ötletei segítségével globális terveket készít a leendő szerkezetről a funk-
cionális elvárások betartásával. Ez egy kritikus része a tervezés folyamatának, mert a ter-
vező tapasztalatain, ötletein múlhat a teljes terv sikere vagy csődje. Ebben a lépésben a 
tervezőt hatékonyan segítik a modern CAD rendszerek, amelyek több tervvariáns kidolgo-
zására is lehetőséget nyújtanak. 

 A harmadik lépés az optimálás. Egy-egy koncepció tartalmazhat sok lehetséges kialakí-
tást, amely megfelel a funkcionális követelményeknek. Annak eldöntésére, hogy melyiket 
a legcélszerűbb megvalósítani, optimálási eljárásokat alkalmazhatunk. Egyszerű példa er-
re egy rúdszerkezet, amikor megvizsgáljuk, hogy minimálisan milyen keresztmetszetű 
rúdelemek felelnek meg a szilárdságtani elvárásoknak. Egy számítógépes program ebben 
a fázisban nagy segítségére lehet a tervezőnek. 

 Végül az optimálási eljárás befejeztével az eredményeket ellenőrizni kell, és ha szükséges, 
módosítani is, majd elkészíteni a végleges tervet. Itt ismét a mérnök szaktudásáé és gya-
korlatáé a főszerep, minthogy ez egy döntéshozó szakasz, és így nem ruházható át a szá-
mítógépekre. 

Egy valós tervezési folyamat általában nem a fenti pontok egymás utáni végrehajtásából 
áll, hanem bizonyos részeit meg kell ismételni, hogy az elvárásainknak jobban megfelelő 
konstrukcióhoz jussunk. Az utóbbi időben megnőtt a jelentősége a szerkezeti analízis számí-
tógépes vizsgálatának és az ezekkel összekapcsoltan megjelenő optimalizálási eljárásoknak, 
mindazonáltal a teljes tervezési folyamat nem automatizálható. A harmadik lépésként említett 
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optimálási folyamatban is a felmerülő optimalizálási feladatok inkább az egész tervezendő 
objektum egy jól definiált részére vonatkoznak (egy alprobléma optimalizálására). Ezek a 
kérdések általában szoros kapcsolatban vannak számítógéppel segített tervezési (CAD) eljárá-
sokkal, amelyek egy interface-en keresztül kommunikálnak az optimáló rendszerrel, amely 
eredményeit szintén grafikus formában adja vissza a CAD rendszernek. 
A harmadik lépésben említett optimálási szakasz több részfeladatra bontható: 

o az optimálási feladat megfogalmazása; 

o a tervezési változók (amelyek optimumát keressük) és a tervezési paraméterek (amelyek 
előre adottak) megválasztása; 

o közelítő feltevések, elhanyagolások előírása; 

o a célfüggvény és a (mellék)feltételek előírása; 

o az optimumszámítási algoritmus megválasztása (esetleg kidolgozása); 

o a konvergenciafeltételek előírása; 

o a számítások elvégzése; 

o az eredmények elemzése; összevetés közelítő eljárások eredményeivel; a közelítő feltevé-
sek kritikája. 

A továbbiakban közelebbről a szerkezet optimális kialakításának kiválasztását segítő 
módszerekkel fogunk foglalkozni. Az optimálási eljárások két főbb csoportra oszthatóak: 

 
Analitikus módszerek, amelyek differenciálszámítás, variációszámítás vagy egyéb mate-

matikai módszerek alkalmazásával vizsgálják egy nagyon egyszerű geometriai kialakítású 
szerkezet (pl. rúd-, oszlop-, lemezszerkezet) bizonyos speciális szempontból vett optimális 
kialakításait. Ezek alapvető elméleti eredményeknek tekinthetők egyszerű részkonstrukciók 
esetére. Itt a szerkezet geometriáját néhány ismeretlennel írjuk le, amelyekre analitikus for-
mában felírjuk a célfüggvényt. Az optimális konstrukció analitikusan megadható egy adott 
egyenletrendszer megoldásaként, amelyek az optimálási feltételekből adódnak. A konkrét 
(rendszerint bonyolult geometriájú) mérnöki problémák vizsgálata során az analitikus mód-
szerek kevesebb jelentőséggel bírnak. 

Numerikus módszerek, amelyek a numerikus analízis felhasználása útján keresik a meg-
oldást. Ezek az eljárások a modern számítástechnika fejlődésével párhuzamosan kerültek elő-
térbe. A numerikus eljárások segítségével egy kiinduló tervezési modell iteratív úton történő 
változtatásával egy közelítőleg optimális megoldás érhető el. A kiinduló modellt használjuk 
föl egy szisztematikus keresési eljárás lefolytatásához kedvezőbb szerkezeti modell megtalá-
lása céljából. A keresési eljárás mindaddig tart, amíg az ún. optimálási feltétel ki nem elégül, 
vagyis megfelelően közel kerülünk az optimális megoldáshoz. A numerikus módszerek gyors 
fejlődésének következtében lehetővé vált nagyméretű gyakorlati problémák megoldása is. A 
numerikus módszerek felhasználásával az ún. „véges optimálási problémák" oldhatók meg, 
amelyeket véges számú változó definiál úgy, hogy ezek egyértelműen leírják a szerkezetet. 
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7.2. Az optimálási feladatok típusai, beillesztésük a tervezési folyamatba 

7.2.1. Az optimálási feladatok alaptípusai 

Az egyszerűbb mérnöki optimálási feladatok a méretoptimálás témakörében találhatóak, 
ilyen például egy olyan rúdszerkezet optimálása, ahol a rudak topológiája (rudak száma, kap-
csolódási sémája) és anyaga tervezési paraméter (7.1. ábra). Tervezési változóknak pedig a 
rudak keresztmetszeti méreteit választjuk, amelyek egy, a gyárthatósági korlátok által megha-
tározott alsó és felső érték között folytonosan változhatnak (folytonos tervezési változók). 

 

7.1. ábra: 5-rudas tartó optimálása 

Hasonlóan a méretoptimálás területéhez tartoznak azok az alkalmazások, amelyek egy 
szabványos I, U stb. tartóból álló szerkezetet vizsgálnak, hiszen legtöbbször az egyes elemek 
megadhatóak egy jellemző keresztmetszeti mérettel (és egy hosszmérettel), amelyből a többi 
méret meghatározható. 

 
Bizonyos esetekben egy gépelem felületének egy része szabadon megadható, és ezt a 

gyártási feltételek sem korlátozzák. Ez sok esetben például akkor fordul elő, amikor öntött 
alkatrészt tervezünk; a tervező a külső felület nem csatlakozó felületeit szabadon tervezheti 
meg. Ilyen esetben alakoptimálásról beszélünk, és a tervezési változók a szabadon változó 
felület geometriáját leíró adatok. Tekintsünk egy egyszerű, hajlított tartó feladatot (7.2. ábra), 
ahol az alsó kontúr az optimálandó felület oly módon, hogy az alkatrészben ne lépjük túl a 
megengedett feszültséget. Tervezési változókat csak az alsó kontúr módosításához választha-
tunk, a szerkezet többi adata rögzített tervezési paraméter. Azonban így is számos lehetőség 
van a szabad kontúr paraméterezésére, és ezek az optimálás után eltérő eredményre vezetnek, 
de ez természetes is, hiszen különböző terekben keressük a megoldást. Egy lehetséges megol-
dás, hogy az alsó kontúr mentén kiválasztunk néhány pontot (ennyi tervezési változónk lesz), 
és tervezési változóként ezeknek a pontoknak a felső egyenestől vett távolságát tekintjük, az 
alsó kontúr alakját pedig törött vonallal közelítjük. Jobb közelítés, ha az előbb említett pon-
tokra egy spline-t helyezünk, és az alsó kontúr alakját így közelítjük. Természetesen mindkét 
esetben változtathatjuk a felvett pontok számát, ezzel növelve vagy csökkentve a tervezési 
változók számát. Általában a több tervezési változó azt jelenti, hogy bonyolultabb alakot is 
meg tudunk kapni, de ezt nem feltétlenül érdemes az első lépésben megtenni, mert numerikus 
instabilitáshoz is vezethet, amely végül egy hullámos alakot eredményez, amely teljesen 
használhatatlan. 
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7.2. ábra: Befogott, hajlított tartó optimális alakjának meghatározása (kiinduló alak) 

Végül a legáltalánosabb feladatmegfogalmazás a topológiaoptimálás. Ezt a feladattípust 
tudjuk értelmezni rúdszerkezetek esetére, valamint 2D-s és 3D-s solid geometriákra is. Rúd-
szerkezetek esetén, ha megengedjük, hogy a rudak keresztmetszete zérussá váljon, akkor akár 
több rúd is eltűnhet a szerkezetből (elképzelhető lenne az is, hogy az egyes rudakhoz 0 vagy 1 
értéket rendelünk annak megfelelően, hogy benne vannak-e a szerkezetben vagy nem, de ez a 
feladatmegfogalmazás sokszor instabilitáshoz vezetne). Ennél a feladattípusnál elsősorban azt 
keressük, hogy miként lehet egy adott csomópontok közötti rúdszerkezeti kialakítás optimális; 
példa erre egy nagyfeszültségű távvezetéki oszlop megtervezése (7.3. ábra), ahol az ábra a 
tönkrement szerkezetet mutatja. Az oszlop bizonyos pontjai adottak (kapcsolódások), de a 
rúdszerkezet struktúrája közel tetszőleges (a rudak darabszáma nem kötött). 

 

 

7.3. ábra: Tönkrement távvezetéki oszlop rúdszerkezete 

Két- és háromdimenziós feladatok megoldásakor a diszkretizált geometriai modellből 
(végeselemes háló) indulunk ki, és a vizsgált alkatrészt két (nem feltétlenül összefüggő) részre 
osztjuk, amelyeket maradó és változó (design) tartományoknak fogunk nevezni. A változó 
tartomány végeselemeihez egy „virtuális anyagsűrűségi” változót definiálunk, amelynek érté-
ke 1, ha oda egyértelműen kell anyag, és 0, ha nem kell. Így tehát annyi tervezési változónk 
van, ahány elemet tartalmaz a változó tartomány. A szokásos feladatmegfogalmazás szerint 
keressük azt az anyageloszlást, amelynél az alkatrész merevsége maximális (7.4. ábra). A 
topológiaoptimálás területét egy későbbi fejezetben mutatjuk be részletesen. 
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7.4. ábra: Kétdimenziós feladat topológiaoptimálása [www.topopt.dtu.dk] 

7.3. Az optimálási folyamat szerepe a terméktervezési folyamatban 

Ahogyan már korábban is említettük, a tervezési folyamatban a numerikus szimulációs tech-
nikák és az optimálási fázis egyre előbbre kerül abból a célból, hogy a termékek piacra kerü-
lésének idejét, valamint a fejlesztési költségeket csökkenteni lehessen. Mindezek mellett az 
utóbbi időben egy piacra kerülő termék egyre több variánsát kell elkészíteni azért, hogy figye-
lemmel lehessünk a változó fogyasztói igényekre (7.5. ábra). A Henry Ford által kitalált mód-
ja a tömegtermelésnek mára már idejétmúlt. 

 

7.5. ábra: Növekvő termékváltozat-számok: autóipari alkalmazás [www.audi.de] 

Pontosan ez a szükségszerűség vezetett arra, hogy a szimulációs eszközök – és különösen 
a tervezőrendszerrel integrált szimulációs modulok – a tervezés kezdeti fázisától beintegrá-
lódnak a folyamatba. Nincs lehetőség arra a korábban alkalmazott szekvenciális modellnek a 
követésére, amely szerint egy CAD modellező elkészíti az első geometriai modellt, majd egy 
analízismérnök elkezd rá például végeselemes hálót generálni, és különböző típusú szimuláci-
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ós feladatokat megfogalmazni. Majd a nem megfelelő eredményt visszaadva a tervezőnek új 
geometria készül, amelyre újra elölről kell kezdeni a szimulációs feladatok felépítését, és ezt 
ismétlik a sikeres termékig. Ehelyett manapság az integrált tervezőanalízis-rendszerek alkal-
mazásakor a tervező egyből több variánst készít, amelyekre csak egyszer kell megfogalmazni 
a szimulációs problémákat és párhuzamosan lefuttathatóak, könnyedén bemutatva ezzel, hogy 
mely irányok a kedvezőek, és hogy milyen tervezői változtatás milyen viselkedésbeli válto-
záshoz vezet. Természetesen a legtöbb esetben végül elkészül egy fizikai modell is tesztelés 
céljából, és mind gyakrabban tapasztaljuk azt, hogy ez sikeres; így a tervezett alkatrész azon-
nal alkalmas gyártásra. Ezzel a tervezési technikával több termékvariáns dolgozható ki keve-
sebb fizikai prototípus alkalmazásával rövidebb idő alatt (7.6. ábra). 

 
7.6. ábra: A piacra kerülés idejének csökkentése modern szimulációs eszközök felhasználásával  

Felmerült az igény arra is, hogy a nagyszámú variáns kidolgozását ne bízzuk kizárólag a 
tervező intuitív gondolkodására, hanem olyan automatikus, félautomatikus eszközöket alkal-
mazzunk a tervezésben, amely a kedvezőbb konstrukció megtalálásának valószínűségét növe-
li. Ezen a ponton kapcsolódik be a szerkezetoptimálás a tervezési folyamatba. Számos fel-
adatnál megoldható, hogy a tervező meghatározza a tervezendő alkatrész kapcsolódási pontja-
it és a rendelkezésre álló befoglaló térfogatot. Ennek alapján megfogalmazható és megoldható 
egy topológiaoptimálási feladat az anyageloszlás optimális meghatározására (7.7. ábra bal 
felső kép: a topológiaoptimálási feladat megfogalmazása a maradó és a design tartomány al-
kalmazásával. 7.7. ábra jobb felső kép: a topológiaoptimálás eredményeként kapott anyagel-
oszlás, amelynek figyelembevételével a tervezőnek új, parametrikus CAD modellt kell készí-
tenie a gyárthatósági és egyéb követelmények figyelembevételével: 7.7. ábra bal alsó kép. Az 
ezt követő alakoptimálási lépésben kialakul az alkatrész végső alakja: 7.7. ábra jobb alsó 
kép.). 
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7.7. ábra: Topológia- és alakoptimálás egymás utáni alkalmazása 

Hasonló gondolatmenetre épülő optimálási alkalmazás látható az FE-DESIGN Tosca-
rendszerének felhasználásával, amellyel számos autóipari és egyéb problémát oldottak meg 
hatékonyan (7.8. ábra). 

 

7.8. ábra: Komplex optimálási koncepció alkalmazása a tervezési folyamatban [forrás: FE-DESIGN] 

 

 



Termékek, gépszerkezeti elemek optimálása  101 

© Körtélyesi Gábor, BME www.tankonyvtar.hu  

7.4. Ellenőrző kérdések 

1.  Mit nevezünk méretoptimálásnak, és melyek az ilyen típusú optimálási feladat jellemzői? 
2.  Mit nevezünk alakoptimálásnak, és melyek az ilyen típusú optimálási feladat jellemzői? 
3.  Mit nevezünk topológiaoptimálásnak, és melyek az ilyen típusú optimálási feladat jellem-

zői? 
4.  Milyen tervezési változót használunk leggyakrabban 3D-s topológiaoptimálási feladatok-

ban? 
5.  A tervezési folyamat melyik fázisában használunk leggyakrabban topológiaoptimálást és 

mikor alakoptimálást? 
6.  Miért fontos a piacra kerülési idő minimalizálása, és mi a szerepe a fejlesztési folyamat-

ban?  
7.  Mely iparágakban különösen fontos a piacra kerülési idő csökkentése? 
8.  Hogyan kapcsolható össze a topológia- és az alakoptimálás a tervezési folyamatban?  
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8. A GÉPÉSZETI OPTIMÁLÁSI FELADATOK MEGOLDÁSI MÓD-

SZEREINEK CSOPORTOSÍTÁSA, ÉRTÉKELÉSE  

A gépészetben jelentkező feladatok sokszínűsége miatt a megoldásukhoz nem alkalmazható 

egy univerzális technika. Az olvasó számára viszont nehézséget okozhat a megoldandó prob-

lémához megtalálni a megfelelő optimálási módszert. Ebben a fejezetben ezért megpróbáljuk 

az előző fejezetben bemutatott osztályozás figyelembevételével, de a megoldandó feladatok 

szemszögéből áttekinteni és csoportosítani a bemutatott módszereket. Ahol indokolt, további 

módszerek vagy megoldandó feladattípusok kerülnek bemutatásra.  

8.1. Kizárólag geometriai feltételeket tartalmazó optimálási feladatok 

Gépészeti vagy terméktervezéssel foglalkozó szakemberek tevékenysége során is találkozha-

tunk olyan optimálási feladatokkal, ahol az optimálási feltételek is tisztán geometriai mennyi-

ségekhez köthetőek. Ilyenkor nem szükséges a valós fizikai folyamatok nagy számítási igényű 

megoldása (például parciális differenciálegyenlet-rendszerek numerikus megoldása).  

Például egy palack külső alakjának optimálásakor (vagy a különböző alakvariánsok ösz-

szehasonlításakor) optimálási feltétel, hogy a palack térfogata legyen egy adott érték vagy 

adott alsó és fölső határ között. Hasonlóan fontos geometriai feladat a minimális anyagszük-

ségletű csomagolás megtervezése egy bonyolult alakú (de háromdimenziós geometriájával 

adott) alkatrész esetén.  

Más esetben is megkapható a feladat közelítő megoldása úgy, hogy a fizikai szimulációt 

elhagyjuk. Egy autóülés-fűtés fűtőszálainak egyenletes elhelyezése közelítőleg vizsgálható a 

tranziens hőtani feladat megoldása nélkül is, és bizonyos optikai (egyszerű lámpák fénysuga-

rának optimalizálása, tárgyak árnyékának vizsgálata) feladatok megoldása is approximálható 

geometriai alapon.  

Ilyen feladatok megoldására alkalmasak azok az integrált CAE rendszerek, ahol az opti-

málási feltételeket egyenletekkel lehet definiálni, ilyenek például a Pro/Engineer, Catia vagy 

SolidWorks rendszerek. 

Az elmondottak illusztrálására egy interaktív animációt készítettünk, amely egy forgóten-

gelyen lévő tömeg kiegyensúlyozásán keresztül mutatja be a geometriai optimálási feladatot. 

8.2. Optimálási feladatok megoldása heurisztikus optimálási eljárás alkalmazásával 

A tervezői gyakorlatban sokszor arra van szükség, hogy viszonylag rövid idő alatt még bo-

nyolult optimálási feladat esetén is megfelelő eredményt érjünk el. A megfelelő eredmény a 

kiinduló konstrukciónál kedvezőbb elérését jelenti, még akkor is, ha nem tudjuk bizonyítani, 

hogy a kapott megoldás globális vagy lokális szélsőérték. Az ilyen megoldási módszereket 

„quick and dirty" eljárásoknak nevezzük. Ezek az eljárások viszonylag kis matematikai appa-

rátussal, széles alkalmazási területtel rendelkeznek. Alkalmazásukkal kezelhetőek a folytonos 

és diszkrét tervezési változós problémák, sőt olyan esetek is, amikor a célfüggvény vagy az 

optimálási feltétel nem folytonos (például egy nem folytonos költségfüggvényre történő opti-

málás).  

 

Ebbe a csoportba tartozik a térfogat minimálásra is jól használható tradicionális mód-

szer, amely azon alapszik, hogy az optimálási feltételek közül kiválasztjuk az aktívakat (cél-

http://www.typotex.hu/upload/tamop/gepesz/8_1_geometriai%20optimalas.swf


A gépészeti optimálási feladatok megoldási módszerei  103 

© Körtélyesi Gábor, BME www.tankonyvtar.hu  

szerűen annyit, ahány tervezési változónk van), azokat egyenlőségként tekintve egy egyenlet-
rendszer adódik a tervezési változók optimumbeli értékének meghatározására. Amennyiben 
nem sikerül kiválasztani az aktív optimálási feltételeket, úgy elképzelhető, hogy az általunk 
talált optimumban néhány kényszer nem teljesül, így tehát a módszer alkalmazásakor mindig 
vissza kell helyettesíteni a kapott optimális pontot a ki nem választott optimálási feltételekbe. 
Ha azonban minden feltétel teljesül, akkor érdemes kiértékelni a célfüggvényt is, és ha ez 
kedvezőbb az eddig legjobbnál, akkor ezt tekinthetjük egy „optimális” megoldásnak. Ha nem 
tudjuk megvizsgálni az összes kényszerkombinációt, úgy nem biztos, hogy az általunk talált 
megoldás az optimum. A módszer szintén nem az optimumot adja, ha a tervezési változók 
számánál kevesebb kényszer aktív az optimumban. A módszer lineáris célfüggvény és lineáris 
kényszerek esetén alkalmazható kedvezően kisméretű feladatok megoldására; ettől eltérő ese-
tekben matematikai programozási módszer használata javasolt. Ez a módszer akkor előnyös, 
ha viszonylag kevés kényszerrel állunk szemben, vagy az aktívak könnyen kiválaszthatóak. 
Az eljárás geometriai értelmezése a tervezési változók terében a következő: az optimálási 
feltételek hipersíkjainak metszéspontjait határozzuk meg a megoldandó egyenletrendszerek-
kel, ezek egy része a megengedhető tartomány peremén van (ilyenkor elfogadjuk a megoldást, 
ha még a célfüggvény értéke is kedvező), más része azon kívül van (ilyenkor elvetjük ezt a 
pontot). Ebből is következik az az előbbi állítás, miszerint ez az eljárás nem találja meg a 
szélsőértéket, ha például a megengedhető tartomány belsejében van az optimum vagy a pere-
men, de nem a feltételek metszéspontjaiban. De sok esetben még akkor is, ha az eljárás nem 
találja meg az optimumot, képes arra, hogy a kiindulónál lényegesen jobb eredményt szolgál-
tasson. 

A változók számának növekedésével egyre nehezebb a globális szélsőérték meghatározá-
sa. Így sokszor az is hasznos, ha a megoldás helyett egy köztes lépésben a feladat bonyolult-
ságát sikerül csökkenteni, ilyenkor használható az „egyszerű alsó korlát” technika.  Ennek 
alkalmazásával a célfüggvényben megbecsüljük az egyes tagok nagyságát (ez tipikusan egy 
sok tagból álló költségfüggvényes feladat esetén használható), és amelyek szerepe kicsi, azo-
kat elhanyagoljuk. Ilyen módon előállítható egy alsó (vagy felső) korlátfüggvény, amelynek 
szélsőértéke egyszerűbben határozható meg, mint a célfüggvényé. Az így kapott optimum 
értékét visszahelyettesítve az eredeti és a helyettesítő célfüggvénybe, megbecsülhető az al-
kalmazott közelítés hibája is. 

A monotonitásvizsgálat elemzése során azt vizsgáljuk, hogy a függvény valamely válto-
zó tekintetében növekvő vagy csökkenő. A célfüggvény monotonitásvizsgálatakor a korlátozó 
feltételek figyelembevételével gyakran bizonyos változókra a monotonitás egyértelműen 
megállapítható. Ezt követően elegendő a megmaradó tervezési változókra igénybe venni az 
általánosabb eljárásokat, vagyis a feladat dimenziója csökkenthető. 

Az optimumszámítás egy másik egyszerű közelítő módszere a parciális optimum meg-
határozása. Ennek során az egyes tervezési változók szerint egymás után optimálunk úgy, 
hogy közben a többi tervezési változó értékét nem változtatjuk. Ily módon mindig egy terve-
zési változós feladatot kell megoldanunk, amely megoldható az előbbiekben bemutatott 
vonalmenti kereső eljárások bármelyikével. Amennyiben az összes tervezési változóra elvé-
geztük ezt a feladatot, az optimum egy közelítését kapjuk, de ha a számítási lehetőségek meg-
engedik, megismételhetjük az eljárást az eredmény pontosítása céljából.  

A valószínűség-számítási alapokra épülő optimálási eljárások legegyszerűbbje a Monte-
Carlo-eljárás, amely a tervezési változók terében elhelyezkedő n dimenziós téglatestben vélet-
lenszerűen választ ki egy pontot, és az optimálási feltételeket és a célfüggvényt itt kell kiérté-
kelni. A módszer alkalmas folytonos és diszkrét tervezési változók kezelésére, folytonos és 
nem folytonos célfüggvények és optimálási feltételek kezelésére is. A módszer viszonylag 

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
A tervezési tartományt határoló feltevések, amelyek elválasztják a működőképes megoldások (megengedhető megoldások) terét a használhatatlanoktól.

Comment on Text
A tervezési tartományt határoló feltevések, amelyek elválasztják a működőképes megoldások (megengedhető megoldások) terét a használhatatlanoktól.

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 



104 Mérnöki optimalizáció 

www.tankonyvtar.hu © Körtélyesi Gábor, BME 

egyszerűen kapcsolható tetszőleges típusú szerkezetanalízis-programhoz, hiszen a program 
„black-box”-ként hívható. További jelentős előny, hogy a módszer egy adott valószínűséggel 
(amely a kiválasztott pontok növelésével 100%-hoz tart) a globális optimumhoz konvergál. A 
módszer hátránya azonban, hogy a tervezési változók terének nagyon sok pontjában kell a 
célfüggvényt és a kényszereket kiértékelni, ezért nagyon nagy számítási igénnyel rendelkezik, 
cserében viszont multiprocesszoros vagy többmagos gépeken kiválóan párhuzamosítható. 
Azoknál a feladatoknál érdemes őket használni, ahol kevés tervezési változó található, és a 
célfüggvény, valamint a kényszerek a tervezési változók egyszerű analitikus függvényei. A 
módszer egyébként más optimáló eljárások során is alkalmazásara kerül, például a korábban 
bemutatott genetikus eljárás esetén is, valamint a szintén bemutatott szimulált lágyítás algo-
ritmusa is tekinthető a Monte-Carlo-eljárás továbbfejlesztésének.  

8.3. Feladatok megoldása optimumkritérium (Optimality Criteria – OC) eljárásokkal  

Ezekben a módszerekben közös, hogy felállítunk egy olyan kritériumot, amely szerintünk az 
optimumban teljesül, és ennek elérésére törekszünk. Az OC módszerek csupán egy-egy speci-
ális feladat megoldására alkalmasak, ugyanakkor egyszerűen programozhatók és gyors ered-
ményt produkálnak. Különösen előnyös ezeknél a módszereknél, hogy legtöbbször a számítá-
si idő nem növekszik a tervezési változók számának növekedésével sem, és általában nem 
tartalmaznak nagy számítási ráfordítást igénylő gradiens számítást sem. Egy példa erre az ún. 
Fully Stressed Design, amely felételezi, hogy akkor jutottunk el az optimális megoldáshoz, ha 
minden elemben eléri a feszültség a határfeszültség értékét legalább egy terhelési esetre. 
Egyéb más kritériumok is adhatók elmozdulási, stabilitási stb. feltételt megfogalmazva. A 
megoldási stratégia ezekben az esetekben a szerkezet ismételt analíziséből áll úgy, hogy min-
den analízis végén egy egyszerű, speciális fizikai törvényszerűségre épülő szabály alapján 
módosítjuk a konstrukciót.  

A többféle OC módszer közül most egyet emelünk ki, amely talán a legnagyobb ipari el-
terjedtséggel rendelkezik, ez Sauter algoritmusa, amely a TOSCA rendszerbe van beépítve.  

Sauter algoritmusa [8.1] biológiai analógiára épül: egy adott uralkodó széljárás mellett a 
fák ágainak növekedését megfigyelve rájött arra, hogy az évgyűrűk nem körkörös szerkezetű-
ek, hanem ahol nagyobb feszültség ébred a faágban, ott vastagabbak. Így tehát a fa megerősíti 
(anyagot tesz hozzá) a magas feszültségű részeket, megakadályozva ezzel az ágak letörését. 
Ez a megfigyelés szolgál alapul egy végeselemes hálóhoz kötött, feszültségcsúcsok leépítésé-
re kiválóan alkalmas geometriamódosítási stratégia kidolgozásához, amely a következő algo-
ritmus szerint módosítja a szerkezetgeometriát: 

 a csomópontok helyének változási iránya mindig a felületre merőleges vagy egy előre de-
finiált irányú; 

 mértékét a határfeszültség és a helyi feszültség különbsége határozza meg (ahol nagyobb a 
helyi feszültség, ott anyagot teszünk a szerkezethez, ahol kisebb, ott elveszünk belőle): 

  X S signn red
csp

ref red
csp

ref     


,
 (8.1) 

ahol nX  az n-edik végeselemes csomópont helyének változása az előírt (felületi normális 
vagy direkt megadott) irányban, S,  konstans paraméterek, csp

red  a csomópontban ébredő fe-

szültségi állapotra jellemző redukált feszültség valamely feszültségi hipotézis alapján, ref  
pedig az előírt referenciafeszültség. 
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Az adott csomópontban ébredő feszültség alapján a csomópont helyváltozásának mértékét 
különböző S,  paraméterek esetén az 8.1. ábra mutatja.  

 
8.1. ábra: Sauter geometriamódosítási algoritmusa különböző konstansok esetén 

Ezt az algoritmust a vizsgált test felületének minden változtatható csomópontjában végre-
hajtva előáll egy új kontúr. A felületi csomópontok elmozdítása a végeselemes háló deformá-
lódásához vezet, ezért egy újabb szerezeti analízis előtt a hálót az új alakhoz kell adaptálni, 
vagy újra kell generálni. 

A módszer hatékonyágát egy hajtókar optimálási feladaton illusztráljuk, ahol a vizsgált 
összeállítást a 8.2. ábra mutatja. A modellalkotás során figyelembe kell venni a csavar előfe-
szítést, a gázok nyomásából adódó erőt és a tömegerőket is, valamint az alkatrészek közötti 
kontakt kapcsolatot.  

 
8.2. ábra: A vizsgált hajtókar 

A kiinduló geometrián ébredő Mises-feszültségek eloszlását a mutatja a 8.3. ábra. Öt ite-
rációs lépés után a kialakuló feszültségeloszlás lényegesen kedvezőbb, és a maximum értéke 
is az eredeti 83%-ra csökken (8.4. ábra).  

 
8.3. ábra: Mises-feszültségek eloszlása a kiinduló geometrián 
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8.4. ábra: Mises-feszültségek eloszlása az optimált geometrián 

Az iteráció köztes lépéseiben elért feszültségcsökkenést az 8.5. ábra mutatja. 

 
8.5. ábra: Feszültségmaximumok az egyes optimálási lépésekben 

A módszer előnye tehát, hogy közelítőleg 6 szerkezetanalízis CPU ideje alatt a feszült-
ségcsúcs jelentős csökkentése mellett olyan új feszültségeloszlást sikerült elérni, amely kifá-
radás szempontjából is lényegesen kedvezőbb. Hátrányként kell megemlíteni azonban, hogy 
miután a végeselemes csomópontokat mozgatjuk, az optimálás befejezésekor a módosult 
geometria adatai elvesznek, és csak a végeselemes hálóból képzett felületeket tudjuk pl. STL 
formában kiexportálni egy CAD program részére. 

8.4. Matematikai programozási módszerek (MP) 

A matematikai programozás (MP) módszerei széles körben alkalmazhatóak folytonos optimá-
lási problémák megoldására. Ezek általánosan alkalmazható matematikai eljárások többválto-
zós függvény szélsőérték helyének meghatározására, korlátozások (optimálási feltételek) fi-
gyelembevétele mellett. A legegyszerűbb ilyen eljárás a szimplex módszer, amely lineáris 
célfüggvény és lineáris korlátozó feltételek esetén alkalmazható. Nemlineáris feladatok meg-
oldására számos eljárást dolgoztak ki, például a szekvenciális lineáris programozás (SLP), 
szekvenciális kvadratikus programozási eljárás (SQP), megengedhető irányok módszere 
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(Feasible Direction Method) stb. A matematikai programozási módszerek általában igénylik a 
célfüggvény és a korlátozó feltételek tervezési változó szerinti parciális deriváltjait egy követ-
kező iterációs lépés meghatározásához; így bár bármilyen feladat megoldására alkalmasak, 
ugyanakkor meglehetősen nagy programozási erőfeszítést igényelnek, és számításigényük is 
jelentős. Az MP eljárások általában lokális szélsőértéket garantálnak. Ezen eljárások nagy 
előnye, hogy matematikailag megalapozott leállási feltétellel rendelkeznek, amely alkalmas 
annak mérésére, hogy az aktuális iterációs lépés milyen távol van az optimumtól. Ez a leállási 
feltétel a Kuhn–Tucker (esetleg Karush–Kuhn–Tucker) feltétel. 

8.5. Lagrange-függvény és a Kuhn–Tucker-féle feltétel 

Az egyszerűség kedvéért tekintsük az egyenlőségi mellékfeltételekkel megfogalmazott opti-
málási feladatot: 

  Z F X min  

  h X j k
j

 0 1,...,  .   (8.2) 

Definiáljuk a feladat ún. Lagrange-függvényét: 
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, (8.3) 

ahol  j -t Lagrange-féle szorzóknak nevezzük. A szélsőérték szükséges feltétele, hogy 
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 (8.4) 

A (8.4) egyenletek jelentése úgy magyarázható, hogy a célfüggvény gradiense az opti-
mumban felírható a mellékfeltételek gradienseinek lineáris kombinációjaként. 

Az optimálási feladatok nagyobbik része inkább egyenlőtlenségi kényszerekkel fogal-
mazható meg (pl. az elmozdulás vagy feszültség maradjon egy megengedett érték alatt). A 
szokás szerint gj -vel jelölt egyenlőtlenségi feltételeinket átfogalmazhatjuk egyenlőségi felté-
telekké segédváltozók bevezetésével, így hasonlóan felírható az optimum feltételi egyenlet-
rendszere. Ez megfelel annak, hogy X pont minimum lehet, amennyiben a vizsgált pontban az 
összes g j  0  kényszer teljesül, és létezik  j  0 , hogy  

    



F gj j

j

J



1

0 ,  (8. 5) 

ahol  j=1,…,J az aktív kényszereket jelenti. 

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Olyan függvény, amelyet többváltozós feltételes szélsőérték meghatározásakor értelmezünk oly módon, hogy a célfüggvényhez hozzáadjuk Lagrange tényezőkkel szorzott optimálási feltételeket.Segítségével felírható az optimum szükséges feltétele.

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 
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Ez az ún. Kuhn–Tucker feltétel, ami a lokális minimum szükséges feltétele. Konvex prog-
ramozási feladat esetén ez a feltétel egyben elégséges feltétel is. 

8.6. Összefoglalás 

Amennyiben egy bonyolult feladatot kell rövid időn belül úgy megoldani, hogy elegendő a 
kiindulónál kedvezőbb konstrukciót javasolni, heurisztikus eljárást alkalmazhatunk. Olyan 
feladatok esetén, ahol nem áll rendelkezésre a derivált, de a feladathoz jól illeszthető valame-
lyik gradiensmentes OC eljárás, akkor feltétlenül ezt célszerű alkalmazni, hiszen ez a leghaté-
konyabb. Ha a deriváltak számíthatók akár analitikusan, akár szemi-analitikusan vagy leg-
alább véges differenciával közelíthetőek, akkor a gradiens módszerek hatékonyak. Sok eset-
ben a gradiens módszerek nagy számítási ideje miatt OC eljárással (vagy más, alkalmas tech-
nikával) egy előoptimálást végzünk, és ennek eredményéből indítjuk el a matematikai prog-
ramozási optimálási módszert. Az így meghatározott jó kiindulási pont alkalmazásával kevés 
iterációs lépésben találja meg az optimumot az MP algoritmus. Amennyiben arra gyanak-
szunk, hogy a megtalált optimum csak lokális, akkor célszerű több (akár véletlenszerűen kivá-
lasztott) kezdőpontból indítva megismételni a számítást. Valós, nagyméretű ipari feladatok 
esetén ritkán használunk másodrendű deriváltakat felhasználó módszereket, mert ezek bár 
gyorsan konvergálnak, de a másodrendű deriváltak számítása nagyon CPU idő igényes.  

8.7. Irodalom 

[8.1] Meske R., Mulfinger F., Warmuth O.: Topology and Shape Optimization of Compo-
nents and Systems with Contact Boundary Conditions NAFEMS Seminar. Modelling 

of Assemblies and Joints for FE Analyse, 2002. April 24–25, Wiesbaden, Germany.  
[8.2] Haftka, R. T., Kamat, M. P.: Elements of structural optimization. 1985, Martinus 

Nijhoff Publishers. 

8.8. Ellenőrző kérdések 

1.  Mondjon példát geometriai optimálási feladatra! 
2.  Mi a jellegzetessége a „quick and dirty” eljárásoknak? Mondjon példát olyan eljárásra, 

amelyet ebbe a csoportba soroltunk! 
3.  Mi a jellemzője az optimumkritérium-eljárásoknak? 
4.  Mondjon példát optimumkritérium-eljárásra! 
5.  Milyen típusú feladatoknál használhatók előnyösen az optimumkritérium-módszerek? 
6.  Mi a jellegzetessége a matematikai programozási eljárásoknak? 
7.  Mire használjuk a Kuhn–Tucker feltételt? 

Comment on Text
Olyan optimumkeresési eljárás, amely a célfüggvény illetve az optimálási feltételek tervezési változók szerinti gradiensei alapján állapítja meg a keresés irányát és értékeli ki a leállási feltételt.
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9. AZ ÉRZÉKENYSÉGANALÍZIS MÓDJA, SZEREPE;  

ESETTANULMÁNY 

Az érzékenységanalízisnek alapvetően három felhasználási területe van a gépészeti optimálási 
feladatok megoldása során: 

 bizonyos korábban már említett optimálási módszerek (például gradiens módszerek) a 
továbblépés irányának meghatározásához használják a gradiens vektorokat;  

 alakoptimálásnál az optimálási modell kidolgozásakor fontos kérdés, hogy mit is vá-
lasszunk tervezési változónak. Ha túl sok méretet választunk, kezelhetetlenül nagy 
lesz a feladat; ha túl keveset, akkor csak egy részoptimum megtalálására van lehető-
ségünk. Az alfejezet végén bemutatott esettanulmányban példát mutatunk arra, hogy 
lokális érzékenységszámítással miként lehet eldönteni, hogy egyes tervezési válto-
zóknak kisebb a hatásuk, ezért érdemesebb őket tervezési paraméterként használni;   

 akkor is hasznos támpontot nyújtanak az érzékenységi értékek, ha az optimálást kéz-
zel végezzük, vagy valamelyik heurisztikus eljárást alkalmazzuk a geometria változta-
tásához.   

Érzékenységszámítás alatt a célfüggvény és az optimálási feltételek tervezési változók 
szerinti parciális deriváltjának meghatározását értjük. Erre többféle módszer áll rendelkezésre. 
Ha például a kérdéses függvények zárt alakban analitikusan előállnak, akkor kézzel vagy va-
lamelyik matematikai programcsomag (Derive, Wolfram Mathematica stb.) segítségével a 
kérdéses deriváltak előállnak, és csak be kell helyettesíteni a tervezési változó aktuális értéke-
it. Ez azonban ritka a gépészeti alkalmazási területen. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, és 
ha bele tudunk nyúlni a szerkezetanalízis szoftver kódjába, a legtöbb esetben szemi-analitikus 
vagy numerikus-deriválási technika javasolt. Általában ahogy haladunk az analitikustól a nu-
merikus deriválás felé, egyre pontatlanabb megoldásokat kapunk (amelyek eredményeként pl. 
keresési irányként való alkalmazásakor több iterációs lépésre kell számítanunk), de ilyenkor 
olyan általános technikát kaphatunk, amely tetszőleges szerkezetanalízis kód esetén azt kívül-
ről black-boxként kezelve egyszerűen beprogramozható.  

A véges differenciára alapuló érzékenységszámítás esetén először a tervezési változók te-
rében adott  nxxx ,...,, 21  ponthoz el kell végezzük a szerkezetanalízist, amely lehet például 
lineáris statikai FEM analízis, sajátfrekvencia, nemlineáris statikai, hőtani, áramlástani feladat 
vagy ezek kombinációja. A következő lépésben választanunk kell egy kellően kicsi x érté-
ket, amellyel minden irányban (a tervezési változók n dimenziós terében) megváltoztatjuk a 
tervezési változó értékeit, és elkészítjük az n db új designt, és lefuttatjuk a szerkezetanalízise-
ket. Ilyen technika alkalmazása előtt érdemes gondolni arra, hogy a tervezési változók egy-
forma nagyságrendbe essenek. Ha ezek az eredmények megvannak, az alábbi összefüggések-
kel határozhatóak meg a célfüggvény és az optimálási feltételek érzékenységei:  

 
       

i

nini

i

n

i

n

x

xxxxFxxxxxF

x

xxxF

x

xxxF











,,...,,),...,(,...,,,...,,,...,, 21212121
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Comment on Text
Alakoptimálás során a test felületének egy részét változtatjuk (geometriai tervezési változókon keresztül) úgy, hogy a célfüggvény minél jobb értékéhez jussunk, az optimálási feltételeket betartásával.

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Olyan vizsgálat, amely megmondja, hogy a kimeneti változó megváltozását milyen mértékben befolyásolják a bemeneti változók (itt tervezési változók) változásai.

Comment on Text
Olyan optimumkeresési eljárás, amely a célfüggvény illetve az optimálási feltételek tervezési változók szerinti gradiensei alapján állapítja meg a keresés irányát és értékeli ki a leállási feltételt.

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.

Comment on Text
A tervezési tartományt határoló feltevések, amelyek elválasztják a működőképes megoldások (megengedhető megoldások) terét a használhatatlanoktól.

Comment on Text
A tervezési tartományt határoló feltevések, amelyek elválasztják a működőképes megoldások (megengedhető megoldások) terét a használhatatlanoktól.

Comment on Text
A szerkezetet azon jellemzői, amelyek az optimálási eljárás során nem módosulnak.

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 
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Megjegyezzük, hogy ez azt jelenti, hogy egy vizsgált ponthoz n+1 db szerkezetanalízist 
kell lefuttatni, amely általában meglehetősen időigényes lehet. De azt is tudnunk kell, hogy az 
ipari optimálási feladatok megoldása sokszor a szuper-számítástechnika kategóriájába eshet. 
Szerencsére az elmúlt idők CPU fejlesztései a többmagos processzorok irányába mozdultak 
el, így már jelenleg is lehetőség van arra, hogy több feladatot oldjunk meg párhuzamosan egy 
modern személyi számítógép processzorán. További lehetőség, hogy fürtbe kapcsolunk ilyen 
gépeket, így már PC szinten is jelentős optimálási feladatok megoldására van lehetőség. Ilyen 
módon a numerikus érzékenységszámítás (amely az optimálási folyamatnak a legidőigénye-
sebb része) hatékonyan elvégezhető. Ekkor az n+1 db szerkezetanalízis teljesen független 
egymástól, és egy szerkezetanalízis ideje alatt megoldható (ha van elegendő processzorma-
gunk). 

9.1. Az érzékenységanalízis direkt és adjungált (adjoint) technikái 

A numerikus alapokra épülő érzékenységszámításnak alapvetően két változata terjedt el, a 
direkt számítás és az adjungált változók alkalmazására épülő számítás. Az egyenletek leveze-
tését a végeselemes technikára építve (lineárisan rugalmas statikus számítás) és alapvető szer-
kezeti válaszként, az elmozdulásra épülő optimálási feltételre határozzuk meg, de a bemutatott 
eljárás más lineáris egyenletrendszer megoldására visszavezethető feladattípusra is általáno-
sítható.  

9.1.1. A direkt érzékenységszámítás  

Lineáris statikai végeselemes szimuláció visszavezethető az alábbi lineáris egyenletrendszer 
megoldására, ahol K a rendszer merevségi mátrixa (szimmetrikus négyzetes mátrix, annyi 
sora és oszlopa van, ahány szabadságfoka van a vizsgálandó feladatnak – további részleteket 
lásd a Végeselemes Analízis című tananyagban), u-val jelöljük a csomópontok elmozdulásá-
nak vektorát és f-el a terhelésekből számítható jobb oldal vektort.  

      (9.2) 

Direkt érzékenységszámítás esetén ezt az alapegyenletet deriváljuk a tervezési változók 
(X) szerint  

   

  
   

  

  
 

  

  
  ,  (9.3) 

amelyet átrendezve az elmozdulásérzékenységekre az alábbi összefüggés kapható: 

   
  

  
 

  

  
 

  

  
  . (9.4) 

Vegyük észre, hogy ez egy ugyanolyan egyenletrendszer, mint amit a szerkezetanalízis 
feladatnál oldottunk meg, csak a jobb oldal vektor eltérő. Ezt az egyenletet minden tervezési 
változóra meg kell oldani, amely nagy számítási időt jelenthet, ha sok tervezési változónk 
van. 

 
Adjungált módszer 
Az optimálási feltétel általában egyszerűen meghatározható a szerkezetanalízis alapvető 
eredményéből (a q vektor a gyakorlatban legtöbbször nagyon egyszerű szerkezetű, például 
összes eleme egy kivételével zérus – azon az elemen vagy csomópontban nem zérus, ahol 

Comment on Text
Olyan vizsgálat, amely megmondja, hogy a kimeneti változó megváltozását milyen mértékben befolyásolják a bemeneti változók (itt tervezési változók) változásai.

Comment on Text
A tervezési tartományt határoló feltevések, amelyek elválasztják a működőképes megoldások (megengedhető megoldások) terét a használhatatlanoktól.

Comment on Text
A tervezési tartományt határoló feltevések, amelyek elválasztják a működőképes megoldások (megengedhető megoldások) terét a használhatatlanoktól.

Comment on Text
A rendszer valamilyen közös ismérvek alapján együvé tartozó elemek halmaza, melyek a környezettel bemenetek (inputok) és kimenetek (outputok) útján érintkeznek, továbbá mindenkor hatnak rá a különböző rendeletek és zavaró hatások.

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 
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kíváncsiak vagyunk az elmozdulás- vagy feszültségérzékenységre – és az esetek jelentős ré-
szében független a tervezési változóktól, így a tervezési változók szerinti parciális derivált 
zérus):   

        (9.5) 

Így ennek érzékenysége a fenti egyenlet deriválásából már egyszerűen adódik: 

   

  
 

   

  
      

  
 

   

  
        

  

  
 

  

  
   (9.6) 

A kiszámított elmozdulásérzékenységekkel már gyorsan meg tudjuk határozni akár nagy-
számú optimálási feltétel érzékenységét is. 

Ha sok tervezési változónk van, akkor célszerűbb eljárás adjungált változók (a) bevezeté-
se az alábbi egyenlet szerint:  

      , (9.7) 

ekkor egy rövid levezetés után adódik az optimálási feltétel érzékenységének meghatáro-
zására szolgáló összefüggés az adjungált változók felhasználásával: 

   

  
 

   

  
      

  
 

   

  
     

  

  
 

   

  
     

  

  
 

  

  
   . (9.8) 

Ellentétben a direkt módszerrel, itt a megoldandó egyenletrendszerek száma az optimálási 
feltételek számával egyezik meg és ezután egy egyenletrendszer megoldása után a fenti 
egyenletet felhasználva előállítható az optimálási feltételek érzékenysége az összes tervezési 
változóra.  

Az érzékenységanalízis két módját összevetve megállapítható, hogy alak- és méretopti-
málási feladatoknál a direkt módszert előnyösebb használni, mert a tervezési változók száma 
kicsi (pl. 5 és 50 közötti), de az optimálási feltételek száma nagy lehet. Ha például egy 10 
terhelési esetes, 100 000 elemből álló olyan feladatot oldunk meg, ahol a szerkezet minden 
elemére feszültségfeltételt írunk elő, akkor ez 1 millió optimálási feltételt jelent. Ha a feladat 
megfogalmazható kevés számú feltétellel is, akkor az adjungált változók módszerét is lehet 
használni.   

Amikor topológiaoptimálási feladatot kell megoldani, ahol elemenként 1-3 tervezési vál-
tozó van, így az optimálási feladatot tipikusan tízezertől tízmillióig terjedő tervezési változó 
számmal kell megoldani, akkor szinte kizárólag az adjungált változók módszerét alkalmaz-
zuk.  

9.2. Hajtókar érzékenységvizsgálata – az érzékenységanalízis fő lépései 

Ebben az alfejezetben egy konkrét alkatrész érzékenységvizsgálatával foglalkozunk, amely-
nek az a célja, hogy megállapítsuk, a sok potenciális tervezési változó közül melyik méretvál-
tozó van a legnagyobb hatással a célfüggvényre és az optimálási feltételre. A vizsgálat elvég-
zésére bármely olyan 3D-s parametrikus tervezőrendszer alkalmas, amelyben van beépített, 
lineáris rugalmas számításra alkalmas végeselemes modul (szinte az összes közép- és felsőka-
tegóriás CAE rendszer ilyen, ezért választottunk ilyen feladatot). A konkrét feladatot 
SolidWorks rendszer felhasználásával mutatjuk be.   

 
1. lépés: az alkatrész vagy összeállítás 3D-s parametrikus geometriájának elkészítése.  
Ennek a munkapontnak a geometriai tervezési részét nem tekintjük át részletesen, mert a 

vizsgált geometriát viszonylag egyszerű elkészíteni, és CAD rendszer függő (valamint a hátte-
ret egy másik oktatási segédanyag támogatja). Fontos azonban megjegyezni, hogy tervezési 

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Olyan vizsgálat, amely megmondja, hogy a kimeneti változó megváltozását milyen mértékben befolyásolják a bemeneti változók (itt tervezési változók) változásai.

Comment on Text
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változókat (legalábbis első közelítésben) a CAD geometrián megadott parametrikus méretek 
közül választhatjuk, ezért a geometria felépítésének folyamata (az alaksajátosság-fa kialakítá-
sa) nagyon is fontos. Ugyanazt a fizikai testet különböző alaksajátosság-fákkal (feature sor-
renddel) lehet létrehozni, és ezek nem mindegyike alkalmas érzékenységszámításra és majd 
később optimálásra. Nincs általánosan érvényes elv arra, hogy melyik a legkedvezőbb alaksa-
játosság-fa, de néhány egyszerű szabály betartásával és megfelelő tapasztalattal megoldható 
(sajnos nem igaz, hogy a gyártás szempontjából kedvező alaksajátosság-fa itt is megfelelő, 
viszont ami viszonylag kevés feature-t tartalmaz, az kedvező lehet). Célszerű előre átgondolni 
(legalább megközelítőleg), hogy mit szeretnénk tervezési változóknak, és ezeket a méreteket 
meg kell adnunk explicit módon. Az alaksajátosságok építése során felhasznált vázlatok le-
gyenek teljesen meghatározottak (egyes tervezőrendszerek megengedik alulhatározott vázla-
tok alkalmazását is), mert így a változások módja jobban kézben tartható.  

Az érzékenységanalízist egy hajtókar (9.1. ábra bal kép) példáján mutatjuk be, amely egy 
részösszeállítás egy alkatrésze (9.1. ábra jobb kép). 

 
9.1. ábra: Hajtókar és beépítési környezete 

Az optimálási feladat egy térfogat-minimálás, elmozdulásra és Mises-feszültségre vonat-
kozó optimálási feltétel mellett. Tervezési paraméterek az anyagjellemzők (szokásos acél 
anyagjellemzőkkel számoltunk), a csatlakozó méretek, de még ezek mellett is viszonylag sok 
egyéb méret található az alkatrészen (9.2. ábra).  
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9.2. ábra: Hajtókar és hajtótengely mérethálózata 

2. lépés: a szerkezetanalízis modell kidolgozása. 
Jelen feladat esetében lineárisan rugalmas statikai analízist végzünk, kis elmozdulásokat 

figyelembe véve. A hajtókart és a hajtótengelyt egy alkatrészként vizsgáljuk. A hajtókar kap-
csolódását a tárcsa tengelyéhez merev megfogással modellezzük, a hajtótengelyen pedig egy 
adott síkra merőleges, 1000N nagyságú, egyenletesen megoszló terhelést tételezünk fel (9.3. 
ábra).  

 
9.3. ábra: A hajtókar szerkezetanalízisénél alkalmazott peremfeltétel 

A végeselemes háló elkészítésekor automatikus hálógenerálási technikát használtunk má-
sodrendű tetraéderelemek felhasználásával, amely ajánlott akkor, ha feszültség típusú feltéte-
leket kell kiértékelni (amennyiben csak elmozdulás típusú optimálási feltételek vannak, meg-
fontolható lineáris elemek alkalmazása is).  
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Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.
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A tervezési tartományt határoló feltevések, amelyek elválasztják a működőképes megoldások (megengedhető megoldások) terét a használhatatlanoktól.
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A célfüggvény kiértékelése azonnal megoldható a CAD program felhasználásával (jelen 
esetben 151,880 gramm), a feszültségi optimálási feltétel kiértékeléséhez azonban szükséges a 
végeselemes számítás elvégzése, amelynek eredményét a 9.4. ábra mutatja. Látható, hogy a 
maximális feszültség az agyrész tövében ébred (110 MPa). Feszültségi optimálási feltétel ese-
tén különösen oda kell figyeljünk arra, hogy biztosítani tudjuk a feszültségszámítás megfelelő 
pontosságát, hiszen a számítás ezekre az értékekre épül. Ilyen esetben az érzékenységszámítás 
előtt konvergenciavizsgálatot végzünk a végeselemes háló finomításával. Jelen esetben ele-
gendő a magas feszültségű zónában lokális hálófinomítást alkalmazni. Látható, hogy ebben az 
esetben is az alkatrészben ébredő maximális Mises-feszültség 136 MPa-ra nőtt, és a kritikus 
lekerekítéseket tartalmazó felületeken a maximális érték 123 MPa-ra nőtt. Tehát megállapít-
hatjuk, hogy érzékenységanalízisre készülve a pontos szerkezetanalízis modell kidolgozása 
elkerülhetetlen.  

 
9.4. ábra: A hajtókarban ébredő feszültségek – kiinduló modell 

 

 
9.5. ábra: A hajtókarban ébredő feszültségek – finomított modell 
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3. lépés: a tervezési változók kiválasztása. 
Az eredmények alapján a tervező kialakít egy elképzelést arról, hogy milyen méreteket 

célszerű változtatni az alkatrészen abból a célból, hogy anyagot tudjon megtakarítani a megfe-
lelő teherbírás megőrzése mellett. A sok számítás elkerülése érdekében 4 változó méretet ha-
tároztunk meg (9.6. ábra): a hajtókar szélességét (kiinduló méret: 42), a könnyítésnél található 
lekerekítés sugarát (kiinduló méret: R3), a könnyítések mélységét (kiinduló méret: 2,5), ame-
lyet a két oldalon egyformára vettünk és a könnyítés szélénél maradó anyagmennyiséget (ki-
induló méret: 8). 
 

Tervezési változó 
sorszáma 

Változó méret Kiinduló 
méret 
[mm] 

DV 1. hajtókar szélességét 42 

DV 2. könnyítésnél található lekerekítés 
sugara 

R3 

DV 3. könnyítések mélysége 2,5 

DV 4. könnyítés szélénél maradó anyag-
mennyisége 

8 

   
9.6. ábra: Kiválasztott tervezési változók 

A célfüggvény és az optimálási feltételek (a kritikus lekerekítést tartalmazó felületen éb-
redő maximális Mises-feszültség) érzékenységszámítását elvégeztük mind a 4 tervezési válto-
zóra a bemutatott véges differenciás technika felhasználásával. 

Mielőtt rátérnénk a konkrét feladat eredményeinek bemutatására, tekintsünk át néhány, a 
megoldáshoz vezető általános megállapítást. 

Mindig célszerű megbizonyosodni, hogy a kapott érzékenységértékek használható pon-
tosságúak-e, hiszen ennek hiányában ezekre nem lehet döntéseket alapozni. A legtöbb vezető 
CAE rendszer, direkt vagy indirekt módon, rendelkezik olyan eszközzel, amely segítséget ad 
az érzékenységi értékek meghatározásához. Például a Pro/Engineerben direkt lehetőség van az 
érzékenységi értékek meghatározására és azok megjelenítésére kétdimenziós grafikonon. Ez-
zel szemben például a SolidWorks rendszerben egy úgynevezett „design study” definiálásával 
legegyszerűbb kiszámolni az érzékenységeket, ahol a tervezési változók egyszerűen definiál-
hatók; a célfüggvény és az optimálási feltétel megadása a geometriai modellben történik szen-
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Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.
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Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 
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zorként. A feladat megoldása során az utóbbi szoftvert  használtuk a véges differencia külön-
böző x perturbálási értékeinek hatását bemutatva (minden perturbálási értékhez egy önálló 
design studyt definiáltunk). Az eredményeket egyszerűen továbbítani lehet Excelbe, ahol a 
véges differencia kiszámítása és az érzékenységértékek ábrázolása történik.  

Különösen a feszültség típusú optimálási feltétel érzékenységének meghatározására cél-
szerű odafigyelni. Egyrészt ez érzékeny leginkább a számítási hibára, másrészt a szerkezetben 
ébredő maximális feszültség bizonyos esetekben félrevezető optimálási eredményre vezet. Ez 
látható a mi példánkban is (szándékosan), ahol egy valóságban létező, de a modellben nem 
megtalálható lekerekítés környékén alakul ki a maximális feszültség. Ennek a „maximumnak” 
a számértéke nem referál a szerkezetről, ezért nem is célszerű használni az optimálás során. 
Ilyenkor inkább válasszunk egy olyan jellemző felületet, ahol a maximális feszültség már jel-
lemző információ (a vezető CAE rendszerekben lehetőség van arra, hogy ne csak az egész 
szerkezetben ébredő maximális feszültséget válasszuk optimálási feltételnek). Kedvezőbb a 
helyzet, ha a maximális elmozdulást szeretnénk korlátozni, ennek pontossága általában egy-
szerűbben garantálható. Ennél már csak az kedvezőbb, ha valamilyen geometriához kötött 
feltételt vagy célfüggvényt értékelünk ki (erre példa a térfogat mint célfüggvény, ilyenkor 
nem szükséges szerkezetanalízist futtatni), ekkor igen nagy pontossággal meghatározhatóak 
az érzékenységi értékek és természetesen függetlenek az alkalmazott diszkretizációtól.  

Mindezek után térjünk vissza a megkezdett feladat eredményeinek ismertetéséhez és a 
következtetésekhez. Az érzékenységi értékek meghatározásakor nem közvetlenül a geometriai 
változó méreteit tekintjük tervezési változónak, hanem dimenziótalanítva elosztjuk a kiinduló 
értékkel, ezzel egyre normáljuk a változót. Ezt a technikát különösen akkor célszerű alkal-
mazni, ha a méretek között nagyságrendi különbség van. Az érzékenységek meghatározásánál 

x értékét 10%-ra, 1%-ra és 0,5%-ra választjuk. 

  

 
 

9.7. ábra: A célfüggvény érzékenységének meghatározása 
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A célfüggvény érzékenységének meghatározása viszonylag egyszerű és látható (9.7. áb-
ra), hogy a pontossága is csak kis mértékben függ a választott x értéktől. A térfogatra tehát 
legnagyobb hatása az 1. tervezési változónak van, a hajtókar szélességének, míg legkevésbé a 
2. tervezési változó (lekerekítési sugár). Amennyiben például egy olyan tervezési változót 
választunk, amely nem kapcsolódik a geometriához (például az alkalmazott anyag rugalmas-
sági modulusa), akkor a térfogat célfüggvény-érzékenysége zérus lesz.  

A feszültség típusú optimálási feltételek érzékenységének megbízható meghatározása 
sokkal bonyolultabb kérdés. Automatikus hálógeneráló alkalmazásakor nem garantálható, 
hogy a számítás alapjául szolgáló végeselemes csomópontok ugyanoda kerüljenek, és az sem, 
hogy a vizsgált környezetben a háló struktúrája (elemek száma és kapcsolódási sémája) 
ugyanaz marad, amikor kis mértékben megváltoztatjuk a geometriát és újrahálózzuk a testet. 
Ebből adódik, hogy bár az első és harmadik tervezési változó esetében könnyebb volt konver-
gens eredményt elérni, de a második és negyedik változó esetében az elfogadható eredmény 
érdekében még egy kisebb (0,1%-os) pontra is szükség volt (9.8. ábra). 

 
9.8. ábra: Feszültségérzékenységek meghatározása 

Ezeket az eredményeket összevetve a célfüggvény-érzékenységgel megállapítható példá-
ul, hogy a második tervezési változónak, bár legkevésbé van hatással a célfüggvényre, a ma-
ximális feszültségek meghatározásában a legjelentősebb szerepe van. Látható továbbá az is, 
hogy mindegyik tervezési változó megváltoztatására reagál vagy a célfüggvény, vagy a fe-
szültségi optimálási feltétel, de ha mégis csökkenteni kellene a tervezési változók számát, 
akkor talán a negyedik tervezési változót lehetne elhagyni, mert mindegyik érzékenységértéke 
viszonylag kicsi. 

Mérnöki szempontból fontos lehet egy szerkezet maximális deformációja is, így a teljes-
ség kedvéért bemutatjuk, hogy milyen eredményt kapunk a szerkezet maximális elmozdulásá-
nak érzékenységszámításakor (9.9. ábra). Az ábráról jól látható, hogy az elmozdulások érzé-
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kenysége sokkal könnyebben konvergál, mint a feszültségérzékenységek, így ennek meghatá-
rozása egyszerűbb. Elvárásaink szerint a második tervezési változó, a lekerekítési sugár vál-
toztatása nincs nagy hatással a maximális elmozdulásra. 

 
9.9. ábra: Elmozdulásérzékenységek meghatározása 

Összefoglalva, ebben az alfejezetben rámutattunk az érzékenységszámítás fontosságára, 
különböző alkalmazási területeire. Áttekintettük a véges differencián alapuló, általánosan 
használható érzékenységanalízis technikát, valamint bemutattuk a direkt és adjungált válto-
zókra épülő számítás alapegyenleteit, valamint alkalmazási területeit. Egy konkrét esetben 
bemutattuk az érzékenységi értékek meghatározásának módját, kiemelve, hogy mikor és mely 
értékek meghatározása okozhat numerikus stabilitási problémát. Bemutattuk azt is, hogy mi-
ként kell tesztelni a konvergenciát az érzékenységi értékek pontosságának biztosítására, és 
azt, hogy milyen jellegű következtetéseket lehet levonni a tervezési változók szempontjából 
egy ilyen számításból. 

9.3. Ellenőrző kérdések 

1.  Milyen felhasználási területeit említettük az érzékenységszámításnak mérnöki feladatok 
megoldása során? 

2.  Mit nevezünk véges differenciás érzékenységszámítási technikának? 
3.  Hogyan befolyásolja az alkalmazott lépésköz a véges differenciás érzékenységszámítás 

pontosságát? 
4.  Mikor előnyös használni a direkt és mikor az adjungált módszerre épülő érzékenységszá-

mítást? 
5.  Melyek az érzékenységvizsgálat fő lépései? 
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Elmozdulásérzékenységek függése a  perturbáció nagyságától 
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2. tervezési változó 
3. tervezési változó 

Comment on Text
Olyan vizsgálat, amely megmondja, hogy a kimeneti változó megváltozását milyen mértékben befolyásolják a bemeneti változók (itt tervezési változók) változásai.

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 
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10. ALAKOPTIMALIZÁLÁS. GEOMETRIAI PARAMÉTEREZÉSEK 

ÉS HATÁSUK AZ OPTIMUMRA 

Alakoptimáláskor a kiinduló szerkezetet egy nagy adathalmazzal reprezentáljuk. Ez az adat-
halmaz egyértelműen leírja a kiinduló designt. A leíró halmaz adatait két diszjunkt részhal-
mazra bontjuk: az egyik a tervezési változók, a másik a tervezési paraméterek halmaza. Az 
alakoptimáláskor a tervezési változók a geometriát leíró részhalmazból választandók ki, de a 
teljes adathalmaz tartalmazza az anyagjellemzőket és a szerkezetanalízis feladat peremfeltét-
eleit is. A parametrikus CAE rendszerek alkalmazásakor a geometriát leíró parametrikus 
adathalmaz automatikusan előáll: ez az alaksajátosságok méretei, sorrendje, a definiálásukhoz 
felhasznált vázlatokon megadott méretek és geometriai kényszerek (merőlegesség, érintő stb. 
kényszer). Egy konkrét alkatrészt sokféle alaksajátosság-sorrenddel lehet leírni, ezeket fogjuk 
az alkatrész geometriai reprezentációinak nevezni. A sok különböző reprezentáció közül ne-
héz eldönteni, hogy melyik alkalmas leginkább az optimálási feladat megoldására, ezt csak 
hosszú idő alatt gyakorlattal és feladatok megoldásával lehet elsajátítani. Az elkészített geo-
metriai reprezentáció viszont meghatározza a kiválasztható tervezési változókat, hiszen ha 
például a tárgy egy oldalát egy egyenessel modelleztük, akkor változtathatjuk annak állásszö-
gét, de a geometria felépítésének módosítása nélkül nem alkalmazhatunk ott spline görbét.  

10.1. A geometria felépítésének hatása az optimálási modellre – esettanulmány 

Megállapítottuk tehát, hogy a vizsgálandó alkatrészünket többféleképpen modellezhetjük a 
CAE rendszerünkben, és ezt úgy kell megtenni, hogy a szándékaink szerinti változtatásokat 
megvalósító paraméterezésből a tervezési változók kiválaszthatóak legyenek, másrészt a 
geometria a tervezési változók lehetőleg széles határokon belüli módosításának következtében 
se omoljon össze. Ennek illusztrálására tekintsünk egy nagyon egyszerű példát. Egy furattal 
ellátott téglatest alkatrészt mutat a 10.1. ábra a megadott méretekkel.  

 
10.1. ábra: Téglatest furattal - CAD modell 

Comment on Text
Alakoptimálás során a test felületének egy részét változtatjuk (geometriai tervezési változókon keresztül) úgy, hogy a célfüggvény minél jobb értékéhez jussunk, az optimálási feltételeket betartásával.

Comment on Text
Alakoptimálás során a test felületének egy részét változtatjuk (geometriai tervezési változókon keresztül) úgy, hogy a célfüggvény minél jobb értékéhez jussunk, az optimálási feltételeket betartásával.

Comment on Text
A szerkezetet azon jellemzői, amelyek az optimálási eljárás során nem módosulnak.

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 
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Még ennél a nagyon egyszerű geometriájú testnél is több lehetőségünk van az alaksajá-

tosság-fa kialakítására (a különböző geometriai reprezentációkra). A legegyszerűbb eset, ami-

kor egy téglalapból és egy körből kiindulva az adott méretekkel egyetlen vázlatból kihúzással 

készítjük el a testet.  

Amennyiben a furat átmérőjét növeljük, akkor a 60-as átmérő elérésétől kezdve a szolid 

geometria eltűnik, és a geometriai modellező nem tudja elkészíteni a kihúzás alaksajátosságot 

(10.2. ábra és 1_feature_regen hiba.avi).  

 

10.2. ábra: A geometria összeomlása az átmetsződő kontúrok miatt 

A geometria elkészíthető két alaksajátosság alkalmazásával is; praktikusan egy kihúzással 

elkészítjük a téglatestet, és utána lyukat fúrunk bele (10.3. ábra). A furat méretének növelése-

kor a 60 mm-t elérve a furat eltűnik, mert a geometriai modellező a kivágás alaksajátosságot 

nem tudja felépíteni (10.4. ábra és 2_feature geom .avi).  

Amennyiben tovább növeljük az átmérőt, akkor a CAD rendszer már fel tudja építeni a 

geometriát (10.5. ábra), de az így felépített geometria felületi topológiája eltérő a kiindulótól, 

ami nem javasolt alakoptimáláskor. A felületi topológia megváltozása itt azt jelenti, hogy a 

geometriát határoló felületek száma és/vagy a szomszédos felületek kapcsolódási sémája 

megváltozott. Ebben az esetben eggyel megnőtt a felületek száma. Ez a probléma tovább gyű-

rűzik a szerkezeti modell elkészítésére is, hiszen minden optimálási lépésben a végeselemes 

rendszernek újra fel kell építenie a szerkezetanalízis modellt is. Amint a mellékelt animáció 

mutatja, amennyiben a változó felületen végeselemes peremfeltétel van adva, akkor a FEM 

modellező általában nem tudja helyesen kezelni a felmerült problémát, és ennek eredménye-

ként egy olyan szerkezetanalízis feladat kerül megoldásra, amelynek semmi köze az eredeti 

feladathoz, de az alkalmazott programverziótól függetlenül az is lehetséges, hogy a szerkezet-

analízis modul hibaüzenettel leáll.  

Ezért tehát az alaksajátosság-fa felépítésekor, a tervezési változók kiválasztásakor és a 

tervezési változók változási határainak meghatározásakor különös figyelemmel kell lenni arra, 

hogy a geometria a keresési tartomány minden pontjában újraépíthető legyen, és a felületi 

topológia se változzon (amennyiben ez elkerülhetetlen, akkor topológiaoptimálási feladatot 

kell megoldanunk, amelyről részletesen egy későbbi fejezetben olvashatunk). Mindezek fi-

gyelembevétele egy esetleg több száz alaksajátosságot tartalmazó geometriánál nem magától 

http://www.typotex.hu/upload/tamop/gepesz/10_1_feature_regen%20hiba.swf
http://www.typotex.hu/upload/tamop/gepesz/10_2_feature%20geom%20.swf
http://www.typotex.hu/upload/tamop/gepesz/10_3_FEM%20peremfeltetel%20valtozasa.swf
Comment on Text
Alakoptimálás során a test felületének egy részét változtatjuk (geometriai tervezési változókon keresztül) úgy, hogy a célfüggvény minél jobb értékéhez jussunk, az optimálási feltételeket betartásával.

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.
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értetődő, és megfelelő tapasztalatot igényel, ezért nem alkalmazzák még rendszeresen az ipar-
ban a CAE rendszerekbe beépített automatikus alakoptimáló modult.  

A paraméteres alakoptimálás előnye azonban, hogy a paraméterezett felületek könnyen 
gyárthatók, és a módszer könnyen integrálható a CAD rendszerekhez, valamint az optimált 
geometria azonnal előáll a szokott CAE rendszerben. Az eredmények értelmezése sem igé-
nyel hosszadalmas mérnöki munkát és újramodellezést, ami általában egy topológiaoptimálás 
során elkerülhetetlen.  

 

 
10.3. ábra: A lyukas téglatest felépítése két alaksajátosságból 

 
10.4. ábra: A kivágás alaksajátosság hibát okoz, a furat eltűnik 

Comment on Text
Alakoptimálás során a test felületének egy részét változtatjuk (geometriai tervezési változókon keresztül) úgy, hogy a célfüggvény minél jobb értékéhez jussunk, az optimálási feltételeket betartásával.

Comment on Text
Topológiaoptimálás során az optimális kialakítást keressük az adott tervezési tartományban. 
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10.5. ábra: Regenerált geometria a felületek számának megváltozásával 

10.2. Optimálási modell kidolgozásának lépései alakoptimálási feladat megoldásakor  

Ebben az alfejezetben áttekintjük, hogy – szoftverkörnyezettől függetlenül – milyen alapvető 
lépésekre van szükség ahhoz, hogy egy alakoptimálási feladatot megoldhassunk bármely 
alaksajátosságokra épülő CAE rendszer felhasználásával. Alapfeltételezésünk, hogy rendelke-
zésre áll egy 3D-s parametrikus CAD rendszer, amely kétirányú (bidirekcionális, asszociatív) 
kapcsolatban van egy olyan másik szoftverrel (ez lehet a CAE rendszerben lévő másik modul 
is), amely rendelkezik szerkezetanalízis és optimáló modullal is. A vezető CAE rendszerek 
(SolidWorks, Pro/Engineer, Catia stb.) mindegyike rendelkezik – bár némileg különböző ké-
pességekkel bíró – végeselemes szimulációs és parametrikus alakoptimáló modullal is. Ezek 
használata azért előnyös, mert nem kell kilépni a szokott szoftverkörnyezetből és teljesen új 
rendszert megismerni. Mindezek mellett léteznek olyan önálló optimalizáló rendszerek is, 
amelyek például kapcsolódnak egy adott CAD rendszerhez azért, hogy ezt használják a geo-
metria módosítására. Egy későbbi fejezetben részletesebben olvashatunk az ilyen típusú ipari 
szoftverekről, és bemutatásra kerül néhány megoldott jelentős ipari feladat is. Mi itt az integ-
rált CAE rendszerekben történő alakoptimálást fogjuk bemutatni a feladat megoldásának lé-
pésein keresztül. 

 
0. lépés: Kiinduló adatok (10.6. ábra) 
Feltételezzük tehát, hogy rendelkezésre áll a kiválasztott CAE rendszerben egy olyan alaksa-
játosság-fával rendelkező geometria, amely alkalmas a tervezési változók kiválasztására és a 
geometria megfelelően nagy tartományban lévő változtatására. Amennyiben problémás lenne 
a geometria újraépítésének megtartása, lehetőség van kis mértékben ezen utólag javítani. Eh-
hez felhasználhatjuk a CAE programokban rendelkezésre álló egyenletkészítési funkciót, 
amellyel méretek között adhatunk meg kapcsolatokat. A geometria építésekor javasolt a hatá-
rozott vázlatok használata. Amennyiben nem adtunk meg minden méretet, ezt az optimálás 
elkezdése előtt pótolhatjuk a szokásos méretezési parancsok használatával vagy geometriai 
kényszerek előírásával. Bár az optimálás működik nem határozott vázlatok esetén is, de ez a 
tervező szándékától eltérő geometriai változásokat eredményezhet.  

Ezen kívül szükség lesz még a szerkezetanalízis feladat megadására, amely a példánkban 
lineáris statikai feladat lesz, de lehet bármi más olyan típusú, amit a CAE rendszer numerikus 

Comment on Text
Alakoptimálás során a test felületének egy részét változtatjuk (geometriai tervezési változókon keresztül) úgy, hogy a célfüggvény minél jobb értékéhez jussunk, az optimálási feltételeket betartásával.

Comment on Text
Alakoptimálás során a test felületének egy részét változtatjuk (geometriai tervezési változókon keresztül) úgy, hogy a célfüggvény minél jobb értékéhez jussunk, az optimálási feltételeket betartásával.
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szimulációs modulja támogat, és az eredményeit az optimáló modul eléri. Ahogy az érzékeny-
séganalízis fejezetben is rámutattunk, fokozottan oda kell figyelni a jó végeselemes háló elké-
szítésére azért, hogy megfelelő pontosságú eredményeket kapjunk (például lokális hálófino-
mítások alkalmazása). Tovább nehezíti a helyzetet, hogy ez a megjegyzés nem csak a kiinduló 
geometriai modell hálózására vonatkozik, hanem az optimálás során a köztes geometriákra is. 
Az optimáló algoritmus minden iterációs lépésben a megváltozott geometriára újraépíti a 
végeselemes hálót. Előfordulhat, hogy a kezdeti hálózáskor használt beállításokkal egy köztes 
lépésben az automatikus hálógeneráló nem képes a megváltozott geometriát behálózni.  

Miután az optimáló algoritmus többször fogja meghívni a szerkezetanalízis modult, ezért 
feltétlenül célszerű az összes lehetőséget kihasználni – a jó eredmények megtartása mellett – a 
futási idő csökkentésére, például szimmetrikus feladat esetén a szerkezet csak egy megfelelő 
hányadát kell vizsgálni. 

Tehát ebben a lépésben rendelkezésre áll a folytonos parametrikus és a diszkretizált geo-
metria a szerkezetanalízishez szükséges adatokkal (peremfeltétel, anyagjellemző), ahogy azt a 
10.6. ábra mutatja. 

  
10.6. ábra: CAD modell és diszkretizált geometria a peremfeltételekkel 

1. lépés: Tervezési változók és határaiknak kiválasztása 

Az optimálási feladat megoldásának egyik legmeghatározóbb lépése a tervezési változók ki-
választása. A tervezési változóknak egymástól független adatoknak kell lenniük (általában a 
CAD parametrikus geometria valamely vázlatainak vagy alaksajátosságainak jellemző mérete, 
de ha a CAE rendszer megengedi, lehetne például anyagjellemző is, bár ez kivezet az alakop-
timálás területéről). A tervezési változók megadásának módja a CAE rendszer grafikus felüle-
tén történik a kívánt méret kiválasztásával (10.7. ábra). Ezt az eljárást annyiszor kell megis-
mételni, ahány tervezési változót szeretnénk alkalmazni. Az első optimálási próbálkozások 
alkalmával nem célszerű túl sok tervezési változót alkalmazni, mert bonyolítja a feladatot, és 
egy esetleges hiba miatti leállás után nehezebb meghatározni a probléma okát. Lehetőségünk 
van arra, hogy egy (kevesebb tervezési változós) sikeres optimálás után a köztes eredményből 
indulva és újabb tervezési változókat felvéve további optimálási lépéseket hajtsunk végre. Ezt 
a folyamatot az optimálási modell finomításának nevezzük. Jelen példában az alsó merevítő 
borda optimálását mutatjuk meg három tervezési változóval, amelyek közül kettő a borda 
kontúrját meghatározó spline két különböző pontjának egy-egy koordinátája (amelyeket 
spline_1-nek és spline_2-nek neveztünk el), míg a harmadik változó a borda vastagsága, ame-
lyet V jelöl (10.8. ábra).  

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 
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10.7. ábra: Tervezési változók kiválasztása 

 

 
10.8. ábra: A borda módosításához használt 3 tervezési változó 

 
Amennyiben kiválasztottuk a tervezési változókat, a következő lépésben meg kell adni a 

keresési tartományt, vagyis meg kell határozni minden egyes tervezési változóra egy alsó és 
egy felső határt (amelybe a tervezési változó aktuális értéke beleesik) az optimáló számára 
(10.9. ábra). 

A mintafeladatban alkalmazott tervezési változók kezdő értékeit és a keresési tartomány 
határait az 10.1. táblázat foglalja össze.  

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 
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Tervezési változó neve kezdeti értéke *mm+ alsó határa *mm+ felső határa *mm+ 

Spline_1 30 20 35 

Spline_2 13 11 15 

V 8 6 10 

10.1. táblázat: A tervezési változók kiinduló értékei és határai 

 

 
10.9. ábra: Tervezési változók határainak megadása 

A tervezési változók legtöbbször folytonosak a megadott tartományban, de van olyan 
rendszer is, amely mind a folytonos, mind a diszkrét változókkal elboldogul.  
 
2. lépés: Az optimálási feltételek megadása 

Az optimálási feltételek általában a szerkezet működőképességének garantálására szolgálnak, 
ezért a szerkezetanalízis eredményeire épülnek. Jelen esetben a szerkezetben ébredő maximá-
lis Mises-féle feszültségét (100MPa) korlátozzuk és a tartó maximális deformációját (0,12 
mm). A feltételek előírását a 10.10. ábra mutatja. 

Fontos tudnunk, hogy a legtöbb optimáló rendszer akkor működik helyesen, ha a kiinduló 
konstrukció a megengedett tartományban van, tehát az optimálási feltételeket úgy kell meg-
adni, hogy a kiinduló konstrukcióra teljesüljenek a feltételek. Amennyiben valamelyik feltétel 
nem teljesül, akkor célszerű kézzel úgy átalakítani a geometriát, hogy teljesüljenek a feltéte-
lek. Gyakran előfordul például, hogy a kiinduló konstrukciónál a feszültség feltétel nem telje-
sül. Ekkor elemezni kell, hogy miből adódik ez a probléma. Amennyiben a kiinduló szerkezet 
túl gyenge, akkor azt meg kell erősíteni az optimálás elkezdése előtt (a geometria átalakításá-
val). Ha viszont a szerkezetanalízis modell hibájából adódik a túl magas feszültség (ha példá-
ul egy rugalmas testtel való kapcsolatot fix megfogással helyettesítünk, akkor a megfogás 
környezetében olyan feszültségek alakulhatnak ki, amelyek nem jelennek meg a valós szerke-
zetben). Ilyenkor úgy célszerű eljárni, hogy a szerkezet egy adott résztartományán értékeljük 
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ki a feszültségi feltételt (nem az egész szerkezeten). A tartományt ilyenkor úgy célszerű meg-
választani, hogy a nem reális feszültséggyűjtő hatás már lecsengjen. 

 
10.10. ábra: Az optimálási feltételek megadása 

A valós mérnöki szerkezetek jelentős részének méretezése nem egy, hanem több terhelési 
esetre történik. A szerkezetanalízist minden esetben el tudjuk végezni több terhelési esetre, de 
az alkatrész vagy részegység optimálására több terhelési esetre nem minden optimáló rendszer 
képes. Akkor képes egy optimáló rendszer több terhelési eset vizsgálatára, ha az optimálási 
feltételek és esetleg a célfüggvény terhelési esethez kapcsolható. Ilyenkor lehetőség van terhe-
lési esetenként különböző feltételek alkalmazására is.  
 

3. lépés: A célfüggvény megadása 

Az optimálási feladat definiálásának utolsó lépése a célfüggvény megadása. Lehetőség van 
olyan célfüggvény megadására is, amelynek kiszámításához nem szükséges szerkezetanalízis, 
ilyenek leggyakrabban a térfogat és a tömeg. Más célfüggvények esetén a tervezési pontban 
történő kiértékeléshez szerkezetanalízis-számítás szükséges, ilyenek a maximális feszültség 
vagy a maximális deformáció, vagy például egy sajátfrekvencia. Hasonlóan, mint az optimá-
lási feltétel megadásakor, itt is lehetőségünk van a célfüggvény értelmezési tartományának 
megadására, amely lehet az egész szerkezet vagy annak egy résztartománya is. A mintapélda 
esetén a térfogat minimalizálását a 10.11. ábra mutatja.  
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10.11. ábra: A célfüggvény megadása 

Az integrált CAE rendszerek általában nem alkalmasak több célfüggvény esetén Pareto-
optimális front meghatározására; a többcélú optimálást a különböző célfüggvények súlyozott 
összegéből képzett eredő célfüggvényre végzik.  
 
4. lépés: Az optimáló paramétereinek beállítása 
Az optimálási feladat megadása után az optimáló algoritmus beállításai következnek. Ez 
azonban programspecifikus, például ha a CAE rendszerben több algoritmus van beépítve 
(ilyenek a Pro/Engineer és a Catia), lehetőségünk van az adott listából az alkalmazandó opti-
máló algoritmus kiválasztására (Solidworks rendszerben csak egy beépített algoritmus van, de 
két különböző pontossági fokozat). Számos esetben lehetőség van a konvergencia paramétere-
inek állítására is. 

 
5. lépés: Az optimálás lefuttatása, eredmények kiértékelése 
Még egy sikeres optimálási ciklus után is számos olyan teendő van, amellyel garantálhatjuk 
az eredmény mérnöki szempontú alkalmazhatóságát.  

Meg kell vizsgáljuk, hogy a kapott optimálási eredmény biztosan megfelel-e az optimálá-
si feltételeknek, mert vannak olyan módszerek, amelyek közelítik (interpolálják) a köztes 
eredményeket, és így keresik a megoldást, csökkentve ezzel a számításhoz szükséges időt.  

A vizsgált példában (10.12. ábra) jó látható, hogy a feszültségmaximum helye megválto-
zott, de mind a kiinduló, mind az optimált geometria megfelel az optimálási feltételeknek.   
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a) a kiinduló geometria elmozdulásmezője,  b) feszültségeloszlás a kiinduló geometrián, 

 
c) az optimált geometria elmozdulásmezője,  d) feszültségeloszlás az optimált geometrián 

10.12. ábra: Számítási eredmények a kiinduló és az optimált geometrián 

Ebben az illusztratív példában a célfüggvény értékének csökkenése az egész térfogatra 

vetítve csak 3%, de itt nem is várható el túlzottan nagy változás, hiszen a tervezési változó 

csak az alkatrész egy viszonylag kis részét tudta módosítani.  

Az optimáló eljárás által javasolt tervezési változó értékeket a 10.2. táblázatban „Az op-

timálás eredménye” oszlop mutatja.  

 

Tervezési 
változó ne-
ve 

Kezdeti értéke 
[mm] 

Alsó határa 
[mm] 

Felső határa 
[mm] 

Az optimálás 
eredménye 

[mm] 

Optimált 
érték [mm] 

Spline_1 30 20 35 26,626 27 

Spline_2 13 11 15 14,900 15 

V 8 6 10 6,006 6 

10.2. táblázat: A tervezési változók értékei az optimálás után 

Érdemes továbbá megvizsgálni, hogy az optimáló által megvizsgált pontok melyikében 

teljesülnek és hol nem az optimálási feltételek. A 10.13. ábra mutatja, hogy bár a 8. lépésben a 

térfogat nagyon kicsi, de ehhez a tervezési ponthoz olyan konstrukció tartozik, amelyik nem 

felel meg egyik optimálási feltételnek sem. Található olyan pont is, ahol csak az egyik vagy 

másik feltétel nem teljesül. Az optimálás során a megvizsgált geometriákat a mellékelt video 

mutatja. 

http://www.typotex.hu/upload/tamop/gepesz/10_4_geometria%20valtozasa.swf
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10.13. ábra: Az optimálás története 
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6. lépés: Az optimálási modell finomítása (a keresési tartomány és a tervezési változók tekin-

tetében) 

Sikeres optimálási ciklus esetén is érdemes megvizsgálni, hogy a kapott optimálási eredmény 

a keresési tartomány szélére esik-e, és ha igen, van-e lehetőség a tartomány méretének meg-

változtatására. Erre azért van szükség, mert általában nem egyszerű feladat a megfelelő kere-

sési tartomány meghatározása, és az algoritmusok csak a keresési tartományon belül határoz-

zák meg a legjobb feltételeknek is eleget tevő célfüggvény értéket, ami viszont nem biztos, 

hogy az elérhető legjobb. Az optimálás eredményéből viszont egyértelműen látható, hogy az 

optimáló melyik irányban mozdítja el a tervezési változók értékeit. Ez tájékoztatást ad arra, 

hogy miként érdemes módosítani a határokat. A módosított határokkal az optimálást újra le 

kell futtatni, és az eredményeket újra ki kell értékelni. Elképzelhető, hogy néhány tervezési 

változó esetén hiába van az optimálási eredmény a keresési tartomány határán, mégsem vál-

toztatunk a feladatdefiníción. Ennek például gyártástechnológiai vagy beépítési korlátból 

adódó okai lehetnek. Lehet olyan eset, amikor az alkatrész bizonyos méretét nem növelhetjük 

tovább, még akkor sem, ha ez kedvező lenne, mert így olyan térrészt foglalna el, amely szá-

mára nem megengedett (egy másik alkatrésznek van fenntartva). 

A példánkban látható (10.2. táblázat), hogy a Spline_1 változó esetében az optimálás 

eredménye távol van a határoktól, a Spline_1 és a V esetén bár közel, de nem éri el azt, ezért 

ebben az esetben nem változtattunk a keresési tartományon.  

Amennyiben a keresési tartományt már nem változtatjuk, meg kell fontolni, hogy újabb 

tervezési változó bevezetése szükséges-e. Ez eredményezheti az alkatrész jelenlegi változta-

tott részének pontosabb meghatározását. Erre példa, ha a borda alsó ívét leíró spline görbébe 

(amelyet jelenleg a Spline_1 és Spline_2 tervezési változókkal változtattuk) egy újabb pontot 

illesztünk be, amelyet az előbbiekhez hasonló módon méretezünk be (ezt a méretet nevezzük 

mondjuk Spline_3-nak). Így a 3 pont koordinátáinak együttes változtatásával nagyobb sza-

badságfokunk van a kívánt alak pontosabb meghatározására. Az optimálási modell finomítá-

sának másik módja, hogy a szerkezet újabb részeire adunk meg változtatási lehetőséget. Ilyen 

lehetne példánkban a falhoz rögzítő rész vastagságának változtatása, mely további térfogat-

csökkenéshez vezethetne, és a jelenlegi szerkezetanalízis vizsgálatokból látszik, hogy ott ala-

csony feszültségű tartomány található. Új tervezési változó bevezetésekor az optimálási cik-

lust természetesen meg kell ismételni. 

 

7. lépés: Gyártáshelyes konstrukció elkészítése 

Miután az optimáló a jelen példában folytonos tervezési változókkal dolgozik, ezért az opti-

málás eredményeként kapott tervezési változó értékeket célszerű gyárthatóság miatt módosí-

tani (10.2. táblázat utolsó oszlopa), majd egy szerkezetanalízist a módosított szerkezetre elvé-

gezni. A példában a szimulációs eredmények azt mutatják, hogy a gyártásra javasolt alkatrész 

is megfelel az optimálási feltételeknek. Ez különösen fontos lépés, hiszen például egy nem 

megvásárolható méretű lemezvastagság vagy például egy öntés szempontjából túl vékony 

falvastagság kritika nélküli elfogadása az „optimált” szerkezet gyárthatatlanságát okozhatja.  

Az optimálási modell készítésének legfontosabb lépéseit a mellékelt interaktív animáción 

keresztül is feleleveníthetjük. 

10.3. Ellenőrző kérdések 

1.  Mondjon példákat arra, hogy milyen hatással van a test felépítésére használt alaksajátos-

ság-sorrend az optimálási tartomány meghatározására! 

http://www.typotex.hu/upload/tamop/gepesz/10_2_optimalasi%20modellalkotas.swf
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2.  Milyen problémákat okozhat a végeselemes modell újraépítésekor a geometria topológiá-
jának megváltozása? 

3.  Mik az alakoptimálás kidolgozásának főbb lépései? 
4.  Miért előnyös a kétirányú asszociatív adatkapcsolat egy CAD rendszer és egy szerkezet-

analízis szoftver között?  
5.  Melyek azok a legismertebb CAE rendszerek, amelyek szerkezetanalízis és optimáló mo-

dullal is rendelkeznek? 
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11. TOPOLÓGIAOPTIMÁLÁS 

Ez a fejezet bemutatja, hol és milyen módon használhatók a tervezési folyamatban a 
topológiaoptimálás módszerei, milyen alapvetően eltérő eljárások léteznek, és milyen előnyei 
és hátrányai vannak a különböző megközelítéseknek. Egy egyszerű feladaton keresztül bemu-
tatjuk a topológiaoptimálási feladat megoldását két, mindenki számára elérhető 
topológiaoptimáló szoftverrel.  

11.1. A topológiaoptimálás helye a tervezési folyamatban 

A tervezés elején, a koncepcionális tervezés fázisában kell eldönteni az adott funkciók teljesí-
téséhez az adott működési, üzemi körülmények között az alkatrészünk kialakítását. Itt lehet a 
legkisebb ráfordítással a legnagyobb megtakarítást elérni (11.1. ábra); a későbbi változtatások 
már csak komoly költségek árán valósíthatók meg.  

 
11.1. ábra: A topológiaoptimálás a koncepcionális fázisban nagy költségmegtakarítást eredményezhet  

Vannak olyan tervezési feladatok, ahol a sok változó hatása explicit módon nehezen fo-
galmazható meg, de korábbi hasonló feladatok megoldása alapján vannak elképzeléseink a 
helyes megoldásról. Ilyenkor a probléma formalizálása, modellalkotás és a lehetőségek szisz-
tematikus/algoritmikus mérlegelése helyett a mérnöki intuíció alapján hozhatjuk meg hatéko-
nyan a döntést az ígéretes koncepció kiválasztásához. Ez a helyzet áll elő pl. újratervezés 
vagy illesztett tervezés esetén. Abban a helyzetben viszont, amikor nagyon kevés előismeret-
tel rendelkezünk, pl. új termék létrehozásakor, mindenképpen hasznos, ha megkeresve a leg-
döntőbb befolyásoló tényezőket, szisztematikusan keressük a legjobb kialakítást. A választott 
kialakítás behatárolja a lehetőségeket, mennyire tudunk kedvező viselkedést elérni, így szük-
ség van olyan eljárásokra, amelyek ezt a súlyos döntést támogatják. Ilyenkor nem áll rendel-
kezésére más támpont a szerkezet kialakításához, mint a tervezési tér, a csatlakozási feltéte-
lek, a csatlakozásokon keresztül ható terhelések és a viselkedést leíró matematikai modell. 
Nem ismert a test szerkezeti összefüggősége, pl. hány merevítő bordára van szükségünk, hol 
és milyen könnyítéseket lehet alkalmazni, de akár feladat lehet a támaszok alkalmas helyének 
és számának meghatározása is. A topológiaoptimálás célkitűzése, hogy meghatározza, hol 
foglalja el a kezdetben adott teret a szerkezeti elemünk. A topológiaoptimálás eljárásai tehát 
egy előre megadott tartományon keresik az optimális kialakítást, általában egy kiemelt fontos-
ságúnak tartott szempontból. Az eredményül kapott alak nem tekinthető végső megoldásnak, 
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annak megkeresésére további, az így javasolt topológián történő több szempontú vagy más 
feltételek melletti alak- és/vagy méretoptimálás adhat választ. A topológiaoptimáló módszer 
megalkotásakor vagy kiválasztásakor egyfelől a megoldandó feladatot kell szem előtt tartani: 
mi a célfüggvény, milyen optimálási feltételeket kell kielégítenünk és milyen sajátosságokkal 
bír a szerkezet viselkedését leíró peremérték feladat. A másik, a módszer lényegét érintő kér-
dés, hogy milyen módon tudjuk a test alakját úgy paraméterezni, hogy a topológiai változások 
folytonosan nyomon követhetők legyenek, vagyis hogyan választjuk meg a tervezési változót. 
Mivel a jó megoldás kiértékelése, illetve az elfogadható megoldások meghatározása a visel-
kedést leíró szerkezetanalízis segítségével történik, amit diszkretizálás útján végzünk el (álta-
lában végeselem módszerrel), lényeges, hogy hol és milyen módon kapcsolódik a tervezési 
modell a szerkezetanalízis modellhez. Azok a módszerek, amelyek a változó testre illeszkedő 
hálóval értékelik ki a szerkezet viselkedését, a topológia megváltozásakor nehézségekbe üt-
köznek. A topológiaoptimáló eljárások között kiemelt szerepe van azoknak a módszereknek, 
amelyek implicit módon modellezik a geometriát, és egy állandó, képzeletbeli tartományon 
végzik el a szerkezetanalízist, mivel így könnyen alkalmazkodnak a kialakítás megváltozásá-
hoz, és megtakarítják a változó alak hálózását is. 

11.2. A topológiaoptimálás elméleti megalapozása  

A topológiaoptimálás elméleti megalapozója az ausztrál Mitchell volt, aki optimalitási kritéri-
umot vezetett le könnyű tartószerkezetek optimális topológiájára. Jóval később, az 1970-es 
években Rozványi és Prager segítségével terjesztette ki az elméletet általánosan, és adott ana-
litikus megoldást rácsszerkezetek számára, illetve alapozta meg folytonos szerkezetek vizsgá-
latát. Ezek az analitikus eredmények szolgálnak alapul tesztfeladatok kidolgozásához a kü-
lönböző topológiaoptimáló eljárások validálására [11.1].  

Az itt bemutatott problémák megoldása egy terhelési esetre vonatkozik rugalmas viselke-
dés mellett. Az eredmények érvényesek feszültség és alakváltozási munka optimálási kény-
szer esetére is: a rúdszerkezet optimális WS súlya, a megengedhető σ0 feszültségre és az adott 
C hajlékonysághoz (compliance) tartozó WC optimális súly között érvényes a (11.1) 

    
  

 

   
  

  (11.1) 

összefüggés, ahol ρ a rúd anyagának fajsúlya és E a rugalmassági modulusa, konstans anyagi 
viselkedést feltételezve. Az optimális súly és a tartó hossza közötti összefüggés megadható 
dimenzió nélküli    és    mennyiségekre (11.3. ábra), ahol h a tartó magassága, P a terhelés. 

    
   

   
,    

 

 
 (11.2) 

Mitchell-tartónak nevezik az irodalomban a befogott, szabad végén terhelt tartót, amely-
nek analitikus úton számított optimális topológiáját a 11.2. ábra mutatja. 

 

  

11.2. ábra: Mitchell-tartó analitikus megoldása 

Comment on Text
Olyan optimálási feladatmegfogalmazás, ahol a tipikus tervezési változók a szerkezet keresztmetszeti méretei, vagy egyes elemek jellemző méretei, esetleg vastagsági méretek. 

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.



134 Mérnöki optimalizáció 

www.tankonyvtar.hu © Erdősné Sélley Csilla, BME 

MBB tartó  
A feladat eredetileg a Messerschmidt–Böhlkow–Blohm légitársaságnál merült fel több 

feltételes optimum problémaként. Az irodalomban a hajlékonyság célfüggvényre történő mi-
nimalizálását hívják általában MBB feladatnak. A peremfeltételeket és a fél szerkezetre az 
optimumot a 11.3. ábra mutatja: 

 

 

 

11.3. ábra: MBB tartó analitikus megoldása 

11.3. A topológiaoptimálás módszerei 

Az elmúlt évtizedekben számos topológiaoptimáló eljárást fejlesztettek ki, mint a 
homogenizációs módszer, az anyageloszlásos módszer, röviden SIMP (Solid Isotropic 
Microstructure with Penalty), az evolúciós szerkezetoptimáló módszerek (röviden ESO = 
Evolutionary Structural Optimization), fordított adaptáció módszere, a buborék módszer, a 
szintfelület módszer (LSM = level set method), a topológiai deriváltak módszere, a szintvona-
lak módszere és egyéb eljárások. A leghatékonyabbnak és egyszerűbbnek eddig egyelőre a 
SIMP módszer bizonyult a hajlékonyság minimalizálására térfogati feltétel mellett; a kereske-
delmi rendszerekben ezt a módszert alkalmazzák a vezető szoftvergyártók, ezért ezt a mód-
szert mutatjuk be legrészletesebben; további részletek a 14. fejezetben találhatók. 
 
A topológiaoptimáló módszerek három csoportra oszthatók: 

 matematikai alapokon nyugvó eljárások, amelyek globális kritériumok meghatáro-
zására alkalmazhatók mint a hajlékonyság vagy a térfogat; ilyen a 
o homogenizációs módszer; 
o SIMP; 
o szintfüggvény módszer; 
o fázismező módszer; 

 heurisztikákra alapuló módszerek, amelyek homogenizálásra törekszenek kis meny-
nyiségű anyag eltávolításával a tervezési tartomány azon részéből, ahol a vezérlő 
kritérium – mint pl. a feszültség – alacsony értéket mutat;  

Comment on Text
Topológiaoptimáló eljárás, amelynek során üregeket képezünk a kezdetben tömör tartományunkban, és így keressük a megfelelő kialakítást.

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
A test változó geometriájának követéséhez a fázis átalakulás analógiát használó módszer.

Comment on Text
Angolul Compliance, a merevség ellentéte; a külső erők által végzett munka.

Comment on Text
Angolul Compliance, a merevség ellentéte; a külső erők által végzett munka.

Comment on Text
Angolul Compliance, a merevség ellentéte; a külső erők által végzett munka.

Comment on Text
Level Set Method = LSMA test alakjának és kialakításának változását egy időparaméterhez kötjük; a változást leíró függvény simább, könnyebben kezelhető lesz.
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o soft kill (SK) vagy a hard kill (HK) evolúciós módszerek (ESO, AESO, BESO, 
XESO); 

o fordított adaptáció; 
o metamorf fejlődés; 

 vegyes eljárások a topológia- és alakoptimálás kombinálásával mint a  
o buborék módszer; 
o szintvonalak módszere. 

 
A továbbiakban bemutatjuk a fenti módszerek néhány alapvető sajátosságát. 

11.4. Homogenizációs módszer [11.2]  

A homogenizációs módszer alapgondolata, hogy a szerkezetet porózusnak tekintjük, és a mik-
roszkopikus üregek optimális eloszlását keressük az előre megadott tervezési tartományon. 
Végeselemes szerkezetanalízis során a tervezési tartományt N végeselemre osztjuk, tervezési 
változóként az egyes elemekben létrehozott mikroüregek mérete és iránya szolgál (11.4. áb-
ra); a szerkezet minden egyes eleméhez rendelünk tervezési változókat.  

 

 
11.4. ábra: Tervezési változók értelmezése a homogenizációs módszer esetén 

Ha az optimálás eredményeként a=b=1 adódik, akkor az üreg elfoglalja a teljes elemet, az 
elem nem vesz részt a terhelésátadásban, és ki lehet iktatni a geometriából; a másik véglet, ha 
a=b=0 adódik, ebben az esetben tömör anyagrészre van szükség. A többi esetben inhomogén 
sűrűségű vagy porózus anyagot kell alkalmaznunk; ez a gyakorlatban nem minden esetben 
megvalósítható. A három tervezési változó elemenként nagyszámú számítást tesz szükséges-
sé, tehát indokolt a változók számának csökkentése – pl. négyzet alakú nyílással jellemezve az 
elemek porozitását. A homogenizációs módszer volt az első olyan módszer, amely fix tarto-
mányon végzi el a szerkezetanalízist; ebből az alapgondolatból alakult ki nem sokkal később a 
SIMP módszer, amely bevezetése óta is töretlen népszerűségnek örvend. 

Comment on Text
Alakoptimálás során a test felületének egy részét változtatjuk (geometriai tervezési változókon keresztül) úgy, hogy a célfüggvény minél jobb értékéhez jussunk, az optimálási feltételeket betartásával.
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11.5. SIMP módszer [11.3]  

A SIMP módszer a legeredményesebb és legnépszerűbb topológiaoptimálási eljárás, a keres-
kedelmi szoftverek szinte mindegyike ezt az eljárást tartalmazza. A gépészmérnöki alakadási 
feladatok megoldása esetén a topológiaoptimálás általában merevségre történik egy vagy több 
terhelési eset figyelembevételével alkatrész szintű szerkezetanalízis során és térfogathányadra 
vonatkozó feltétel mellett. A kiadott tervezési javaslatokat a tervezőnek értelmeznie kell, 
gyárthatósági szempontokat figyelembe véve. Az újrafogalmazott geometria pontosabb vizs-
gálata következhet a terhelési környezet pontosabb leírásával, illetve még egyéb optimálási 
feltételekkel finomíthatja a tervező a vizsgálatot. 

 
A módszer lényege, hogy a szerkezeti elem topológiáját anyageloszlásként keressük az 

előre megadott tervezési tartományon, amelyet N végeselemre osztottunk. A tervezési változó 
az egyes elemekhez rendelt ρe fiktív relatív anyagsűrűség, (e = 1, 2, · · · , N). Az e-edik elem 
tömör elem, ha ρe = 1, és üreg, ha ρe = 0. A nem folytonos leírásból eredő számítási nehézsé-
gek elkerülésére a diszkrét {0, 1} értékek helyett folytonos tervezési változót használunk, 0 ≤ 
ρe ≤ 1, így 

 Ee =ρe
p

 E0, (11.3) 

ahol p a büntető kitevő, E0 pedig a Young-modulus, tehát ρe
p
 -nel interpolálunk 0 és E0 között. 

 

Szerkezeti hajlékonyság minimalizálása 

A topológiaoptimálási feladatot a külső terhelések alatt álló, adott rögzített szabadsági fokú 
szerkezetünkre a következőképpen írhatjuk le:  

keressük  ρ = {ρ1, ρ2, · · · , ρN }-t, hogy  

min : C = fT
kuk, 

feltéve, hogy: 

      
 
       , 

és 0 < ρmin   ρe   1,  (11.4) 

 

ahol az elmozdulásvektor a ρ tervezési változó vektor függvénye, f a külső erők vektora és u 

elmozdulást a 

 K(ρ)u = f  (11.5) 

egyenlet megoldásaként kapjuk meg, ahol K a globális szerkezeti merevségi mátrix, amely az 
elemi merevségi mátrixokból áll össze. A SIMP modell szerint az elemi merevségi mátrixok a 
ρe tervezési változótól a Young-moduluson keresztül függnek, ahogy azt korábban bemutat-
tuk;   az előírt térfogat,    az adott elem térfogata. A sűrűség ρmin alsó határát a numerikus 
szingularitás elkerülésére vezettük be. A k index jelzi azokat a szabadságfokokat, ahol külső 
terhelés hat. 

Minthogy a külső erők munkája megegyezik a deformált szerkezetben tárolt alakváltozási 
energiával, a célfüggvényt írhatjuk a következő módon is:  

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.
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 min   C = u
T
Ku,  (11.6) 

vagyis a megoldandó optimálási feladat az alakváltozási energia minimalizálása. 
 

A feladat folytonos megfogalmazásához bevezetve a Lagrange-függvényt, az optimalitás 
szükséges feltétele  

              
               , (11.7) 

ami azt jelenti, hogy a sűrűség eloszlása akkor optimális, ha a fenti egyenlet bal oldalán talál-
ható alakváltozási energiasűrűség-szerű tag állandó. Mivel a magas energiájú helyek merev-
sége kicsi, egy egyszerű, fix pont típusú változó frissítési eljárást írhatunk elő, amely az ala-
csony alakváltozási energiájú helyeken anyagot vesz el, míg a magas energiájú helyeken hoz-
záad:  
 

      

                   ha     
 
                    

                 ha                     
 

    
 
 egyébként

  (11.8) 

 

      
   ρ           

               , (11.9) 

ahol K az aktuális iterációs lépés, uK a K-adik iterációs lépésben meghatározott, ρK-tól függő 
elmozdulás megoldása az egyensúlyi egyenletnek. Az optimumot akkor érjük el tehát a köztes 
sűrűségű elemekre, ha BK=1. A lépések hatékonyságát az η beállító paraméter és ς mozgási 
korláton keresztül ellenőrizhetjük. 

ρK+1 értéke a pillanatnyi Λ értékétől függ, amit egy belső iterációval kell a térfogat-
optimálási feltételhez igazítanunk. Az egyértelmű monoton függvénykapcsolat miatt Λ értékét 
megkaphatjuk pl. intervallumfelezéssel. A konvergencia gyorsítására, ill. stabilitásának bizto-
sítására szolgáló η és ς értéke szokásosan 0.5, ill. 0.2. 

Ez az optimumkritérium eljárás nagyon hatékony, és kiterjeszthető más problémamegfo-
galmazásokra is, meglévő végeselem program esetén kis ráfordítással programozható. Azok-
nál a feladatoknál, amelyeknél az optimumkritérium alkalmazása nehézségekbe ütközik, va-
lamely matematikai programozási módszert használhatunk. 

A V* előírt térfogathányad döntően befolyásolhatja az optimális kialakítást, ahogy ezt a 
11.5. ábra mutatja; a tervezőnek mérlegelnie kell, hogyan választja meg ezt a paramétert. 

file:///D:/MELÓ/TÁMOP/GÉPÉSZ/TAMOP-javitasok_02-28/Mérnöki%20optimálás/6_konvertált2/Gyurecz
file:///D:/MELÓ/TÁMOP/GÉPÉSZ/TAMOP-javitasok_02-28/Mérnöki%20optimálás/6_konvertált2/Gyurecz
Comment on Text
Olyan függvény, amelyet többváltozós feltételes szélsőérték meghatározásakor értelmezünk oly módon, hogy a célfüggvényhez hozzáadjuk Lagrange tényezőkkel szorzott optimálási feltételeket.Segítségével felírható az optimum szükséges feltétele.
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11.5. ábra: Az előírt térfogathányad hatása: b) 80%; c) 60%; d) 40%; e) 20% 

Konvergencia biztosítása hálófinomítás esetén 

A háló finomítása során az alapvető eljárás nem biztosítja, hogy egyértelmű megoldást kap-
junk (11.6. ábra). Három, elvében különböző technika alkalmazásával érhető el konvergencia: 

 gradiens/perem kontroll, minimális tagméret előírása; 
 a paramétertér redukálása (durvább háló a tervezési tartományon, mint az analízisre); 
 szűrési módszerek (érzékenységszűrés, ill. sűrűségszűrés). 

 

A köztes sűrűségű tartományok kiszűrése hatékonyan kezelhető az egyszerű p büntető ki-
tevő előírásával. Amikor ez mégsem sikerül, az megnehezíti a fizikai értelmezést – gondolha-
tunk vékonyabb/porózusabb/gyengébb anyagra, de ez nem minden esetben elfogadható.  

Egy másik probléma, hogy a „sakktáblaszerű” megoldások sem bírnak a gyakorlat szá-
mára értelmezhető jelentéssel. Mindkét problémára megoldást hoznak az ún. vetítési sémák. 

 
11.6. ábra: Hálófinomítás hatása az optimumra: a) 2700; b) 4800; c) 17200 elem 
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11.7. ábra: Sakktáblaszerű megoldás 400 és 6400 elemre 

Változik a megoldás jellege akkor is, ha egyszerre több terhelési esetet veszünk figyelem-
be (11.8. ábra). 

A c) és d) esetben kapott optimumoknál mindegyik terhelés egyidejűleg hat, míg e) és f) 
esetben külön-külön ható terhelésekre megfogalmazott, több terhelési esetes optimálás ered-
ményét láthatjuk. Ez utóbbiak stabilabb szerkezetet mutatnak. 

 

 
11.8. ábra: Optimum egy, ill. több terhelési esetre 

A SIMP módszerrel a feladat megoldása a következő lépéseken keresztül zajlik tehát: 
 kezdeti tervezési tartomány meghatározása, peremérték probléma megadása kezdeti 

homogén anyageloszlással; 
 az aktuális sűrűséggel kiszámítjuk a végeselem módszerrel az elmozdulásokat és alak-

változásokat; 
 kiszámítjuk az aktuális design hajlékonyságát; 
 ha nincs jelentős változás az előző lépésben számolt értékhez képest, vagy az optimum 

szükséges feltétele teljesül, leállunk; 

Comment on Text
Angolul Compliance, a merevség ellentéte; a külső erők által végzett munka.

Comment on Text
Solid Isotropic Microstructure with Penalty rövidítése, amely egy topológiaoptimálásra alkalmas módszer. Az anyag változó jelenlétét a vizsgált test egy adott részében úgy modellezzük, hogy a rugalmassági modulusát egy (0,1) értékű mesterséges változó, a relatív sűrűség p-edik hatványával szorozzuk. 
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 egyébként a (11.7) és (11.8) egyenletek szerint kiszámítjuk az új eloszlást (és egy bel-
ső iterációban a Λ Lagrange-multiplikátor értékét a térfogat kényszer alapján); 

 ismételjük a második lépéstől az eljárást. 
 

Abban az esetben, ha matematikai programozási módszerrel szeretnénk számítani az op-
timumot, először meg kell határoznunk a célfüggvény és az optimálási feltétel érzékenységér-
tékét. Ha diszkrét formában írjuk fel az optimálási feladatot a (11.3) és (11.4) szerint, az érzé-
kenységértékek az adjungált módszerrel nagyon egyszerűen számíthatók a hajlékonyságfel-
adatra, minthogy ebben az esetben az adjungált változó megegyezik az elmozdulással, és így a 
hajlékonyságérzékenysége (részletes levezetés a [11.15.] fejezetben): 

   

   
     

   
       (11.10) 

Az érzékenység tehát nem függ a többi elemtől, csak implicit módon az egyensúlyi 
egyenletet kielégítő elmozduláson keresztül és nagyon könnyen számítható. Mivel az érzé-
kenység negatív, igazolódott az intuíció, hogy anyag hozzáadásával a hajlékonyságot csök-
kentjük, ill. a merevséget növeljük. A matematikai programozási módszerek közül a mozgó 
aszimptoták módszere (MMA = Method of Moving Asymptotes) alkalmas a nagyszámú ter-
vezési változó kezelésére. Hasonló a megoldás algoritmusa és számítási szükséglete a bemu-
tatott optimumkritérium módszerhez. A számítás nagy hányadát a szerkezetanalízisek teszik 
ki. 

11.6. Szintfüggvény módszerek (LSM = Level set methods) [11.3]  

A gyorsan haladó módszer (fast marching method) és a szintfüggvény módszere olyan nume-
rikus technikák, amelyek egy határfelület változását követik. Ez a határfelület lehet éles, sar-
kos, változás közben szétválhat és újraegyesülhet. A módszerek széles körben alkalmazhatók. 
A két, mozgó felületek követésére alkalmas módszer a mozgó felületek és a folyadékok me-
chanikájának egyenletei közötti kapcsolatot használja ki. Az első módszer, mint a neve is mu-
tatja, nagyon hatékony abban az esetben, ha a mozgás csak egy irányban történik, ekkor staci-
onárius feladatra vezethető vissza a probléma, és gyors numerikus módszereket alkalmazha-
tunk; az időfüggő szintfelület módszer lassabb, de általánosan fogalmazza meg a feladatot. 

Tegyük fel, hogy adott két térrész egy határoló vonallal elválasztva, és ennek minden 
pontjára adott egy F pozitív sebesség (csak kifelé mozdul). A mozgás sebessége az adott he-
lyen érzékelt ellenállástól függ. A numerikus technika a határfelületet csomópontokkal ré-
szekre osztja, és a csomópontok mozgatására vezeti vissza a köztük levő határvonal mozgását.  

 

 

11.9. ábra: Határfelület és mozgási irányai 

Comment on Text
Olyan konstansok, amelyek többváltozós függvények feltételes szélsőértékeinek meghatározásánál szerepelnek.
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A mozgatás során azonban a megadott helyeken irányuk keresztezheti egymást, aminek 
következtében a sötét színnel jelölt térrész több részre szétválhat: ilyenkor nehéz a szakaszo-
kat értelmezni, rendezni. 

A gyorsan haladó technika a stacionárius tulajdonságot használja ki a határvonal közvet-
len követése helyett. Fektessünk a problématérre egy hálót, és rendeljünk egy T(x,y) időt min-
den csomóponthoz, amikor a megváltozott határvonal odaér. 

 

Legyen például a kezdeti foltunk kör alakú, ami kifelé terjed, keresztezve az időmérő csomó-
pontokat. A T(x,y) függvény ebben az esetben kúp alakú felület lesz (11.10. ábra). Ez a függ-
vény az xy síkot pontosan a kezdeti határvonalnál metszi. Minden T időponthoz tartozik tehát 
egy ponthalmaz, amelyhez a változó felület elér.  

 

11.10. ábra: Stacionárius időfüggvény 

Ezt a megfogalmazási módot peremérték megadásnak is nevezzük, mert a frontunk kez-
deti helyzetét a keresendő T(x,y) időfelület peremeként adjuk meg. A T(x,y) függvény alakja 
könnyen megadható, míg ha a határgörbét paramétereznénk, és követnénk annak változásait, a 
különböző időpontok közti topológiai változásokhoz lehetetlen volna numerikusan megadható 
transzformációt találni. A módszer előnye, hogy a numerikus számításokat fix, derékszögű 
hálón végezzük (Euler-féle megközelítés). 

 
11.11. ábra: A szintfüggvény segítségével egyszerűen hozhatók létre topológiai változások 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Level_set_method.jpg
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A stacionárius felület építése szintről szintre történik, mint ahogy a házakat építik (11.12. 

ábra). A földszinten levő felületdarabot felemeljük a T függvénynek megfelelő módon az ak-

tuális szintre, és hozzákapcsoljuk a meglévő építményhez, amíg minden felületdarabot fel-

emeltünk. Az ábrán zöld négyzetek mutatják az aktuális darabot. 

 

11.12. ábra: A szintfelület építési módja 

A szintfüggvény módszer ennél általánosabb: a határfelületet egy előjeles távolságfügg-

vény nulla szintjeként azonosítja. A határfelület változását a szintfüggvény változásának felel-

tetjük meg, és a szintfüggvény mozgását leíró kezdeti érték probléma megfelel a Hamilton–

Jacobi egyenletnek. Így a görbületek, normálisok könnyen számíthatók, a topológiai változá-

sok természetes módon következnek be. Az egyenlet megoldása a hiperbolikus megmaradási 

törvények mintájára egy entrópiakielégítő séma alapján történik. 

 

Példa. Adott egy hajlított lemez, a piros nyíl jelzi a terhelést, a zöld négyzetek a befogást; 

a változtatható peremet szaggatott vonal jelzi (11.13. ábra). A feszültségeket a 11.14. ábra 

mutatja. 

 

11.13. ábra: Megoldandó feladat 

 

11.14. ábra: Kiinduló design feszültségeloszlása 

Kivágást ejtünk az alacsony feszültségű területen, és újraszámítjuk a feszültségeket, majd 

tágítjuk a nyílást az alacsony feszültségű tartomány irányába (11.15. ábra). 

   

11.15. ábra: Szintfelület módszer haladási módja 

11.7. Topológiai deriváltak módszere [11.5]  

A topológiai derivált egy tartományon megjelenő infinitezimális topológiai változások szerin-

ti derivált, mint pl. egy furat, ill. repedés megjelenése, ill. eltűnése. Gyakran használják szint-

http://www.typotex.hu/upload/tamop/gepesz/11_Movielevelsetexplain_marching.swf
http://www.typotex.hu/upload/tamop/gepesz/11_Level%20set%20method.swf
http://www.typotex.hu/upload/tamop/gepesz/11_Level%20set%20method.swf
http://www.typotex.hu/upload/tamop/gepesz/11_Movieoptimal_fillet_160.swf
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felület módszer optimumkritériumának felépítéséhez. Bár lehet sorolni a módszer néhány elő-

nyét, mint kevesebb iteráció a hagyományos eljárásokhoz képest és durva háló mellett is elfo-

gadható eredmények, mégis az optimálási feltételek kezelésének hiánya egyelőre korlátozza a 

módszer általános használhatóságát. 

11.8. Fázismezők módszere [11.6]  

A fázisfelület-megközelítés a szintfelület módszerhez hasonlóan egy segédfüggvényen ke-

resztül követi a perem változását. Működésében tehát igen hasonlít a szintfelület módszerhez, 

azonban egyszerűbb a számítás, minthogy itt nem szükséges a függvények újrainicializálása. 

A szerkezet alakját úgy tekintjük, mint egy kétfázisú rendszer fázishatárát. Bevezetjük a fá-

zismező segédfüggvényt, és a függvény optimálása az időfüggő reakció diffúziós egyenlet 

megoldásával történik. Az eredeti eljárás eredménye függ a kezdetben megbecsült üregek 

számától; ez orvosolható a topológiai deriváltak bevezetésével. 

Újabban fiktív határfelületi energia bevezetésével sikerült a komplexitást is figyelembe 

venni, illetve aszimmetrikus kezdeti alakból indított optimálás sem jelent problémát szimmet-

rikus feladat esetén.  

11.9. Evolúciós módszerek (ESO = Evolutionary Structural Optimization) 

[11.7][11.8][11.9] 

Megkerülve a fenti kérdésfelvetést, mérnöki intuícióra épülő megoldási technika, amikor a 

szerkezetanalízis eredmény alapján döntünk a terhelésátadásban látszólag nem közreműködő 

részek eltávolításáról, illetve a gyengének mutatkozó részek megerősítéséről (kétirányú mód-

szerek). A kiinduló végeselemes modell a hard-kill (HK módszernél lehet akár strukturált 

vagy egy meglevő alkatrész hálója jobb konstrukció keresésére; az elemek eltávolítása a mo-

dellből az anyagjellemzőjük közel nulla értékre csökkentésével történik. A módszer előnye, 

hogy a megoldás során nem kell újrahálózni, mindenféle feladat több terhelési esetre is meg-

oldható vele. Hátránya azonban, hogy a rögzített háló miatt a megoldásként kapott alak cik-

cakkos lehet; gondot okozhat a sarokpontokban találkozó eliminált elemek sora, és a csökke-

nő elemszám mellett felmerül a hálófinomítás szükségességének kérdése is. Az eltávolítandó 

elemek mértékének megállapítására szolgáló paraméterek helyes beállítása szintén gondot 

jelenthet. Helytelen lépésköz megválasztása esetén levághatjuk a terhelésátadó, ill. megtá-

masztott felületeket. A metamorf fejlődés módszere egyfajta kétirányú evolúciós módszer; az 

anyaghozzáadási/-elvételi arány dinamikusan adaptálódik a szerkezeti válaszokhoz minden 

iterációban, gyorsítva a konvergenciát. 

11.10. Fordított adaptáció módszere (reverse adaptivity method) [11.10]  

A fordított adaptáció módszere az evolúciós technikák egy továbbfejlesztett változata. A 

módszer fordított adaptív elemzéssel halad, amely során finomítja az alacsony feszültség ré-

gióiban a végeselem hálót, és az előírt eltávolítandó anyagmennyiségnek megfelelően néhá-

nyat elhagy; ez ismétlődik. Az elemek méretének szukcesszív csökkentésével a módszer elke-

rüli az evolúciós technikák jó néhány hátrányát, mindemellett elfogadható számítási igénnyel 

rendelkezik. A szerkezet integritásának megőrzésére lépésenként ellenőrzés történik a perem-

feltételek megmaradására, ill. a terhet nem viselő anyagszigetek eltávolítására. 

http://www.typotex.hu/upload/tamop/gepesz/11_Topology%20Optimization%20(Level%20Set%20Method_%20Phase%20Field%20Method_%20FEM).swf
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11.11. Buborék módszer (bubble method) [11.12]  

A módszer alapgondolata a topológia megváltoztatására iteratív módon új üregek (buborékok) 
illesztése és pozicionálása a vizsgált szerkezetbe, ezt követő alakoptimálással az üregre és a 
változó peremre (11.16. ábra). Ez a folyamat különböző módszerekkel történhet, többek kö-
zött variációs feladat megoldásával. Lépései: 

1. az adott topológiára történik egy alakoptimálás a megfogalmazott optimálási feladatra, 
míg az adott topológiával több javulás már nem érhető el; 

2. üreg beiktatásával próbáljuk javítani a szerkezetet. Az üreg optimális helyének megha-
tározása speciális esetben, mint a hajlékonyság vagy térfogatanalitikus összefüggések-
kel, általános feladat esetén numerikusan történik; 

3. a pozicionálás után alakoptimálás történik az új üregek optimális alakjának és a többi 
változó peremre történő hatásának meghatározására. 

 

 
11.16. ábra: Buborék módszer lépései 

11.12. Szintvonalak módszere [11.13]  

A szintvonalak módszere egy lokális hatásra, mint a feszültségre történő optimálás során a 
szerkezet globális változtatását végzi, mind az alakot, mind a topológiát változtatva fix hálós 
végeselem-analízis alkalmazásával. Főbb lépései a következők: 

 végeselem módszerrel kiszámítjuk a kritériumként választott jellemző eloszlását a ter-
vezési tartományban; 

 meghatározunk egy minimumértéket, amellyel elvágva az eloszlást egy új szerkezeti 
határt kapunk (lineárisan interpolálva); 

 a minimum alá eső tartományokat eltávolítjuk a tervezési térből, és újraszámítjuk a vá-
laszfüggvény eloszlását; 

 a peremen újra elosztjuk vagy eltávolítjuk az anyagot; 

Comment on Text
Alakoptimálás során a test felületének egy részét változtatjuk (geometriai tervezési változókon keresztül) úgy, hogy a célfüggvény minél jobb értékéhez jussunk, az optimálási feltételeket betartásával.

Comment on Text
Alakoptimálás során a test felületének egy részét változtatjuk (geometriai tervezési változókon keresztül) úgy, hogy a célfüggvény minél jobb értékéhez jussunk, az optimálási feltételeket betartásával.

Comment on Text
Alakoptimálás során a test felületének egy részét változtatjuk (geometriai tervezési változókon keresztül) úgy, hogy a célfüggvény minél jobb értékéhez jussunk, az optimálási feltételeket betartásával.
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 a minimumszintet megnöveljük, és a ciklust megismételjük, amíg elérjük a végső tér-
fogatot (a térfogatcsökkenés kisebb a megadott küszöbértéknél). 

 
Az egyenletes, fix hálós végeselem módszer előnye, hogy az elemi merevségi mátrixok 

változatlanok és egyformák a külső, ill. a belső elemekre, változás csupán a peremen levő 
elemeken van, így nagyon hatékonyan tudjuk becsülni segítségével a válaszfüggvények elosz-
lását. 

 
11.17. ábra: Szintvonal módszer 

11.13. Nonprofit szoftvereszközök az optimális topológia meghatározásához 

A helyes kialakítás, topológia eldöntéséhez rendelkezésre áll pl. két interaktív, interneten ke-
resztül ingyenesen futtatható/letölthető program, a TOPOPT és a TOPOSTRUCT. Ezek nem 
kereskedelmi célú programok, nem lehet (és persze nem is szabad) velük egy megoldandó 
ipari feladatot teljesen pontosan a specifikációknak megfelelően megoldani, de alkalmasak 
lehetnek a legfontosabb szempont szerint optimálisnak tartott kialakítás becslésére. Mindkét 
program téglatest tartományon készített fix hálón keresi az optimális anyagsűrűség-eloszlást 
(SIMP módszer, részletesen a 11. fejezetben).  

A hajlékonyságra történő topológiaoptimálás során a következő lépéseket kell megtenni: 
 választás 2, ill. 3 dimenzió között; 
 a tervezési tartomány méretének, ill. felbontásának beállítása; 
 támaszok és terhelések megadása (TOPOPT esetén dobozszerű tartományon); 
 a megcélzott anyaghányad megadása (0.1-0.2 körül megfelelő); 
 az optimálás lépésszám korlátjának beállítása, ill. köztes sűrűségeket büntető pa-

raméter beállítása; 
 az optimálás futtatása; 
 az eredmények kiértékelése;  
 eredmények feldolgozása, továbbítása. 

11.13.1. TOPOPT 

A TOPOPT programot a Dániai Műszaki Egyetemen fejlesztették ki a Gépészmérnöki és a 
Matematikai Kar együttműködésében elméleti továbbfejlesztések támogatására és gyakorlati 
feladatok megoldására. Az optimálási feladat megadására alkalmas felületként egy-egy Java 
applet szolgál, míg a számítások a távoli számítógépen futnak; az eredmények animált .gif 
formában jelennek meg a helyi számítógépen. 

file:///D:/TAMOP/Jegyzet%20Csi/11%20topo/11.%20Topológia%20optimalizálás.docx
http://www.topopt.dtu.dk/
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11.18. ábra: Tervezési tartomány és peremfeltételek megadása 

A 2-dimenziós merevségi feladatok megoldására alkalmas szoftver esetén a tervezési tar-
tomány a fekete hátterű grafikus főablakban egy világoskék színnel jelzett téglatest lehet, 
amelynek méreteit, ill. pozícióját vonszolásos technikával állíthatjuk kb. 100x100 egységen 
belül (11.19. ábra). A tervezési tartományon belül megadhatunk tiltott területeket (fehér) pl. a 
csatlakozó alkatrészek helyigényének megadására (a bal oldali eszköztárból kiválasztva, át-
alakítva és helyére vonszolva, tetszőleges számban). A terhelt, ill. megtámasztott felületeken 
elvárásaink szerint mindenképpen kell anyagnak lennie, ezeket, ill. egyéb helyeken feltétlenül 
jelen levő anyagrészeket a kék színű tartományok elhelyezésével írhatjuk elő. 

 

 
11.19. ábra: Peremfeladat megadása 

A modellalkotásnál tartsuk szem előtt, hogy a peremfeladat szimmetriaviszonyainak ki-
használásával finomabb közelítést érhetünk el. 

A bal oldali eszköztárból hasonlóan kiválasztható a mechanikai feladatnak és tériránynak 
megfelelő támasz, amely vonszolással a helyére illeszthető, és igény szerinti hosszban alkal-
mazható a támadáspont kihúzásával. Hasonlóan járhatunk el a terhelések megadása esetén.  

Egy tervezési tartomány, ill. megtámasztás esetén 3 terhelési esetet is definiálhatunk 
(Load case gombok). 
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11.20. ábra: Topológiaoptimálás több terhelési esetre 1. 

A 11.20. ábra felső esetében a két pirossal jelölt terhelés egyszerre hat, míg alul külön-
külön, egymástól függetlenül; láthatjuk, hogy különbözik az optimális megoldás. 
 

 
11.21. ábra: Topológiaoptimálás több terhelési esetre 2. 

A 11.21. ábra alapján nyomon követhetjük a járulékos terhelési esetek hatását az opti-
mumra. 

Az elérendő térfogatarányt a volume fraction, a köztes sűrűségek elkerülését célzó bünte-
tő kitevőt a penalization csúszkával adhatjuk meg (ez utóbbi 1 és 3 között). 
A kétdimenziós program korlátai:  

 1000 tervezési változó; 
 3 terhelési eset; 
 100 iteráció. 

A mechanizmusok tervezését hasonló felépítésű grafikus felülettel ellátott, hasonló korlátok-
kal rendelkező programmal tehetjük meg. 
A merevségi vizsgálatot 3D programmal is elvégezhetjük, ennek használata során kevesebb a 
korlát; a komplikáltabb feladatmegadás miatt el is menthetjük a munkát, ill. az eredményeket 
átadhatjuk egy CAD programnak .stl formátumban. 

11.13.2. TOPOSTRUCT 

A nonprofit célú Topostruct programot 2008-ban fejlesztette Panagiotis Michalatos és 
Sawako Kaijima a topológiaoptimálással megismerkedni kívánóknak. A modellek lehetnek 2-,
 ill. 3-dimenziósak, a tervezési tartomány téglatest alakú. 

http://sawapan.eu/sections/section79_topostruct/download.html
Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.
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11.22. ábra: Topostruct program feladatmegadási felülete 

Járulékos szolgáltatás a TOPOPT-hoz képest, hogy az adott sűrűségi szint, ill. peremfelté-
tel megadásához nem csupán téglatesttel választhatjuk ki a csomóponti csoportokat, hanem 
gömb, ill. tetszőleges irányú tengellyel rendelkező hengeres tartományt is megadhatunk (2D-
ben hasonlóan). További előny a szerkezetanalízis modelljében és az eredmények megjelení-
tésében mutatkozik: megnézhető/animálható a szerkezetanalízis hálója, eredményei. Az opti-
málás eredményeit simíthatjuk, és rendelkezésre áll egy adott sűrűségszint alatti elemek törlé-
sének lehetősége; a kisebb méretű és már nem téglatest alakú geometriát finomítva közelebb 
jutunk egy optimális megoldáshoz.  

A program korlátai: több terhelési eset nem vizsgálható. 
Az egyes lépésekről bővebben a használati leírás ad tájékoztatást; működését 2-dimenziós 

és 3-dimenziós példákon keresztül érthetjük meg. 

11.14. Összefoglalás 

Topológiaoptimáláskor valamely globális jellemző (mint pl. a szerkezet hajlékonysága vagy 
sajátfrekvenciája) szerint keressük az optimumot, az anyag kihasználásának megkívánt mér-
téke és a gyárthatóság figyelembevétele mellett. Olyan eljárást keresünk, amely egy kiinduló 
kialakítástól függetlenül képes megtalálni az optimális kialakítást. 
 
Az optimális topológia meghatározásának intuitív módja a mérnöki döntés alapján történő 
változtatás (pl. alacsony feszültségi zónában anyag elvétele, ill. magas feszültségnél hozzá-
adás); ezeket nevezzük evolúciós módszereknek. A diszkrét lépésekkel történő, véges ele-
mekhez kapcsolódó eljárásoknál azonban nem garantálhatók a fent megfogalmazott kívánal-
mak, ezért olyan leírást keresünk, amely egy kiterjesztett fix tervezési tartományon keresi az 
optimális alakot, annak folytonos változása mellett. A tervezési változó, amely képes topoló-
giai változások folytonos követésére, lehet 

http://www.sawapan.eu/sections/section79_topostruct/files/topostruct-help.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=S4zwDd5zeyA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OCc-s6mxQqc
Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.
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 mikroszerkezethez kötött geometriai paraméter, mint a homogenizációs módszernél; 
 anyagparaméteren keresztül, mint a SIMP módszernél, ahol fiktív anyagot használunk, 

amelynek rugalmassága változik pontról pontra; 
 a változást leírhatjuk egy időváltozóhoz kötve, Euler-formula szerint, vagyis az időben 

változó felület mozgását a kiinduló fix (azonosító) koordináták szerint adjuk meg – ez 
a szintfelület és a fázismező módszer.  

A topológiaoptimálási módszereknél számos numerikus probléma merül fel: 
 numerikus instabilitás; 
 végeselemes felosztás finomságától függő optimális kialakítás; 
 kiinduló kialakítástól függés; 
 sakktáblaszerű megoldások; 
 köztes anyagjellemzőjű vagy porózus tartományok, amelyeket nehéz mérnöki szem-

pontból értelmezni; 
 gyárthatatlan vagy költségesen legyártható megoldások. 

A felmerülő numerikus problémák megoldása szintén sokféle lehet: 
 geometriai jellegű korlátok beépítése (peremhossz kontroll, minimális tagméret kont-

roll); 
 szűrési technikák (érzékenységszűrés); 
 végeselemes felosztás rendjének változtatása; 
 gyártási feltételek, mint szerszámkihúzási irány, extrudálási irány, kör- és tengelyes 

szimmetria biztosítása; 
 egyéb, pl. fiktív határfelület energiamegadása. 

A szakemberek intenzíven keresik a legmegfelelőbb válaszokat a fenti kérdésekre, és 
igyekeznek megtalálni a leghatékonyabb eljárásokat a számítási pontosság adaptív változtatá-
sával. A kapott eredmények így sem értelmezhetők szó szerint direkt gyártási javaslatként 
összetettebb geometriák esetén, az eredmények értelmezése a mérnökre marad. A globális 
jellemzőkre optimális megoldást tovább kell finomítani a helyi jellemzőkre történő optimálás-
sal (pl. a legmerevebb kialakítás lokális feszültséggyűjtő helyeit tovább kell formálni). 
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11.16. Ellenőrző kérdések 

1. Mely topológiaoptimálási módszerek alkalmazhatók rugalmasan többféle, esetleg multi-
diszciplináris feladatok megoldására? 

2. Mik az előnyei a matematikai elven alapuló módszereknek? 
3. Milyen döntéseket kell meghoznia a tervezőnek egy topológiaoptimálás alkalmazása 

előtt? 
4. Milyen döntéseket kell meghoznia a tervezőnek egy topológiaoptimálás alkalmazása 

után? 
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12. MÉRNÖKI PROBLÉMÁK OPTIMUMKERESÉSI MÓDJAI  

Ez a fejezet bemutatja, hogy a valós mérnöki problémák optimálási feladatmegadásai milyen 
módon térhetnek el az eddig tárgyalt egyszerűbb feladatoktól, milyen problémák merülnek 
fel, ha hagyományosan a nemlineáris programozás módszereivel szeretnénk megoldani ezeket 
az optimálási feladatokat; milyen további algoritmikus eszközök kínálkoznak a valós felada-
tok megoldására.  

12.1. Optimálás integrálása a tervezési folyamatba 

A minőség, a hatékonyság, a költségek csökkentése és a gyors piacra kerülési idő korunk 
alapvető követelményei közé tartoznak. Ezek kielégítése egyre komplexebb, innovatív meg-
oldásokat kíván. Mindez az új anyagok és gyártástechnológiák alkalmazásával társulva ko-
moly kihívások elé állítja a tervezőmérnököket és velük a munkájukat támogató matematiku-
sokat, szoftvermérnököket. A tervezési folyamat továbbá a környezettudatosság, a fenntartha-
tó fejlődés jegyében zajlik, és már nem csupán pl. a legteherbíróbb megoldásokra koncentrál, 
de figyelembe kell venni a termék teljes életciklusa alatt felmerülő szempontokat, mint pl. 
szétszerelhetőség, újra feldolgozhatóság stb. A tervezői tudást és a döntéshozást támogató 
információkat világos formába kell önteni, így segíthetik változatok, ill. új termékek tervezé-
sét a továbbiakban. 

A termék életútján követve a tervezés aspektusait, a következő módon/helyen illeszked-
nek a szerkezet- és folyamatoptimálási eszközök a tervezési folyamatba: 

 projektterv elkészítése (folyamatoptimálás); 
 célkitűzések, elvárt funkciók, korlátozások megfogalmazása a várható működési kö-

rülményekhez; 
 kinematikai, geometriai analízis a szükséges térfogat és a funkcionális (rögzítési, ter-

helésátadási) felületek meghatározására; ebből megadhatók a geometriai feltételek, be-
foglaló méretek és a kezdeti alak; 

 a minősítési jellemzők, az anyag- és a biztonsági tényező megválasztása gazdaságos-
sági megfontolások, szabványi előírások, ill. a konkurencia elemzése alapján; 

 terhelések időbeni és fizikai jellegének, irányának és nagyságának meghatározása 
(MBS, kísérletek, előírt vizsgálatok stb.); 

 az adott keretek között (tervezési erőforrás – gép, szoftver, ember, kísérleti be-

rendezések, anyagok, adatok, tudásbázisok, költségek, határidők, előírások 

(szabvány, gyárthatóság, működési körülmények), az elvárásoknak (a működési 

feltételek teljesítésének megítélése FEM, ill. FD szerkezeti analízissel) legjobban 

megfelelő (szerkezetoptimáló eszközök: topológia-, ill. alakoptimáló szoftverek) 

kialakítás meghatározása különböző szintű modellek, virtuális prototípus alap-

ján; 

 tervezési folyamat dokumentálása; keletkezett adatok rendszerezése, szűrése és archi-
válása; 

 prototípus készítése, kritikája alapján szükség szerint át-/újratervezés; 
 gyártástervezés (folyamatoptimálás); 
 gyártás; 
 ellenőrzés; 
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 raktározás, szállítás; 
 üzembe helyezés; 
 működés; 
 karbantartás; 
 kivonás a forgalomból;  
 újrahasznosítás. 

A továbbiakban a vastagon szedett pontra, az optimális szerkezeti kialakításra koncentrálunk. 
Komplex szerkezetek optimális tervezése során sokszor nem elegendőek az eddigi fejezetek-
ben bemutatott optimálási eljárások és módszerek; a valóságos feladatok által nyújtott kihívá-
soknak megfelelni kívánó mérnök többek között a következő problémákkal szembesül:  
 
Probléma Kutatási terület, módszer, megoldási javaslat 

számítási idő/ráfordítás korlátozása  változók számának csökkentése – adatbányá-
szat és érzékenységanalízis alapján; 

 metamodellek: kísérlettervezés (DOE = Design 
of Experiment) és válaszfelület módszer;  

 (RSM = Response Surface Method), kriging 
meta-modell stb. 

változó körülmények között is megfelelő opti-
mális szerkezet 

 robusztus optimálás (Robust design); 

 megbízhatósági optimálás (RBDO = Reliability 
Based Design Optimization) 

globális optimum megtalálása (nemkonvex fel-
adatok esetén a megtalálható lokális optimum 
nem elég jó) 

 globális kereső eljárások;  

 kezdőpont változtatása lokális szélsőérték 
kikerülésére;  

 lokális optimumból kiugrani képes algoritmu-
sok, mint pl. szimulált hűtés 

többcélú optimálás 
 

 célfüggvények kombinálása; 

 hierarchikus kezelése; 

 Pareto-optimális helyek keresése 

dinamikai feladatok 
 

 egyenértékű statikus terhelés módszere (ESL = 
equivalent static load), direkt módszerek; 

 … 

nagyméretű komplex feladatok megoldása    Korszerű, elosztott számítási rendszerek (fel-
hő módszer, multiprocesszoros rendszerek, 
nagygépek stb.) használata az 
optimumszámítás támogatására; 

 algoritmusok párhuzamosítása; 

 dinamikus programozás. 

12.1. táblázat: Valós mérnöki feladatok megoldása során felmerülő nehézségek és megoldási lehetőségek 

Az 12.1. táblázatban összefoglalt problémák részletes kibontását a további alfejezetek tartal-
mazzák.  

12.2. A számítási idő korlátozása – metamodellek, kísérlettervezés 

A gépészmérnöki tervezési gyakorlatban megfogalmazott célfüggvények és optimálási feltéte-
lek kiértékelése komplikált és időigényes numerikus szerkezetanalízist igényel. A hagyomá-
nyos optimálási technikák alkalmazása ebben az esetben nem járható út az óriási számítás-
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igény miatt, amit a sok iteratív függvényhívás jelent. A számítás idejét egyrészt feladatra 
adaptált modellezéssel, másrészt a szükséges kiértékelések számának korlátozásával, a kiérté-
kelési pontok optimális megválasztásával és helyettesítő modell felállításával érhetjük el: kö-
zelítő célfüggvényt és optimálási feltételeket alkalmazunk (12.1. ábra).  

A közelítés célja, hogy olyan folytonos függvényt adjon, amelyet könnyű kiértékelni, 
ugyanakkor elfogadható közelítést ad. Ezt a közelítő modellt gyakran nevezik metamodellnek, 
vagyis a modell modelljének. Sokféle metamodellt fejlesztettek ki: egyszerű és adaptív vá-
laszfelület módszert, a kriging módszert, a radiális bázisfüggvényeket, többváltozós adaptív 
spline regressziót, illetve a neurális hálók is helyettesítő modellek kidolgozására alkalmas 
számítási módszerek. Attól függően, hogy a közelítő függvényt hogyan hozzuk létre, regresz-
sziós, ill. interpolációs modellekről beszélhetünk. 

 
12.1. ábra Helyettesítő modell létrehozása 

A statisztikatudomány egyik ágának, a kísérlettervezésnek (DOE = Design of 
Experiment) feladata, hogy meghatározza, optimálisan mennyi és milyen kísérletet kell le-
folytatni ahhoz, hogy az adott változó faktorok vagy hatótényezők (itt: tervezési változók) 
hatásáról a kísérlet alanyára (esetünkben a célfüggvényre, ill. az optimálási feltételekre) a 
legtöbb információt szerezhessük a legkisebb ráfordítással, a legpontosabban. Esetünkben ez 
azt jelenti, hány szerkezetanalízis számítást kell elvégezni és a tervezési változók mely értékei 
mellett ahhoz, hogy a viselkedési változók által meghatározott célfüggvény és optimálási fel-
tételek alakulásához a legjobb közelítést, válaszfelületet megalkothassuk, és az így alkotott 
helyettesítő modellen elvégezzük az optimumkeresést.  

12.2.1. Kísérlettervezés (DOE = Design of Experiment)[12.1]-[12.5]  

A kísérlettervezés során érdemes több kísérletet elvégezni, hogy egy jelenség természetét iga-
zán megismerjük; nem feltétlenül a legtöbb alapponttal végzett egyetlen kísérlet a legjobb 
mód a probléma feltárására. Ha iteratív módon, az előzőből tanulva és ennek a tapasztalatnak 
alapján alkotjuk meg a következő kísérletet, ez jóval hatékonyabb eljárást eredményez.  

A kísérlettervezés tudományos megalapozása Fisher nevéhez fűződik [12.1], melynek so-
rán a következő lépéseket hajtjuk végre (a szerkezetoptimálásban megszokott elnevezéseket 
használva): 

 probléma megfogalmazása, típusának megállapítása (nem mindegy, hogy állapotot 
szeretnénk-e leírni vagy folyamatot, a kísérlet célja leírás, feltérképezés, előjelzés 
vagy hipotézis tesztelése); 

 tervezési változók, ill. faktorok megállapítása, a köztük levő kapcsolatok feltérképezé-
se, értelmezési tartományuk kijelölése (kölcsönhatás megléte esetén varianciaanalízis-
sel kiszűrhetők azok a kapcsolatok, amelyeknek jelentéktelen a hatásuk az eredmé-
nyekre, így majd ezeket elhanyagolhatjuk a helyettesítő modell felállításakor); 
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 függő változók (esetünkben a célfüggvények, ill. optimálási feltételek) kijelölése;  
 a független változók szintjeinek megválasztása (több tervezési változó esetén a számí-

tási igény kézben tartása miatt nem jön szóba más lehetőség, mint 2-, ill. 3-szintű 
vizsgálat, ami azt jelenti, hogy egy-egy független változó 2., ill. 3. értékénél veszünk 
fel mintapontokat); 

 kezdeti érték (alapszint) meghatározása: a kiválasztott pont legyen a várható optimum 
közelében, és ne essen az értelmezési tartomány határára; 

 a szintek nagyságának meghatározása: alapszintre szimmetrikusan, ne essen az értel-
mezési tartomány határán kívülre (túl nagy), és ne legyen a hibahatáron belül (túl ki-
csi); 

 dimenziómentesítés; 
 kombinációk megállapítása, tervezési mátrix felállítása (ez határozza meg a modellünk 

minőségét); 
 kísérletek elvégzése (valódi kísérletek esetén véletlenszerűen végezzük el, numerikus 

kísérletnél ennek nincs jelentősége), ellenőrzése és szükség esetén újratervezése; 
 matematikai modell (válaszfelület) felállítása; 
 a modell helyességének ellenőrzése (illeszkedés a tényleges adatokhoz); 
 az együtthatók szignifikanciájának ellenőrzése (szükség van-e minden tagra); 
 az együtthatók visszadimenzionálása; 
 az elkészült modell értelmezése (ha pl. egy tervezési változó növeli a célfüggvény ér-

tékét, de modellben negatív együtthatóval szerepel, akkor vagy számolási hiba történt, 
vagy rosszak a kiinduló feltevéseink; ha az együtthatóknak csak egy része szignifi-
káns, valószínűleg rosszul választottuk meg a variációs intervallumot; ilyenkor növel-
hetjük az intervallumot, megváltoztathatjuk a kezdőpontot, bővíthetjük a kísérletet; ha 
egyetlen együttható sem megfelelő, akkor valószínűleg túl szűk a kísérleti interval-
lum). 

 
12.2. ábra: 3-szintű teljes 3-faktoriális kísérletterv 

A kísérlettervezési módszereket két kategóriába sorolhatjuk: a hagyományos módszerek 
statisztikai kritériumokon alapulnak, mint pl. a teljes és részleges faktoriális tervezés, a kö-
zéppontos kompozíciós terv, a véletlen és latin hiperkocka terv, Placket–Burman, Box–
Behnken és a Taguchi tervek.  

A második csoportba tartoznak az optimális kísérlettervezési módszerek, amelyek statisz-
tikai optimumkritériumra alapulnak. Ezek gyakorlatilag a regressziós tényezők becslésének 
varianciáját minimálják a varianciamátrix, ill. mátrix inverzének, az úgynevezett információs 
mátrixnak a skalárinvariánsai (amelyek a mátrix sajátértékeinek funkcionáljai) minimálásán 
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keresztül. Az A-optimális terv esetén a varianciamátrix nyomát (főátlóbeli elemek összegét) 
minimáljuk, D-optimális tervnél az információs mátrix determinánsát maximáljuk stb.  

12.2.2. A kísérlet kiválasztása 

A minimális mintaszámot az határozza meg, milyen pontosan szeretnénk közelíteni a helyet-
tesítő függvényt, és mennyi interakciót kell figyelembe venni.  

Ha a válaszfüggvény viselkedését lineárisan közelítjük, akkor elegendő kétszintű kísérle-
tet végrehajtani. Kvadratikus viselkedés esetén háromszintű kísérletre van szükség, míg köbös 
viselkedés esetén négyszintű kísérlet szükséges. A kétszintű vizsgálathoz a középpontban vett 
érték nem elegendő a kvadratikus közelítéshez, de képes kimutatni a nemlineáris hatást. 

A teljes faktoriális tervezésnél az összes lehetséges kombinációt realizáljuk, tehát ha l je-
löli a szintek számát és N a változókét, akkor lN

 kísérletet hajtunk végre (12.2. ábra); kisszámú 
faktor esetén alkalmazzuk a válaszfüggvényhez vagy a faktorok kölcsönhatásainak vizsgálatá-
ra. A (12.5) egyenlet a másodrendű többváltozós válaszfelület egyenletét írja le. Az ehhez szük-
séges együtthatók, valamint a két- és háromszintű kísérletek számát a 12.2. táblázat mutatja.  
 

Faktorok 
száma 

Kombinációk száma  
2 szint 

Kombinációk száma  
3 szint 

Másodrendű modell 
együtthatóinak száma 

2  4 9  6  

3  8 27  10  

4  16 81  15  

5  32 243  21  

6  64 729  28  

12.2. táblázat: Másodrendű együtthatók és kísérletek száma  

Innen látszik, hogy egy teljes faktoriális tervet legfeljebb 3-4 faktorra érdemes végrehaj-
tani, ugyanakkor nincs is szükség a magasabb faktorszámmal végrehajtott kísérletek informá-
ciójára egy másdorendű modell felállításához. 

12.2.3. Adatbányászat, screening, érzékenységanalízis a feladat méretének csökkentésére 

A tervezési változók száma jelentősen befolyásolja a szükséges kísérletek számát, ezért töre-
kedni kell arra, hogy kiszűrjük a lényegtelen hatással bíró faktorokat. Másrészt, ha kihagyunk 
a tervezésből fontos hatással bíró változókat, az optimálás nem vezet el a megfelelő eredmé-
nyekhez. A faktorok kiválasztása nem automatizálható, szaktudás és gyakorlati tapasztalat 
kell hozzá. Az adatbányászat és érzékenységanalízis eszközei segítenek megismerni a rejtett 
adatkapcsolatokat, amelyek egyszerű adatelemzéssel nem mutathatók ki.  

A lényeges tervezési változók kiválasztásának (angolul screeningnek is nevezik ezt a lé-
pést) egyik módja, ha először egy lineáris helyettesítő modellt állítunk fel. Ez arra elegendő, 
hogy megállapítsuk, mely változóknak van szignifikáns hatása a célfüggvényre, és merre lehet 
az optimum. A jelentéktelen hatású változók kiszűrésére alkalmas lehet pl. a Plackett–Burman 
terv, vagy más részleges faktoriális tervezés. 

A kiválasztott változókkal a kedvező szinteken ezután egy összetettebb kísérlettel felállít-
hatjuk a másodrendű közelítő modellt, amit aztán használhatunk a célfüggvény optimálására. 
A másodrendű modell felállításához 2-4 faktor esetén jó eredményt adhat a középpontos 
kompozit terv, illetve a Box–Behnken terv (lásd: következő alfejezet). 
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A kísérlet tervezési mátrixa, elvárt tulajdonságai 

A kísérlet tervezési mátrixának oszlopai az egyes faktorok, sorai a kísérletek, tehát tartalmaz-
za a faktorok szintjeinek az egyes kísérletekben beállított kódolt (magas szint: +1, alacsony:  
-1) kombinációját valamennyi végrehajtandó kísérletre. A tervmátrix tulajdonságai határozzák 
meg a modell minőségét, függetlenül a faktorok számától. A kísérletektől azt várjuk, hogy az 
általuk nyert információtartalom ne legyen kiegyensúlyozatlan, aszimmetrikus; egyenetlen, 
irányfüggő. Például szimmetrikusnak mondjuk, ha mindegyik faktor (tényező) oszlopvektorá-
ban az elemek összege nulla: 

              
   . (12.1) 

A tervezési mátrix ortogonalitása lehetővé teszi az együtthatók egymástól független becs-
lését abban az esetben, ha a modell csupán lineáris hatásokat és interakciókat tartalmaz. A 
mátrix ortogonális, ha bármely két oszlopvektorának skaláris szorzata egyenlő nullával: 

                         
 

   
     . (12.2) 

Elforgadhatósági tulajdonság: a jóslás pontossága a kísérlet középpontjától egyenlő távol-
ságban egyforma, és nem függ az iránytól. 
 

A részleges tervek megalkotásakor ezekre a tulajdonságokra törekszünk, valamint igazo-
dunk ahhoz, milyen információkat szeretnénk. Ha nem érdekesek az interakciók, a kísérletek 
száma radikálisan csökkenthető. 

12.2.4. Box–Wilson módszere, avagy a középpontos kompozíciós kísérletterv (Central 

Composite Design) 

A középpontos kompozíciós kísérletterv a másodrendű válaszfelület modell felírásához hasz-
nos, szükségtelenné teszi a teljes háromszintű faktoriális tervezést. Egy részleges tervre al-
kalmazva kiegészítjük a középponttal és a középponttól egyenlő távolságra levő csillagpon-
tokkal; így a faktorok 5 szintje áll elő. 3-nál több faktor esetén jobb a Box–Behnken tervnél. 
Megalkotásakor az elforgadhatóság szempont teljesítésére törekedtek. 

12.2.5. Box–Behnken terv 

A Box–Behnken terv célkitűzései a következők:  
 minden faktornak vagy független változónak három egyenletes távolságban levő szint-

je van; 
 a tervnek megfelelőnek kell lennie kvadratikus modell felállításához; 
 a kísérletszám és az együtthatók számának aránya legyen elfogadható; a gyakorlatban 

nagyjából 1.5 és 2.6 között legyen; 
 a becslés varianciája többé-kevésbé csak a középponttól való távolságtól függjön, és 

nem szabad túlzottan változnia a legkisebb, kísérleti pontokat tartalmazó hiperkockán 
belül. 

 
Mindegyik terv lényegében egy kétszintű faktoriális terv egy nem komplett blokk tervvel. 

Minden blokkban egy bizonyos számú faktorral vesszük az összes lehetséges kombinációt, 
míg a többi faktort középértéken tartjuk. Például 3 faktorra a Box–Behnken terv 3 blokkot 
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tartalmaz, mindegyikben 2 faktort variálunk magas, ill. alacsony szinten, 4 lehetséges kombi-
nációban. A középpontot is tartalmazza, ahol minden faktor a középső értékét veszi fel.  
A 12.3. táblázat foglalja össze a terv sajátosságait különböző faktorokra; m a blokkonként 
változtatott faktorok száma. Léteznek további, ezen az elven készült, a táblázattól eltérő kísér-
lettervek is, pl. 16 faktorra csupán 256 kísérleti ponttal, ill. 21 faktorig. 
 

faktor m blokkok 
száma 

blokkonkénti 
szám  

össz. kp.-
tal együtt 

tipikus 
tervek, 
extra kp.-
okkal  

kvadratikus 
modell té-
nyezőinek 
száma  

3 2 3 4 13 15, 17 10 

4 2 6 4 25 27, 29 15 

5 2 10 4 41 46 21 

6 3 6 8 49 54 28 

7 3 7 8 57 62 36 

8 4 14 8 113 120 45 

9 3 15 8 121 130 55 

10 4 10 16 161 170 66 

11 5 11 16 177 188 78 

12 4 12 16 193 204 91 

16 4 24 16 385 396 153 

12.3. táblázat: Box–Behnken terv 

12.2.6. Véletlen és latin hiperkocka terv 

A latin hiperkocka terv célja, hogy elfogadható eloszlású mintapontokat gyűjtsünk egy több-
dimenziós térből. Kétdimenzióban ez nem más, mint a latin négyzet, vagyis egy olyan n×n 
négyzet, amely különböző elemekkel van kitöltve, és minden betű pontosan egyszer jelenik 
meg egy sorban és egy oszlopban – ilyen pl. a sudoku rejtvény is. A kifejezés Leonhard Eu-
lerre vezethető vissza, ő latin betűket használt ilyen módon. Ennek általánosítása a latin 
hiperkocka, ahol egy minta egyszer fordulhat elő az őt tartalmazó hipersík minden tengelyén. 
Ha egy N változós függvény mintavételezését nézzük, M intervallumra osztjuk az összes vál-
tozó mentén a tervezési tartományt, és a mintapontokat a latin hipernégyzet fenti követelmé-
nye szerint választjuk. A módszer előnye, hogy a dimenzió és a felosztás független egymástól, 
továbbá a mintavételezés egyenként történhet véletlenszerűen, csak meg kell jegyezni, melyik 
volt már. 

A kombinációk maximális számát a következő összefüggéssel határozhatjuk meg: 

           
               . (12.3) 

Például M = 4 és N = 2 változó esetén 24, N=3 változó esetén 576 lehetséges kombinációt 
kapunk.  

Az ortogonális mintánál kielégítjük azt a követelményt is, hogy egyenletesen történik a 
mintavételezés.  

Kétdimenziós tervezési térre a különbség a véletlen minta, a latin hiperkocka minta és az 
ortogonális minta között a következő: 

 a véletlen mintánál az új pont kiválasztása véletlenszerűen történik, függetlenül az 
előző pontoktól. Nincs lerögzítve a mintapontok száma; 
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 a latin hiperkocka mintánál először eldöntjük, mennyi mintapontot használunk 
(esetünkben 4-et), felosztjuk a kétdimenziós tervezési teret 4x4 mezőre, és a pon-
tokat úgy helyezzük el, hogy minden sorba és oszlopba csak egy pont kerüljön; 

 az ortogonális mintánál a mintateret azonos méretű alterekre osztjuk (itt négy rész-
re), és minden altérbe egyenlő számú pont kerül, azt is szem előtt tartva, hogy a 
teljes minta latin hiperkocka minta legyen. 

 
    

    

    

    
 

    

    

    

    
 

    

    

    

    
 

véletlenszerű minta latin hiperkocka minta 
ortogonális (egyenletes) latin 

hiperkocka minta 
12.3. ábra: Véletlen és latin hiperkocka minták 

Belátható, hogy az ortgonális minta nagyon jól reprezentálja a valós változékonyságot, a 
latin hiperkocka minta biztosítja, hogy a véletlenszerűen választott minta reprezentálja a vál-
tozékonyságot, míg a hagyományos véletlen minta csak véletlenszerűen választott pontok 
gyűjteménye minden garancia nélkül (12.3. ábra). 

12.3. Metamodellek  

12.3.1.  Válaszfelület módszer  

A válaszfelület módszer lényege, hogy egy sor pontra optimálisan igyekszünk illeszteni egy 
közelítő válaszfelületet. A tervezési tér egy kisebb részében a lineáris  

                      , (12.4) 

ill. másodrendű  

           

 

   
       

 
 

   
          

 

   
  

 (12.5) 

polinomiális közelítés megfelelően közelíti az esetek többségében a választ, ahol            
a faktorok vagy tervezési változók. Az ismeretlen együtthatók meghatározása a kísérleti alap-
pontokban felvett függvényértékekkel történik: 

    
   

 

   

 
, (12.6) 

    
      

 

   

 
. (12.7) 

Abban az esetben, ha kettős interakciós tagok is vannak (sokadrendű interakciókkal nem 
érdemes foglalkozni), azok együtthatóját így számítjuk: 
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. (12.8) 

A közelítés pontosságának biztosítására adaptív válaszfelület módszert használhatunk. Az 
előre meghatározott pontokra fektetett válaszfelület ellenőrzésére újabb pontokban végzünk 
számítást, amíg a válaszfelület modell eléri a kívánt pontosságot, vagy elérjük a számítások 
maximálisan megengedett számát. 

12.3.2. Kriging metamodel [12.6]  

A metamodellek közül a kriging modellnek újabban nagyobb figyelmet szentelnek a mérnöki 
alkalmazások során, mivel alkalmas közelítést ad erősen nemlineáris függvények és bizonyta-
lanság megléte esetén is. Numerikus szerkezetanalízis esetén nem értelmezhető a mérési hiba: 
azonos bemeneti jellemzőkkel egy adott modell ugyanazokat a számítási eredményeket pro-
dukálja; így a mintapontokat egyenletesen kell elosztani a tervezési térben, hogy jól közelít-
sük a választ a többi pontban. 

A kriging módszer neve D. G. Krige geológus nevéből származik, aki először alkalmazott 
statisztikát bányászati adatokra. Ezt az eljárást először 1989-ben alkalmazták mérnöki terve-
zési feladatoknál. A módszer a lineáris legkisebb négyzetek módszerének családjába tartozik. 
Ahogy a 12.4. ábra mutatja, célja, hogy megbecsülje egy ismeretlen valós értékű függvény 
értékét egy x pontban néhány más x1, x2,…xn pontbeli érték ismeretében. A kriging becslést 
lineárisnak mondjuk, mert        lineáris kombinációja az ismert értékeknek: 

                  
 
     (12.9) 

A súlyok egy lineáris egyenletrendszer megoldásaként nyerhetők, amelyet úgy írhatunk 
fel, ha feltételezzük, hogy f egy F(x) véletlen folyamat mintaútvonala, és a becslés hibáját 

                      
 
    (12.10) 

kell minimálni. Például az úgynevezett egyszerű kriging esetében feltesszük, hogy F(x) várha-
tó értéke és kovarianciája ismert, és a kriging becslés minimálja a becslési hiba varianciáját 
(12.4. ábra).  

 
12.4. ábra: Egydimenziós kriging interpoláció konfidencia intervallumokkal 
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12.3.3. Metamodell radiális bázisfüggvényekkel [12.7]  

A többdimenziós interpolációs problémák megoldásának egy népszerű módszercsaládja a 
radiális bázisfüggvények módszere. A radiális bázisfüggvényekkel történő függvényapproxi-
máció alapja, hogy minden adathoz egy bázisfüggvényt rendelünk, és ezek lineáris kombiná-
ciójaként közelítjük az adatokra illeszkedő függvényt (12.5. ábra):  

 



N

j

jjj xxxf
1

)()(   (12.11) 

ahol RR  2
21 :,...,, N  adott radiális  vagy körszimmetrikus bázisfüggvények, azaz a 

)(xj  függvényértékek csak az ||||: jxxr   normától függnek. Az ismeretlen N ,...,, 21  
együtthatók az interpolációs egyenletekből határozhatók meg: 

 k

N

j

jkjj fxx 
1

)(   ( Nk ,...,2,1 ), (12.12) 

ahol )( kk xff   az interpolációs alappontokban felvett értékek. A j  radiális bázisfüggvé-
nyeket sokféle módon választhatjuk meg, a továbbiakban néhány példát mutatunk. 
 
Multikvadrikus módszer: 

 22:)( jj crr  , (12.13) 

ahol a 0,...,, 21 Nccc  számok alkalmasan választott skálázó paraméterek, egy lehetséges 
megválasztásuk: 

 ||||min: jk
kj

k xxc 
 . (12.14) 

Vékony lemez módszer: 

 rrrj log:)( 2  (12.15) 

Gauss-függvények: 

 
22

:)( rc

j
jer


 , (12.16) 

( Nccc ,...,, 21  itt is skálázó konstansok). 
 
A duális reciprocitásban használt függvények: 

 rrj  1:)(  (12.17) 
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12.5. ábra: Függvényapproximáció radiális bázisfüggvényekkel 

12.3.4. Neurális hálózatok [12.8]  

A neurális hálózatok organikus minta alapján szintén egy ismeretlen függvény közelítésére, 
ill. optimálásra is alkalmas számítási módszerek. Hasonló műveleteket végző neuronok ösz-
szekapcsolásából álló párhuzamos, elosztott információfeldolgozást lehetővé tevő rendszerek, 
amelyek tanulásra és a megtanult információ felhasználására is képesek. Egy neuron kimenete 
a bemeneti adatok és a megadott súlyok lineáris kombinációjára alkalmazott nemlineáris akti-
vációs függvény (12.6. ábra), vagy az előző fejezetben bemutatotthoz hasonlóan bázisfüggvé-
nyekkel képzett lineáris kombináció lehet: 

                
 
    (12.18) 

 
12.6. ábra: Neuron működése aktivációs függvénnyel 

A neuron egy hálózaton belül általában csak meghatározott számú neuronnal van össze-
kötve, és ez a kapcsolat általában egyirányú, ezért a hálózatokat különböző rétegekre bontják 
az összekötések szerint. Az egyes rétegekhez tartozó neuronok az előző réteg neuronjainak 
kimenetével vagy a bemenettel, illetve a következő réteg bemenetével vannak összekötve. 

A legtöbb esetben az egyes rétegek között nincs visszacsatolás: ilyenkor előrecsatolt há-
lózatokról beszélünk; visszacsatolás esetén visszacsatolt hálózatokról. A visszacsatolásnak 
több esete is lehetséges aszerint, hogy a visszacsatolás honnan történt. Eszerint egy rejtett 
réteg valamely neuronjának kimenetét a saját bemenetére (elemi visszacsatolás), egy előző 
réteg neuronjának bemenetére (rétegek közötti visszacsatolás) vagy egy ugyanabban a réteg-
ben található neuron bemenetére lehet visszacsatolni (laterális visszacsatolás). Egy neurális 
hálózat tehát sokféleképpen épülhet fel, és sokféle tanítási eljárással tanítható. Ezek a tulaj-
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donságok teszik lehetővé, hogy a neurális hálózatokat sok helyen alkalmazhassuk, hiszen a 
felépítési és tanítási eljárástól függően dinamikusan tudjuk változtatni a hálózatok tulajdonsá-
gait. 
 
Tervezésük menete az alábbiak szerint történik: 

 reprezentatív tapasztalati adat gyűjtése (bemeneti adatok és elvárt válaszok);  
 megfelelő feladatspecifikus neurális paradigma kiválasztása;  
 rendszerparaméterek (a neuronok átviteli függvényének, a neuronok számának, a ta-

nítási módszernek és paramétereinek, valamint a kezdeti súlymátrix értékeinek) kivá-
lasztása;  

 teljesítménymérő módszer kiválasztása;  
 a rendszer tanítása és tesztelése (amíg az elvárt eredményhez nem jutunk, vagy a si-

kertelenség miatt fel nem adjuk a tanítást). 

A tanítás során a súlyokat változtatjuk oly módon, hogy egy hibakritérium teljesüljön; ennek 
során szintén egy optimálási feladatot oldunk meg, amelyre alkalmasak a hagyományos eljá-
rások. 

12.4. Globális optimum [12.10]  

Sok esetben nem elégszünk meg egy jó eredménnyel, hanem szükségünk van a feltételeknek 
megfelelő legjobb megoldás megkeresésére. A globálisan optimális megoldás megkeresésére 
olyan módszerek érdekesek számunkra, amelyek számítógépen megvalósíthatók, adott időn 
belül választ találnak és megbízhatóan a globális minimumhelyet adják. A megbízhatóság és 
hatékonyság szempontjából a következőképpen osztályozhatjuk az optimáló eljárásokat: 

 a nem teljes módszerek heurisztikán alapuló eljárások. Itt nincs biztosítékunk arra, 
hogy egy lokális megoldásba beragadunk-e vagy sem, valamint arról sincs informáci-
ónk, hogy milyen közel vagyunk a globális minimumhoz. Ezért a megállási feltételek 
is heurisztikusak. Mint a 12.1. táblázatban említettük, a lokalitás elkerülésének intui-
tív módja, ha több kezdőpontból folytatjuk le a keresést. Egy másik mód, amikor 
olyan eljárást alkalmazunk, amely képes kiugrani egy lokális optimumból; 

 az aszimptotikusan teljes módszerekre bebizonyítható, hogy korlátlan futási időt 
feltételezve egy valószínűséggel megtalálják a globális minimumot (egy előírt tole-
rancia mellett). Ilyen pl. a genetikus algoritmus és sok más, véletlent használó evolú-
ciós módszer. A megállási feltétel azonban itt is heurisztikus, hiszen az ide tartozó 
módszerek nem tudják, hogy a globális megoldást találták-e meg; 

 a teljes módszerek pontos aritmetikát feltételezve megjósolható időkorláton belül ga-
rantáltan megtalálják a globális optimumot valamilyen toleranciával;  

 a szigorúan megbízható (rigorous) módszerek olyan teljes módszerek, amelyek 
még kerekítési hibák megléte esetén is garantáltan megtalálják a globális optimumot 
valamilyen toleranciával. 

A nagy számítási igény miatt a keresési tér teljes bejárását nem tudjuk végrehajtani kellő rész-
letességgel, főként végeselemes szimulációval számított időigényes válaszok meghatározása-
kor. A helyettesítő modellek és a korlátozás és szétválasztás (B&B = branch and bound) mód-
szerének együttes alkalmazása vezethet a mérnöki feladatok globális optimumának megtalálá-
sához. A korlátozás és szétválasztás módszer lényege, hogy a keresési teret rekurzív módon 
részproblémákra osztja (ez a szétválasztás), és az egyes részfeladatokon alsó és felső korláto-
kat állít a célfüggvény lehetséges értékeire (ez a korlátozás), melyek segítségével előbb vagy 

Comment on Text
A keresési teret rekurzív módon részproblémákra osztjuk (ez a szétválasztás), és az egyes részfeladatokon alsó és felső korlátokat állítunk a célfüggvény lehetséges értékeire (ez a korlátozás), melyek segítségével előbb vagy utóbb eliminálhatók azok a részek, amelyek nem adnak jobb megoldást, mint az addig ismert legjobb megoldás.
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utóbb eliminálhatók azok a részek, amelyek nem adnak jobb megoldást, mint az addig ismert 
legjobb megoldás.  

12.5. Multidiszciplináris optimálás 

Napjaink tervezőmérnökeinek egyre komplexebb feladatoknál kell pontosabb, jól megindo-
kolt döntést hoznia. A különböző diszciplinák együttes hatása nem ritka, ezek egymás utáni 
figyelembevétele viszont nem feltétlenül vezet jó eredményre. Csak a kölcsönhatások figye-
lembevételével lehet a kapcsolt rendszerek optimálása során helyes optimumot elérni. 

Sokféle módszer alakult ki multidiszciplináris optimálási feladatok megoldására: az egy-
szintű módszerek, mint az MDF = Multidisciplinary Design Feasible és a SAND =  
Simultaneous Analysis and Design egyszerűen alkalmazhatók kisebb feladatokra, de problé-
mák adódhatnak nagyméretű feladat és több diszciplina esetén. Az iparban gyakori esetre, 
miszerint különböző csoportok egyidejűleg foglalkoznak különböző szempontból a feladattal, 
a többszintű módszerek, mint a CO = Collaborative Optimization, a CSSO = Concurrent 
Subspace Optimization és a BLISS = Bilevel Integrated Systems Synthesis adaptálhatók elő-
nyösen. A módszereket nehéz összehasonlítani hatékonyság szempontjából; teljesítményük 
lehet feladatfüggő, ill. adódhat szoftvermegvalósítás sajátosságaiból; sőt lehetnek olyan fel-
adatok, amelyekre egyik vagy másik módszer nem talál megoldást. 

12.6. Robusztus tervezés [12.11]  

A mérnöki rendszerek változékonysága, bizonytalansága, tűrése és hibája fontos szerepet ját-
szik a terméktervezői folyamatban. Ezeket okozhatják gyártási pontatlanságok, folyamatok 
bizonytalanságai, környezeti hatások, kopás, emberi tényezők stb. Sztochasztikus eloszlással 
jellemezhetjük őket. A determinisztikus szimuláció nem képes megjósolni a valós rendszer 
viselkedését a bizonytalan bemeneti jellemzőkkel, mert a számítás csak egy tervezési pontra 
történik. Valószínűségi szimulációra van szükség, ahol a kimeneti adatok eloszlását a beme-
neti adatok eloszlása alapján számítjuk a tetszőleges determinisztikus szimulációs modell 
alapján. A valós viselkedésre a kimeneti eloszlásból következtethetünk. A mai kiélezett ver-
senyhelyzetben a termékek sokszor a működési feltételek teljesülésének határáig ki vannak 
tolva. A paraméterek változékonysága gyakran a szerkezet meghibásodásához vezet. A meg-
bízhatósági analízis a határfeltételek megsértését vizsgálja a bemeneti változó megváltozása 
következtében. A szerkezet megbízható, ha a függvényértékek szóródása a határfelületeken 
belül van. Ha magas minőséget és megbízhatóságot szeretnénk biztosítani, az ilyen tervezést 
nevezzük robusztus tervezésnek. A robusztus optimálás célja, hogy mind érték, mind stabili-
tás szempontjából jó optimumot találjunk meg. A robusztus tervezési technikákat általában a 
tervezés korai fázisában alkalmazzák, amikor még a csak hozzávetőleges koncepciókat érté-
keljük ki; a végső fázisban, az összes paraméterre alkalmazni túl számításigényes lenne. Ak-
kor tartjuk robusztusnak a tervet, ha a célfüggvény érzékenysége a legkisebb az anyagi, gyár-
tási, működési változásokra. A 12.7. ábra alapján az 1. pont a determinisztikus globális opti-
mum; a bemeneti változó adott mértékű változása esetén azonban a lehetséges tartományon 
kívül kerülhetünk. A 2. pont lokális minimum, varianciája azonban magasabb, mint a kismér-
tékben kedvezőtlenebb értékű, 3. ponté, így a 3. pont a helyes választás. 
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12.7. ábra: Robusztus optimum 

A következőkben egy példán keresztül mutatjuk be a robusztus tervezés egy lehetséges 
módját.  

Sun és társai [12.11] egy gépjármű ütközési optimálását végezték el. Az ütközésvizsgá-
latnál az a cél, hogy minél nagyobb legyen a jármű U energieelnyelő képessége az ütközési 
zónában minél kisebb M anyagfelhasználás mellett, miközben az a lassulás csúcsértéke egy 
adott határérték alatt marad. Tervezési változóként (kontroll változók) ezért 3 elülső tartó-
elem: t1, t2, t3 lemezvastagságait választották (12.8. ábra). 

 
12.8. ábra: Tervezési változók gépjármű-ütközési optimálásakor 

Az E rugalmassági modulus, a ρ sűrűség és a σy folyáshatár gyártástechnológiától függő 
paraméterek, ezeknek a változékonyságát figyelembe vették a vizsgálat során (zajparaméte-
rek). A helyettesítő modellt elkészítették a külön-külön a vizsgált jellemzők (U, M, a) várható 
értékére és szórására. A minta optimális latin hipernégyzet szerint készült a kontroll faktorok-
ra, vagyis a tervezési változókra 1 és 2 mm között, összesen 16 mintapontot feltételezve és 
ortogonális mintavételezéssel a szórásra. Bár a változékonyság igazán jó közelítéséhez több 
pontra lenne szükség, a vizsgálatoknál csak négy pontot vettek figyelembe, mivel az összes 
kiértékelendő pont darabszámát egy finomabb közelítés jelentősen megnövelné; így is 
16x4=64 pontban kellett elvégezni a számításokat az LSDYNA programmal, esetenként 3 
órás futásidővel az U energiaelnyelés és a lassítási csúcsérték meghatározásához (illetve meg-
határozták a tömeget is). A 16 tervezési pontban a 4-4 számítási eredményből kiszámították a 
jellemzők várható értékét és szórását (a továbbiakban   és σ indexekkel jelölve); U és a vár-
ható értékére, ill. szórására a legkisebb négyzetek módszerével meghatározták a másodrendű 
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közelítőfüggvény együtthatóit, míg a tervezési változóban lineáris M tömeg várható értékét és 
szórását lineáris függvénnyel közelítették. A következő lépés a helyettesítő modell helyessé-
gének ellenőrzése. A regressziós közelítés teljes varianciája (sum of squares total = SST) a 
(12.19) egyenlettel adható meg: 

 SST=         
 
   

 . (12.19) 

Mivel a megjósolt értéknek a várható értéktől való eltérését a regressziótól való eltérésre 
és a regresszióval nem magyarázható részre oszthatjuk: 

                                 (12.20) 

              
 
   

 
           

 
   

 =SSR+SSE,  

ahol SSR a regressziós variancia, SSE a maradvány (megmagyarázatlan) variancia. 
Az r2 determinációs együttható megadja, hogy a teljes varianciahányad részét magyarázza 

a regresszió: 
 

 r2=SSR/SST=SST-SSE/SST=1-SSE/SST   
          

  

   

         
 

   

 . (12.21) 

Az adatokból (12.4. táblázat) látható, hogy a közelítő modell megfelelőnek tűnik. 
 

 U  (%) Uσ (%) M  (%) Mσ (%) a  (%) aσ (%) 

r2 98.92 99.70 99.99 99.69 98.67 99.95 

12.4. táblázat: A közelítő modell hibájának ellenőrzése a determinációs együtthatóval 

 
Az optimálási feladat (12.22) az energiaelnyelés maximalizálása minimális anyagigény 

mellett, a maximális lassulási csúcsérték korlátozásával, η=3 és η=6 szigmakritériummal a 
gyártási pontosság  =0.1 és  =0.01 mellett: 
 

                    
         

 ,       
         

  

          (12.22) 

  
             

                  . 

 
Először a determinisztikus többcélfüggvényes optimálási feladatot oldották meg a terve-

zési változók eltérései nélkül a többcélfüggvényes részecskecsoport (multiobjective particle 
swarm optimization = MOPSO) optimáló eljárással, adott paraméterekkel. A méretek jellem-
ző gyártási tűréseit 0.01-nek véve és szóródásukat normális eloszlásúnak tekintve elvégezték 
az optimálást az η=3 és η=6 szigmafeltételekre. Minél szigorúbb a szigmakritérium, annál 
kisebb a valószínűsége a kényszerek megsértésének. Az eredményeket a 12.9. ábra mutatja; 
láthatjuk, a szigorúbb szigmafeltétellel távolabb kerülünk az ideális optimumtól.  

 



166 Mérnöki optimalizáció 

www.tankonyvtar.hu © Erdősné Sélley Csilla, BME 

 
12.9. ábra: A szigmakritérium hatása a Pareto-frontra 

 
12.10. ábra: A determinisztikus optimum és a robusztus optimálás Pareto-frontjai a várható értékekre 

 
12.11. ábra: Az optimálási feltétel vizsgálata 6 szigmafeltételre 

Az eljárást elvégezték a fenti gyártási pontatlanságokkal, az anyagparaméterek bizonyta-
lanságából eredő várható értékekre és szórásokra is a helyettesítő modellek alkalmazásával, 
külön-külön. Az eredményekből a várakozásnak megfelelően az adódik, hogy minél nagyobb 
a pontosság, annál távolabb kerül a várható érték az úgynevezett utópiaponttól, így kompro-
misszumra kell jutni az optimum nagysága és robusztussága között. Érdekes, hogy ennél a 
feladatmegfogalmazásnál a Pareto-optimális megoldások mindegyike teljesítette az optimálási 
feltételeket (12.11. ábra), így megbízhatóak az optimumértékek. 
 

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.

Comment on Text
A tervezési tartományt határoló feltevések, amelyek elválasztják a működőképes megoldások (megengedhető megoldások) terét a használhatatlanoktól.

Comment on Text
Az átlagtól való eltérést mérjük vele, számítása az egyes értékek átlagtól való eltérésének négyzetes közepe.

Comment on Text
Egy statisztikai minta átlaga.
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Az egymásnak ellentmondó szempontok alapján kiszámított Pareto-frontokról az optimá-
lis megoldás kiválasztása történhet az utópiaponthoz (ahol a célfüggvények egyesével számí-
tott optimális értékei vannak) legközelebb levő Pareto-fronton levő megoldás kiválasztásával, 
ha nem áll rendelkezésre egyéb szempont, hogy eldöntsük, melyik megoldás illeszkedik egy 
gazdasági stratégiába. Ilyenkor ügyelni kell a célfüggvények skalarizálásának módjára. Ter-
mészetesen utolsó lépésként a helyettesítő modellel választott optimumot ellenőrizni kell a 
végeselemes szimulációval, hogy megfelelő-e a közelítés. 

 
12.12. ábra: A legjobb megoldás kiválasztása a Pareto-frontról 

12.7. Dinamikai feladatok 

A tranziens terhelésekkel rendelkező optimálási feladatok megoldására alkalmas módszer a 
statikus egyenértékű terhelés alkalmazása. Ilyenkor az optimális megoldást egy sor statikus 
optimáláson keresztül keressük, ami egy kétszintű (külső és belső) iterációt jelent: 

 kezdeti alak meghatározása; 
 dinamikus analízis; 
 statikus optimálás több, egyenértékű terhelésekre megfogalmazott terhelési esetre; 
 ha elértük az optimumot, leállunk, egyébként újrakezdjük a második lépéstől. 

A statikus egyenértékű terhelési esetek megfelelnek a dinamikus analízis időlépéseinek. 

12.8. Számítások gyorsítása 

Az optimálási eljárások természetüknél fogva iteratív számítások, így magas számítási igény-
nyel rendelkeznek. A hatékonyság növelésére az algoritmusok azonos részeinek párhuzamosí-
tása az egyik eljárás. A másik mód a számítások pontosságának adaptív igazítása az igények-
hez.  

A dinamikus programozás alapgondolata, hogy egy összetett feladatot több részprobléma 
megoldására vezessük vissza, és a részmegoldásokból következtessünk az eredeti feladat 
megoldására. Amikor az alfeladatok többsége majdnem egyforma, és sok ilyen feladat van, 
nagyon sok számítási időt megtakaríthatunk. A megoldás menete lehet direkt vagy rekurzív. 
Korszerű elosztott számítási rendszerek (felhő módszer, multiprocesszoros rendszerek) támo-
gatják az optimumszámítás ismétlődő feladatainak rövidebb idő alatt történő megoldását. 

12.9. Összefoglalás 

A mérnöki optimálási problémák igen sokfélék lehetnek aszerint, hogy melyik tervezési fo-
lyamatot támogatják. Az alakadási feladatok többnyire összetett, sokváltozós, gyakran bi-
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zonytalan bemeneti adatokra megfogalmazott problémák. Reális idő alatti megoldásuk úgy 
lehetséges, ha a célfüggvényben és optimálási feltételekben tartalmazott viselkedési változó-
kat (elmozdulás, hőmérséklet-eloszlás, sajátfrekvencia-feszültség stb.) kiértékelő költséges 
végeselemes szimulációkat csak a szükséges darabszámban végezzük el, és helyettesítő mo-
dellt állítunk fel. A helyettesítő modell vonatkozhat a teljes tervezési tartományra, vagy ré-
szekre osztott tartomány egyes részeit végigvizsgálva kereshetjük a globális optimumot, kez-
dőértékhez kötődés nélkül, esetleg pásztázásos eljárással. Történhet interpolációval (kriging), 
számíthatjuk a regressziós közelítőfüggvényt a közelítés hibájának minimálásával, használha-
tunk bázisfüggvényeket. Helyességét ellenőrizhetjük, és sokféle módon igazíthatjuk elvárása-
inkhoz, különböző hibafüggvényeken és tanulási mechanizmuson keresztül. A tervezési vál-
tozók bizonytalansága is követhető helyettesítő modellel, a robusztus optimálási feladatot 
pedig felfoghatjuk akár olyan többváltozós optimálási feladatnak, ahol cél a legjobb várható 
értékű és a nem ellenőrizhető változásokra legkevésbé érzékeny megoldás megtalálása a biz-
tonsági területen belül.  
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12.11. Ellenőrző kérdések 

1. Mikor érdemes helyettesítő modellt felállítani az optimum megkeresésére? 
2. Milyen hatása van a tervezési változók kiválasztásának az optimálásra? 
3. Hogyan választhatjuk meg a megfelelő kísérlettervet? 
4. Ismertesse a helyettesítő modell felállításának lépéseit! 
5. Milyen módszert alkalmazhatunk egy tranziens dinamikai optimálási feladat megoldásá-

ra? 
6. Mi a robusztus optimálás célja? 

http://rapiddigger.com/the-design-of-experiments-by-sir-ronald-a-fisher-rar-2520537.html
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13. A SZERKEZETOPTIMÁLÁS SZOFTVERESZKÖZEI 

Ez a fejezet bemutatja, milyen elvárásai vannak a szerkezetoptimáló szoftverekkel szemben a 
tervezőmérnököknek, a különböző kérdésfeltevésekre milyen lehetőségeket kell és lehet biz-
tosítani. Alkalmazási példákat láthatunk az előző fejezetben bemutatott, komplex mérnöki 
problémák megoldására szolgáló módszerek megvalósítására a különböző szoftverkörnyeze-
tekben. Bemutatjuk a piacon elérhető szerkezetek optimálására alkalmas szoftvere-
ket/forgalmazókat/fejlesztőket (ezek az adatok a gazdasági döntések miatt gyakran változ-
nak); az olvasó a linkeken keresztül bővebben tájékozódhat a számára érdekes rendszer to-
vábbi képességeiről, lehetőségeiről. 

A szerkezetek optimálását számos szoftver támogatja. Ezeket részben kutatóegyetemek, 
részben ipari cégek, részben kormányzati támogatással futó projektek keretében fejlesztették 
ki. A modern, gyorsan és hatékonyan használható eszközök általában kapcsolódnak, ill. be-
ágyazottak egyes végeselemes szerkezetanalízis szoftverhez/-be. Kiválasztásuk során döntő, 
milyen elvárásaink vannak a szoftverrel kapcsolatban, milyen feltételek mellett és milyen 
feladatot kell megoldanunk. Fejlődésükre hatással van a számítástudományok és a technikai 
feltételek fejlődése. Míg pl. a 90-es évek elején még az volt az általános nézet, hogy az evolú-
ciós technikák csak egyszerűen számítható feladatok megoldására alkalmasak a nagyszámú 
kiértékelés szükségessége miatt, mára a gyors szerkezetanalízisek és a szigorúbb gazdaságos-
sági követelmények miatt teret nyernek a globális optimum megtalálását célzó eljárások.  

A specifikus szaktudás miatt azonban még mindig alacsony a szerkezetoptimálási eljárá-
sok használata a tervezésben, ami abba az irányba tereli a szoftverfejlesztőket, hogy áttekint-
hetőbb, egyszerűen kezelhető szoftvereszközöket adjanak a tervezők kezébe, amelyek ugyan-
akkor nyitottak, és így adaptálhatók a speciális, adott cégnél/feladatnál felmerülő igényekhez. 

13.1. Tervezői ciklus, a modellalkotás lehetőségei 

A szerkezetoptimálás szoftvereszközeivel szemben támasztott követelmények és a modellal-
kotás szerepe nem érthetők meg a tervezői ciklus ismerete nélkül (13.1. ábra). A koncepcioná-
lis tervezés során a feladat jellegéből adódóan különböző szintű adatok állnak rendelkezésre. 
Új tervezés esetén a kiinduló geometria nem létezik, a terméktervezés során meghatározott fő 
és mellékfunkciók, valamint a konkurens termékek és a terhelésátadás elemzése során lehet 
azonosítani a legfontosabb geometriai elemeket és azok szerepét a szerkezetben; előáll a rész-
konstrukció specifikációja, amely tartalmazza a legfontosabb teherbírási elvárásokat, és meg-
határozza a főbb méreteket, valamint a geometria csatlakozási felületeit. Itt segíthetnek a 
CAD rendszerek szkeleton modellépítő képességei. Meglévő szerkezetek újratervezése esetén 
viszont akár rendelkezésre állhat egy részletes CAD geometria vagy a fizikai modell, amiből 
reverse engineering eszközökkel előállítható a tárgy részletes geometriai modellje; a terhelé-
sek lehetnek egy hasonló termék vagy prototípus fizikai vizsgálata során mért értékek vagy az 
előtervezés során a vázlatos modell többtest szimulációja során nyert értékek. A feladat jelle-
ge alapján határozza meg a tervező, milyen fizikai paraméterek írják le az adott pontossági 
követelmények szerint a szerkezet viselkedését. Például a kültéren dolgozó berendezések ki 
vannak téve az időjárás viszontagságainak, de ennek jellege a tervezett felhasználói környe-
zettől függ: hogy az UV-sugárzás, a hőmérséklet-ingadozás, a szél, az eső, hó és jég jelente-
nek-e nagyobb veszélyt, attól függ, sarkköri, európai vagy sivatagi körülmények között üze-
meltetik a berendezést.  
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A modellalkotás után, új tervezés esetén előnyös lehet a legfontosabb hatások feltérképe-
zésére egy topológiaoptimálás, amely a legegyszerűbb esetekben akár további finomítás nél-
kül elfogadható designt mutat, és elkészíthető róla a gyártási dokumentáció. Az esetek na-
gyobb részében a topológiaoptimálás eredménye többféleképpen is értelmezhető, amelybe be 
kell vonni a tervezőt, és több részletesebb koncepciót kell kialakítani a további analízishez a 
várható költségek, ill. gyártástechnológiai megvalósíthatóság, valamint a terhelési modellnél 
tett elhanyagolások figyelembevételével.  

A további finomítás alakoptimálással történik, ahol további terhelési eseteket vehetünk fi-
gyelembe, pontosíthatjuk a terhelésátadási modellt, és finomíthatjuk a szerkezetanalízis mo-
dellt is a lokális hatások pontosabb leírására. Meglévő részletes geometriai modell esetén is 
előnyös lehet az alakoptimálásra előkészíteni a geometriát, pl. megnövelni azokat a méreteket, 
amelyek az idő előtti tönkremenetel okai lehettek. Az alakoptimálásnak több módja lehet a 
modell paraméterezésétől függően, amit pedig a céljaink határoznak meg. Ha például erős, 
ismétlődő, dinamikus hatásnak van kitéve a szerkezet, nagyon fontos a helyi feszültségcsú-
csok leépítése, amely szabadfelület leírást tesz szükségessé a kritikus helyeken; itt nem várha-
tó nagymértékű geometriai változás. Más esetekben, ha a geometria nagyobb részét módosíta-
nánk szabadon, előre definiált geometriai elemek használata nélkül, vezérelhetjük a modell 
változását hálónélküli technikák, mesh morphing vagy CAD spline paramétereken keresztül. 
A tervezési folyamat előrehaladtával előáll az egyre részletesebb design, ahol ha minden jól 
megy, egyre kisebb változtatásokra kerül sor, de előfordulhat, hogy elfogadható design híján 
módosítanunk kell a specifikációkat.  

 
13.1. ábra: A tervezési folyamat 

13.2. A szoftverek felépítése, szoftverkövetelmények 

A modern szerkezetoptimáló eszközök kihasználják az objekumorientált szoftverfejlesztés 
eszközeit, és mint az előző fejezetben láthattuk, kaméleonként kell alkalmazkodniuk az aktuá-
lis feladathoz. A korábbi szoftverek adott szerkezettel rendelkeztek, moduláris felépítéssel, de 
szakemberek építették, és a felhasználónak nem volt hozzáférése. A modern, nyílt rendszerek 
grafikus felületekkel támogatják a feladatnak megfelelő optimáló szoftver megépítését (pl. 
OPTIY). Egy másik, ezzel ellentétes követelmény a gyors eredmények érdekében a 
feketedoboz-jelleg: mélyreható optimálási előismeretek nélkül segítse a tervező munkáját 
úgy, hogy ne kelljen egy új rendszer működtetését megtanulnia; ennek egy nagyon kompakt, 
csak a legszükségesebb adatbevitelt lehetővé tevő rendszer tud eleget tenni. A szoftverek ki-
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alakítása tehát a feladattól és a tervezők elvárásaitól függ. A legfontosabb tervezői elvárások a 
következők:  

 gyorsan, ill. adott idő alatt megoldást kell szolgáltatni; DOE; 
 feladatonként eltérő mértékben kell megközelíteni az optimumot; 
 tudjon kezelni speciális (héjszerű, kompozit stb.) alkatrészeket, különböző tervezési 

változókat; 
 jelenítse meg az optimumot és az optimálási folyamat lépéseit, segítse az optimálási 

folyamat elemzését; 
 a teljes szerkezetnek kell jónak lennie, nem az egyes részeknek kell a legjobbat tudni-

uk; 
 néhány alkatrésznek eltérő körülmények között is meg kell állnia a helyét; 
 segítse a koncepció kialakítását, ill. a modell végeleges megtervezését; 
 különböző terhelésekre és környezeti hatások figyelembevételére is alkalmas legyen; 
 a paraméterek változására a megengedett mértéken felül ne legyen érzékeny; 
 több tervezési célt, ill. optimálási feltételt elégítsen ki; 
 legyen átjárhatóság a szoftverek között, ne kelljen új, specifikus tudást beszerezni; 
 újraindíthatóság, gyors hibaelemzési lehetőségek/hibázás kizárása; 
 megoldások vizualizálása; 
 … 

13.3. Kereskedelmi szoftverek a szerkezetoptimálásban 

Az egyetemi, ill. ipari kutatások nyomán számos szoftver fejlődött ki; napjainkban a teljesség 
igénye nélkül a legelterjedtebb rendszerek (zárójelben a jelenlegi tulajdonosok v. fejlesztőcé-
gek): 

 OptiY (OptiY e.K. ); 
 GENESIS, VisualDOC, DOT és BIGDOT (Vanderplaats Research and Development);  
 MSC/NASTRAN (McNeal and Schwendler Corporation); 
 OPTISTRUCT és Hyperstudy (Altair Engineering); 
 ALFGAM (ALFGAM Optimering AB); 
 TOSCA (FE-DESIGN); 
 ANSYS (ANSYS, Inc); 
 Pro/Engineer (PTC); 
 SOLIDWORKS (Dassault Systèmes SolidWorks Corp.); 
 iSIGHT (Dassault Systémes SIMULIA Corp.); 
 Hypersizer (Collier Research Corporation); 
 BOSS quattro (SAMTECH); 
 FEMtools Optimization (Dynamic Design Solutions); 
 HEEDS (Red Cedar Technology); 
 IOSO (Sigma Technology); 
 LS-OPT (Livermore Software Technology Corporation); 
 modeFRONTIER modeFRONTIER (Esteco); 
 ModelCenter (PhoenixIntegration); 
 Optimus(Cybernet Systems, korábban Noesis Solutions); 
 CETOL 6 Sigma (Sigmetrix). 

http://en.wikipedia.org/wiki/OptiY
http://www.optiy.eu/default.htm
http://www.vrand.com/
http://www.mscsoftware.com/Products/CAE-Tools/Default.aspx
http://www.altairhyperworks.com/Product,19,OptiStruct.aspx
http://www.altairhyperworks.com/Product,10,HyperStudy.aspx
http://www.alfgam.se/alfgam/index.htm
http://www.fe-design.com/
http://www.ansys.com/products/default.asp
http://www.ptc.com/products/proengineer/
http://www.solidworks.com/sw/products/fea-cfd-simulation-sofware.htm
http://www.simulia.com/products/isight2.html
http://www.simulia.com/products/products.html
http://hypersizer.com/tutorials/tutorial1/Captivate1Final(3-17-09)_skin.swf
http://www.samcef.fr/en/pss.php?ID=3&W=products
http://www.femtools.com/solutions/optimization.htm
http://www.redcedartech.com/products/heeds_professional/design_optimization
http://iosotech.com/product.htm
http://www.lstc.com/lsopt.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/ModeFRONTIER
http://www.esteco.com/products.jsp
http://www.phoenix-int.com/solutions/product_design.php
http://www.noesissolutions.com/index.php?col=/products&doc=optimus
http://www.cybernet.co.jp/english/products/optimization.html
http://www.sigmetrix.com/CETOL6_sigma_overview.htm
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Az itt felsorolt szoftverek részint önálló, különféle algoritmust és opciót magában foglaló op-
timáló rendszerek, számos interfésszel szinte mindegyik kereskedelemben kapható CAD/CAE 
szoftverhez; vannak köztük szerkezetanalízissel integrált rendszerek, mint pl. az Optistruct, 
ill. GENESIS, vannak CAE rendszerbe integrált változatok, mint pl. a SolidWorks, végül 
vannak optimáló könyvtárak (DOT, BIGDOT). A speciális beviteli/megjelenítési feladatok-
hoz részint kiegészítések léteznek a szerkezetanalízis szoftverek pre- és posztprocesszoraihoz, 
részint új felületeket dolgoztak ki, amelyek támogatják a multidiszciplináris feladatmegoldás-
hoz a különböző modulok integrálását, valamint a valószínűségi alapokon nyugvó számítások 
monitorozását. 

13.3.1. OptiY (OptiY e.K. ) 

Az OptiY egy tervezői környezet mechatronikai rendszerek szimulációjára és optimálására 
modern optimálási stratégiákkal és korszerű valószínűségi algoritmusokkal az adatbányászat, 
érzékenységvizsgálat, megbízhatóság, robosztusság és metamodellezés támogatására. Elődje 
az USAN program volt, a Drezdai Műszaki Egyetemen fejlesztették ki kutatási célra; 2006 óta 
van a piacon. Kapcsolható számos CAE rendszerhez és belső fejlesztésű kódhoz, továbbá 
fejlesztői COM felülettel rendelkezik külső programok integrálására, a grafikai workflow edi-
tor pedig segíti a tervezői folyamatba integrálást (13.3. ábra). A program biztosítja különböző 
szimulációs modellek együttműködését, mint a hálózatok, végeselem módszer, többtest-
rendszer, anyagvizsgálati próbapad stb. 

 
13.2. ábra: OptiY felhasználói felülete több paraméter monitorozása közben 
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13.3. ábra: OptiY optimálási feladat és eljárás megadására alkalmas grafikai felülete 

A beágyazott analíziseszközök egyike a CST Studio Suite elektromágneses szimuláció 
elvégzésére. A másik, a SimulationX egy több tartományos, mechatronikai feladatok szimu-
lációjára alkalmas programrendszer, amelyet Drezdában fejlesztettek ki. A hajtásláncok visel-
kedésének stacionárius leírását segíti a szintén beágyazott ITI rendszer. 

 
13.4. ábra: OptiY megjelenítési lehetősége 
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A szoftver számos grafikus megjelenítési lehetőséggel és statisztikai elemzéssel támogatja 
a rejtett adatkapcsolatok feltárását és a kulcsfontosságú jellemzők azonosítását.  

 
13.5. ábra: Adatok közötti kapcsolatok felderítésének eszközei OptiY-val 

Lokális érzékenységek, mint korrelációs tényezők és parciális deriváltak csak akkor hasz-
nálhatók, ha a bemenet és kimenet közötti kapcsolat lineáris. Nemlineáris esetben globális 
érzékenységanalízist kell alkalmazni a bemeneti és kimeneti eloszlás közötti varianciakapcso-
latokkal. Az érzékenységanalízissel csökkenteni lehet a rendszer összetettségét, és megma-
gyarázhatók az ok-hatás kapcsolatok. 

A mérnöki rendszerek változékonysága, bizonytalansága, tűrése és hibája fontos szerepet 
játszik a terméktervezői folyamatban. Ezeket okozhatják gyártási pontatlanságok, folyamatok 
bizonytalanságai, környezeti hatások, kopás, emberi tényezők stb. Sztochasztikus eloszlással 
jellemezhetjük őket. Egy tervezési pontra végrehajtott determinisztikus szimuláció nem képes 
megjósolni egy bizonytalan bemeneti jellemzőkkel bíró valós rendszer viselkedését. A kime-
neti adatok eloszlását a bemeneti adatok eloszlása alapján számítja a program tetszőleges de-
terminisztikus szimulációs modell alapján. A valós viselkedésre a kimeneti eloszlásból követ-
keztethetünk. 

 
13.6. ábra: Valószínűségi szimuláció 

Comment on Text
Olyan vizsgálat, amely megmondja, hogy a kimeneti változó megváltozását milyen mértékben befolyásolják a bemeneti változók (itt tervezési változók) változásai.

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.
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A paraméterek változékonysága gyakran a szerkezet meghibásodásához vezet. A megbíz-
hatósági analízis a határfeltételek megsértését vizsgálja a bemeneti változó megváltozása kö-
vetkeztében. A szerkezet megbízható, ha a függvényértékek szóródása a határfelületeken be-
lül van. Az aktív, ill. sérült kényszerek változékonysága adja a meghibásodási valószínűséget.  
 

Az OPTY-ban számos lehetőséget találunk különböző feladatok helyettesítő modelljének 
megalkotására. A metamodellezés vagy helyettesítő modellezés során matematikai összefüg-
gésekkel írjuk le a tervezési változók és a termék jellemzői közötti összefüggést. A számított 
helyettesítő modell használható közvetlenül virtuális optimálásra vagy exportálható C-, Visual 
Basic, Modelica vagy Matlab formátumba, további használatra.  
 

A technikai rendszerek változékonyságát, bizonytalanságát és tűréseit figyelembe kell 
venni a tervezés során, ha magas minőséget és megbízhatóságot szeretnénk biztosítani. Az 
ilyen tervezést nevezzük robusztus tervezésnek, amit a tervezés korai szakaszában hajtunk 
végre. A termék optimális paraméterei nem csupán megfelelnek egy elvárt szintnek, de az 
elkerülhetetlen véletlen megváltozásukra az optimum környezetében kevéssé érzékeny a cél-
függvény, illetve a lehetséges megoldások terében marad (előző fejezet).  

 
Az OptiY rendszer képességei/lehetőségei: 
 
 Stochasztikus eloszlások: 

o normális eloszlás; 
o egyenletes eloszlás; 
o általános lambdaeloszlás; 
o egyéb excel vagy statisztikai adatokra illeszkedő eloszlás. 

 Optimálási módszerek:  
o hierarchikus optimálás; 
o súlyozott optimálás; 
o büntető módszer; 
o Hooke–Jeeves; 
o rácsos keresés; 
o adaptív válaszfelület; 
o evolúciós stratégiák; 
o Pareto evolúciós algoritmusok; 
o optimálás helyettesítő modellel. 

 Kísérlettervezés: 
o teljes faktoriális terv; 
o központi kompozit terv; 
o Monte-Carlo-minta; 
o latin hiperkocka minta; 
o Sobol minta; 
o válaszfelület módszer; 
o adaptív Gauss-eljárás (kriging metamodell); 
o elsőrendű nyomaték módszer (interakcióval vagy anélkül); 
o másodrendű nyomaték módszer; 
o alrendszer szimuláció; 
o felhasználói terv. 

Comment on Text
A hiperkocka a kocka általánosítása több dimenzióra. Olyan konvex alakzat, amelynek bármely két éle egyforma hosszú, és vagy párhuzamos, vagy merőleges egymásra.

Comment on Text
A sokváltozós rendszerünk ismeretlen kimeneti változói eloszlásainak közelítéséhez megkeressük azt a mérés vagy számítási sorozatot, amelyekből a legtöbb információ nyerhető. 

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 

Comment on Text
A sokváltozós rendszerünk ismeretlen kimeneti változóit közelítő helyettesítő függvények felírása bizonyos pontokbeli értékpárok ismeretében; ezen a helyettesítő függvényen gyorsan kereshető az optimum újabb fizikai vagy numerikus kísérlet nélkül.
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 Approximációs módszerek: 
o polinom tetszőleges rendben; 
o elsőfokú és másodfokú Taylor-sorok; 
o Gauss-eljárás/kriging. 

 Import/Export: 
o Excel; 
o Grafika export BMP, JPEG, TIF and PNG formátumba; 
o helyettesítő modell C, Visual Basic, Modelica vagy Matlab formátumba. 

 Posztprocesszálás:  
o táblázatok; 
o 1D, 2D és 3D diagramok; 
o párhuzamos grafikonok; 
o halmazválasztás (minden lépés, Pareto, szűrt Pareto); 
o legjobb érték; 
o 2D és 3D ponthalmaz-diagram; 
o metszetdiagram; 
o 3D válaszfelület; 
o együttható grafikonok; 
o residual-plot; 
o hisztogramok; 
o korrelációs mátrix;  
o valószínűség-sűrűség; 
o kumulatív eloszlás; 
o érzékenységgrafikon; 
o interakciódiagram. 

 Interfészek: 
o Generic ASCII-File-Interface (DOS-Batch, VBScript, JScript, Shell Script);  
o Generic .NET / COM-Interface (Visual Basic, C#);  
o Intern Script (Visual Basic, C#);  
o Data-Element;  
o Matlab / Simulink®;  
o SimulationX® (Optional by ITI GmbH);  
o CST Studio Suite®; 
o AWR Design Environment®;  
o MS Excel®;  
o CATIA®;  
o SolidWorks®;  
o Autodesk Inventor®;  
o ...  

 Hálózat: 
o FTP File Transfer;  
o SSH Remote Script. 

 Jelentés: 
o Automatikus jelentéskészítés MS Wordben. 

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.
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13.3.2. GENESIS, VisualDOC, DOT és BIGDOT (Vanderplaats Research and Development)  

 
13.7. ábra: Karosszéria-erősítés optimálása GENESIS-szel 

A Vanderplaats professzor által alapított vállalkozás több, optimálást segítő szoftvert fej-
lesztett ki.  

A GENESIS nevű program integrált szerkezetanalízis és -optimáló szoftver. Analizálható 
statikus, frekvencia, hőközlési és kihajlási feladat; számos elemtípust tartalmaz, többek között 
a kompozit tervezést is segíti. Az optimálás végrehajtható topológia-, alak-, méret-, topomet-
ria, topográfia és szabadfelület optimálási feladatok megoldására. A topológiaoptimáláshoz jel-
lemzően kevesebb, mint 20, az alakoptimáláshoz max. 10 teljes szerkezetanalízis szükséges.  
A Design Studio a GENESIS programhoz kifejlesztett tervezésorientált pre- és posztprocesz-
száló program, széleskörű lehetőségekkel az optimálási feladat megadására és az eredmények 
kiértékelésére. 

A VISUALDOC egy olyan szoftverrendszer, amellyel bármilyen tervezési feladatra létre-
hozhatunk és végrehajthatunk optimálási feladatot egyaránt gradiens és gradiens nélküli opti-
málással, illetve DOE és helyettesítő modellel. Könnyen illeszthető bármilyen programhoz. 

A DOT egy általános célú optimáló szoftverkönytár nemlineáris optimálási feladatok 
megoldására. 

A BIGDOT a DOT-hoz hasonlóan önálló optimáló szoftverkönytvár, specifikusan nagy-
méretű feltételes optimálási feladatok megoldására (megoldottak vele már több, mint 3 millió 
szabadsági fokkal rendelkező feladatot is), ahol a gradiens és a függvényszámítás hatékony. 
Képes kezelni folytonos, diszkrét és vegyes tervezési változókat egyaránt.  

13.3.3. MSC/NASTRAN (McNeal and Schwendler Corporation) 

A NASTRAN végeselemes program eredetileg az Amerikai Egyesült Államok kormányának 
támogatásával készült a NASA számára az 1960-as évek végén. A MacNeal–Schwendler 
Corporation (MSC) volt az egyik fejlesztő. A nyilvános kód számos szoftvercsomagba be-
épült, és optimáló modulokat is fejlesztettek hozzájuk, azonban a jelenlegi döntő többségű 
piaci részesedése miatt az MSC/NASTRAN képességeit mutatjuk be röviden. 

A multidiszciplináris feladatok megoldásának igénye miatt a NASTRAN optimáló eljárá-
sai többféle disztribúcióban is elérhetők:  

 önálló modulként, megfelelően előkészített input file-ban megfogalmazott feladat oldható 
meg (többnyire a PATRAN, de bármilyen más, rendelkezésre álló, ill. a felhasználó pre-
ferenciái szerinti, a szükséges formátumot kezelni képes pre- és posztprocesszor szoftver); 

Comment on Text
Alakoptimálás során a test felületének egy részét változtatjuk (geometriai tervezési változókon keresztül) úgy, hogy a célfüggvény minél jobb értékéhez jussunk, az optimálási feltételeket betartásával.

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 

Comment on Text
Topológiaoptimálás során az optimális kialakítást keressük az adott tervezési tartományban. 
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 SimXpert részeként. Ez egy szűkebb választékú, ám grafikusan fejlett, rutinfunkciók 
gyors és egyszerű megadását, valamint más MSC analíziseszközökkel integráló rend-
szer, specifikusan multidiszciplináris feladatok megadására és megoldására; 

 az MD Nastranon belül, ami a multidiszciplináris feladatok megoldásához teremt al-
kalmas, a modulokat összekapcsoló felületet, MD Patran pre- és posztprocesszorral. 

A topológiaoptimálási feladat megadásának lépései: 

 CAD modell, meglévő alkatrészről készült elektronikus modell vagy a feladatleírás 
alapján a kiinduló tartomány méretének, alakjának, kialakításának eldöntése után a 
CAD modelljének elkészítése. Itt adhatjuk meg külön testként modellezve az állandó 
sűrűségű (tiltott vagy maradó) tartományokat pl. a terhelésátadó felületek körül. Fon-
tos, hogy amennyire csak lehet, egyszerű, könnyen paraméterezhető alakú tartomá-
nyokat használjunk, és ne korlátozzuk le az optimáló mozgásterét feleslegesen egy ko-
rábbi terv alapján; 

 a kiinduló feladathoz megadhatunk több megfogást, ill. terhelést; 
 a megadott elemi peremfeltételekből tetszőlegesen összeállíthatunk terhelési eseteket;  
 a szerkezetanalízis háló megépítése; itt lényeges szempont az elemtípus kiválasztása, 

ettől függhet a rendelkezésre álló hálózási technika. Döntenünk kell a háló kapcsoló-
dási sémájáról is. Összetettebb geometriák esetén ez meglehetősen időigényes folya-
mat, aminek viszont jelentős hatása van az eredményre; 

 a szerkezetanalízis paramétereinek beállítása (megoldó stb.); 
 tervezési tartomány megadása: az előre megadott testekhez tulajdonságként rendelhet-

jük hozzá a tartomány jellegét, és ezekre hivatkozva adhatjuk meg a tervezési tarto-
mányt, ill. az állandó sűrűséggel bíró maradó tartományokat. 

Az optimálás célja lehet  

 statikai feladat merevség; 
 sajátfrekcevnia; 
 kihajlás. 

Lehetőség van több terhelési esetre is végrehajtani az optimálást, akár különböző diszcip-
línák szerint (merevség, sajátfrekvencia, kihajlás), egyetlen közös optimálási ciklusban. 
 

Az optimálás feltételeként, mint általában az anyageloszlásos topológiaoptimálásnál, 
megadhatjuk az elérendő térfogatszázalékot.  

A topológiaoptimálás eredménye finom felbontás esetén szintén finom rajzolatú, csipkés 
szerkezet; a minimális elemméret-paraméterrel, ill. további, gyárthatósági feltételek előírásá-
val (szimmetriák, kihúzási és extrudálási irányok) befolyásolhatjuk az eredményt.  

Az eredmények értelmezése a sűrűségszint megadásával történik. A sűrűségértékek text 
állományban, ill. .vrml formában adhatók át jelenleg a CAD tervezőrendszereknek. 

Az erősen nem parametrikus eredmények tisztítása, vagyis a felesleges kicsi üregek és 
kapcsolat nélküli elemek manuális/algoritmikus kiszűrése után parametrikus modellt kell épí-
tenünk további optimálás céljából.  

A szoftver lehetőséget teremt továbbá topográfiai, topometriai feladatok és alakoptimálási 
feladatok megoldására.  

Gyakran a legjobb megoldás nem feltétlenül optimális, inkább egy jó kompromisszum a 
sokféle feltétel megbízható teljesítésére. Ilyenkor a kísérlettervezés eszközei vagy Monte-
Carlo hasznos eszköz lehet. Az MSC kínál eszközöket a többszöri futtatásokhoz különböző 

Comment on Text
Alakoptimálás során a test felületének egy részét változtatjuk (geometriai tervezési változókon keresztül) úgy, hogy a célfüggvény minél jobb értékéhez jussunk, az optimálási feltételeket betartásával.

Comment on Text
A sokváltozós rendszerünk ismeretlen kimeneti változói eloszlásainak közelítéséhez megkeressük azt a mérés vagy számítási sorozatot, amelyekből a legtöbb információ nyerhető. 

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.

Comment on Text
Topológiaoptimálás során az optimális kialakítást keressük az adott tervezési tartományban. 

Comment on Text
Topológiaoptimálás során az optimális kialakítást keressük az adott tervezési tartományban. 

Marti
Comment on Text
Topometriaoptimálás: Adott tartomány feletti optimális változó vastagság meghatározására.
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szimulációs modellekhez, akár különböző diszciplínák és diszkrét változók esetére is. Válasz-
felület módszerrel építhetünk közelítő modellt az eredményekre nagyobb tervezési tartomá-
nyon. Ezután könnyen és gyorsan végrehajthatók „what – if” és design trade-off vizsgálatok. 

13.3.4. OPTISTRUCT és Hyperstudy (Altair Engineering) 

Az Altair Engineering által kifejlesztett Optistruct program integrált optimáló- és analízisesz-
köz, míg a Hyperstudy egy platform független szoftver a tervezési tér bejárására és optimálás-
ra, amely együttműködik a legtöbb külső fejlesztésű analíziseszközzel. 
Az Optistruct különböző módokon segíti a koncepcionális tervezést: 

 anyageloszlási javaslat topológiaoptimálással: 

 
13.8. ábra: Alváz optimális anyageloszlásának megkeresése Optistruct topológiaoptimálással 

 bordázattervezés topográfiaoptimálással vékonyfalú szerkezetekre: 

 
13.9. ábra: Bordázat optimálás 

 vastagságeloszlás tervezés kompozitok rétegszerkezetének meghatározásához. 
A terv finomítása történhet az Optistructban; 

 alakoptimálással a HyperMorph program által szolgáltatott alakváltozókkal; ekkor 
nincs szükség a CAD paraméterekre; 

 szabadfelület optimálással az Optistruct saját, automatikus algoritmusával képzett 
alakváltozókra, pl. feszültséghomogenizálásra a koncentrációs helyeken; 

 
13.10. ábra: Szabadfelületű alakoptimálás OPtistruct-tal 

Comment on Text
Alakoptimálás során a test felületének egy részét változtatjuk (geometriai tervezési változókon keresztül) úgy, hogy a célfüggvény minél jobb értékéhez jussunk, az optimálási feltételeket betartásával.

Comment on Text
A tervezés kezdeti fázisa, amikor azonosítjuk a fő és mellékfunkciókat és kiválasztjuk azok teljesítésének módját lehetővé tevő működési elveket, és a szerkezet alapvető felépítését.

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.

Comment on Text
Lemezszerkezet bordázat optimális alakjának és helyének meghatározása

Comment on Text
Topológiaoptimálás során az optimális kialakítást keressük az adott tervezési tartományban. 

Comment on Text
A sokváltozós rendszerünk ismeretlen kimeneti változóit közelítő helyettesítő függvények felírása bizonyos pontokbeli értékpárok ismeretében; ezen a helyettesítő függvényen gyorsan kereshető az optimum újabb fizikai vagy numerikus kísérlet nélkül.
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 méretoptimálás a végleges vastagsági, keresztmetszeti és anyagjellemzők meghatáro-
zására; a paraméterek megadását hatékonyan segíti a HyperMesh pre- és posztpro-
cesszor környezet; 

 kompozitok optimális szálszerkezetének és rétegvastagságának meghatározására, ahol 
az Optistruct figyelembe tudja venni a rétegzés gyártási feltételeit. 

A rendszer multidiszciplináris feladatokat képes megoldani a statikai, kihajlási, sajátérték, 
frekvencia, véletlen változók, termomechanikus, hőátadási és akusztikai válaszok kombinálá-
sával. Képes továbbá koncepcionális tervezésre és finomhangolásra a kifáradási feladatok ese-
tén. Az egyenértékű statikai terhelés (Equivalent Static Load Method = ESLM) módszerével 
hatékonyan optimálhatunk olyan dinamikai rendszereket, amelyek egyaránt tartalmaznak ru-
galmas és merev elemeket. 
 
A Hyperstudy program nyitott szerkezeténél fogva alkalmas  

 multidiszciplináris feladatok megoldása során a különböző megoldók egyszerű integrálására; 
 külső megoldók, mint RADIOSS, Motionsolve, Abacus, Fluent, Nastran, Excel stb. 

adatainak olvasására; 
valószínűségi mintavételezési módszerei és kiterjesztett optimáló algoritmusa (SORA =  
Sequential Optimization and Reliability Analyses) hatékonyan segítik a szerkezet és működé-
si körülményei paramétereinek megváltozása esetén is a kívánt teljesítőképességet. 
 

Hypersizer 

A Hypersizer egy speciálisan a NASA-nak kifejlesztett program, amellyel kompozit szerkeze-
tek méreteit és anyagszerkezetét lehet optimálni súlyminimalizálás esetén, illetve a jellemző 
tönkremeneteli módokra meghatározni a biztonsági határértékeket. Számos kompozit szerke-
zet és anyag optimálható ezzel az eszközzel. A program lehetőségeinek részletesebb bemuta-
tása itt tekinthető meg. 

13.3.5. SOLIDWORKS (Dassault Systèmes SolidWorks Corp.) 

A Solidworks CAD rendszerben integrált Simulation programnál a különböző célú analízise-
ket studyként megadva végezhetjük el. A program képes  

 statikus; 
 frekvencia; 
 kihajlás; 
 hőmérsékleti; 
 nemlineáris; 
 design; 
 lineáris dinamikai; 
 ejtési; 
 kifáradási és 
 nyomástartó edényekre  

vonatkozó vizsgálatok végrehajtására. 
A tervezést segítő különleges vizsgálat a design study, ahol összevontan találja a tervező 

a paraméter-, ill. érzékenységvizsgálathoz szükséges input/output eszközöket, illetve megad-
hat optimálási vizsgálatot. 
 

Comment on Text
A tervezés kezdeti fázisa, amikor azonosítjuk a fő és mellékfunkciókat és kiválasztjuk azok teljesítésének módját lehetővé tevő működési elveket, és a szerkezet alapvető felépítését.
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Paramétervizsgálatok 

A kiválasztott változók diszkrét értékeinek megadása és a kiértékelendő mennyiség mint 
szenzor megadása után lehetővé válik a paraméterek értékeinek különböző kombinációjára a 
szenzor számításához szükséges vizsgálatok egymás utáni lefuttatása és kiértékelése. Akár 
10000 „mi – lenne – ha” vizsgálatot is elvégezhetünk (SW2010 adat). Geometriai paraméte-
rek mellett megadhatók pl. a hálózás adatai is; a program minden egyes vizsgálatnál új hálót 
készít. Szenzor adható meg statikus, nemlineáris, frekvencia és termikus vizsgálathoz.  

A paraméteregyüttesek megadhatók manuálisan (table view) vagy az összes lehetséges 
kombinációra (Variable view), illetve törölhetők bizonyos vizsgálatok, amelyek eredményére 
nem vagyunk kíváncsiak.  
  

Az optimálás vizsgálat  
Az optimális vizsgálat kihasználja az alaksajátosság alapú modellezést és az automatikus re-
generálást az optimálás automatizálására. Az optimum meghatározása a trendek felismerése 
alapján a legkevesebb szimuláció végrehajtásával történik a kísérlettervezés módszereinek 
bevonásával. 

A program két különböző minőséget kínál a kísérletek tekintetében: a Box–Behnken 
kvadratikus tervet a magasabb minőségre és a Rechtschafner kvadratikus tervet (4 vagy több 
tervezési változóra) a gyors vizsgálatokra. A program kiértékeli a minőségi szint és a tervezé-
si változók számától függően kiválasztott tervezési pontokat (13.1. táblázat), és ezekből alkot-
ja meg a célfüggvény helyettesítő modelljét, amelyen már gyorsan megtalálható az optimum. 
Végül az optimumbeli szimuláció következik.  
 

Tervezési változó 
 száma 

Finomabb modell 
Box–Behnken 

Gyors eljárás  
Rechtschafner 

1 3 N/A 

2 9 N/A 

3 13 N/A 

4 25 15 

5 41 21 

6 49 28 

7 57 36 

8 N/A 45 

9 121 55 

10 161 66 

11 177 78 

12 193 91 

13 N/A 105 

14 N/A 120 

15 N/A 136 

16 385 153 

17 N/A 171 

18 N/A 190 

19 N/A 210 

20 N/A 231 

13.1. táblázat: DOE szerkezetanalízisek száma a Solidworksbe integrált optimálóval 

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.

Comment on Text
A sokváltozós rendszerünk ismeretlen kimeneti változói eloszlásainak közelítéséhez megkeressük azt a mérés vagy számítási sorozatot, amelyekből a legtöbb információ nyerhető. 

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 
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13.3.6. IOSO (Sigma Technology) 

Ezt az orosz fejlesztésű rendszert a válaszfelület módszerek használata jellemzi. A célfügg-
vény lehet sima vagy nem differenciálható, sztochasztikus, lehet több optimuma, a tervezési 
térnek lehetnek olyan részei, ahol a célfüggvény, ill. az optimálási feltételek nem értékelhetők 
ki, tartalmazhat vegyes változókat stb. A hagyományos algoritmusokkal szemben nem szük-
séges egy kezdőpontot meghatározni az optimálás számára, vagyis nagyobb eséllyel találha-
tunk globális optimumot, továbbá nem szükséges lehetséges megoldásokon keresztül haladni 
az optimum felé. A program érzéketlen a rosszul megadott feladatokra: elképzelhető, hogy a 
feladatnak nem létezik a specifikációknak megfelelő megoldása; ekkor is megkapjuk a legke-
vésbé kedvezőtlen megoldást. Az algoritmusoknak ez a tulajdonsága a feladatok körét rendkí-
vüli mértékben kiterjeszti, képes a valós életben előforduló problémák megoldására. A külső 
programokkal, mint pl. CAD és CAE rendszerekkel szövegfile-okon keresztül kommunikál, 
így nem szükséges speciális programnyelv megtanulása a program testreszabásához. A para-
méterek megfelelő tuningolását a program végzi, így nem szükséges speciális tudás a haszná-
latához. 
 
Az IOSO válaszfelület módszere minden iterációban a következő részfeladatokat hajtja végre: 

 a kísérletterv módosítása;  
 az aktuális keresési tartomány adaptív igazítása;  
 a válaszfelület modell típusának kiválasztása (globális vagy közepes tartományú);  
 a válaszfelület modell igazítása;  
 az optimáló algoritmus paramétereinek és szerkezetének módosítása; szükség esetén 

új, ígéretes helyek keresése. 

13.3.7. Optimus (Cybernet Systems, korábban Noesis Solutions) 

Az OPTIMUS nevű rendszer egy multidiszciplináris vizsgálatokra alkalmas optimáló rend-
szer, amely bármely, a felhasználó által preferált CAD/CAE rendszerhez kapcsolódik. Kísér-
lettervezést és válaszfelület módszert használ a tervezési tér bejárására és a multidiszciplináris 
optimálási feladat modellezésére. Kiterjedt adatábrázoló és adatbányászati képességekkel ren-
delkezik. A beágyazott optimáló és Design-For-Six-Sigma módszerek segítenek a legjobb, 
legbiztonságosabb és robusztusabb megoldások megtalálásában a korábbi számítási idők és 
ráfordítások töredéke alatt (párhuzamos számításokkal gyorsítható a keresés). Az OPTIMUS 
rendszer nyitott a külső fejlesztésű, házi programokkal való kapcsolatra is.  

Az OPTIMUS többcélú optimáló modulja 9 módszert tartalmaz két vagy több, egymással 
vetélkedő célokra történő optimálásra: 

 normális peremmetszés módszer (Normal-Boundary Intersection method); 
 a súlyozott célok módszere; 
 a súlyozott Csebisev-módszer; 
 Pareto-front meghatározása min.-max. optimum módszerrel; 
 Trade-Off módszer; 
 hierarchikus módszer; 
 távolságfüggvény módszer euklideszi normával; 
 távolságfüggvény módszer célprogramozással;  
 és a globális kritérium módszer a Pareto optimális pontok meghatározására. 

 
A posztprocesszálás során lehetőség van 2D és 3D Pareto-plotok megjelenítésére, valamint a 
célfüggvények egymásra hatásának ábrázolására. 

Comment on Text
Összehasonító mérőszám a különböző lehetséges megoldások között a legjobb kiválasztására.
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Comment on Text
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13.4. Összefoglalás 

A korszerű szerkezetoptimáló szoftvereket két kategóriába sorolhatjuk. Az általános célú 
rendszerek az optimálási ismeretekkel rendelkező mérnökök számára  

 a különböző feladattípusokhoz alkalmas matematikai algoritmusok, ill. szimulációs 
eszközök széles skáláját kínálják, és rugalmasan alkalmazkodnak azokhoz (újabban 
néhány rendszerben grafikus felületen keresztül állíthatjuk össze a feladat modelljét és 
a kiválasztott építőelemeket a megoldáshoz szükséges algoritmushoz az adatkapcsola-
tokkal együtt); 

 nyílt rendszerűek vagy programozhatók valamely script vagy egyéb programnyelven a 
felhasználó egyéni felhasználási igényeinek vagy egy speciális feladat megoldásának;  

 beépített módszerek vannak 
o többcélú feladatok kezelésére, 
o multidiszciplináris és egyéb komplex feladatok megoldásához metamodell ké-

szítésére a kísérlettervezés és a statisztika eszközeivel, 
o robusztus és megbízható optimum megkeresésére valószínűségi változókkal 

megadott feladatoknál, 
o különböző módon megfogalmazott tervezési változókra (méret, alak, topoló-

gia, topometria, topográfia), 
o speciális pl. kompozit optimálásra; 

 a tervezési tér és az optimálási eredmények bemutatására széles körű grafikai eszköz-
tárral rendelkeznek, a szerkezetanalízis, illetve a geometria előkészítésére rugalmasan 
kapcsolódnak a felhasználó által preferált beviteli rendszerekhez; 

 platformtól függetlenül installálhatók különböző teljesítményű és architektúrájú szá-
mítógépeken; 

 kihasználják a futtatási környezet nyújtotta lehetőségeket a hatékonyság növelésére 
(pl. párhuzamos algoritmusok). 

 
A másik csoportba egy szűkebb problémakör megoldására, szűkített megoldási eszköztárral 
minél gyorsabb feladatmegadást és megoldást lehetővé tevő, többnyire integrált CAD/CAE 
rendszerek tartoznak, amelyek a specifikus tudással nem rendelkező tervezőmérnökök számá-
ra nyújtanak hatékony segítséget a tervezési folyamathoz. 

13.5. Ellenőrző kérdések 

1. Milyen követelményeket állít egy tervezőmérnök egy optimáló szoftverrel szemben? 
2. Milyen típusú tervezési változókkal lehet optimálni az Optistruct programmal? 
3. Milyen optimáló algoritmusok segítik a többcélú optimálást az OPTIMUS program-

mal? 
4. Mi a jellegzetessége a CAD rendszerrel integrált optimáló eljárásoknak? 

 
 

Comment on Text
A sokváltozós rendszerünk ismeretlen kimeneti változói eloszlásainak közelítéséhez megkeressük azt a mérés vagy számítási sorozatot, amelyekből a legtöbb információ nyerhető. 

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.

Comment on Text
A tervezési változók azok a mennyiségek, amelyeket az optimáló módosíthat az optimálási eljárás során. 



 

www.tankonyvtar.hu © Janik József, SZIE 

14. TERMELÉSI FOLYAMATOK OPTIMÁLÁSA 

„A mérnök legfontosabb eszköze a papír, ceruza és a radír.”  
Idézet Muttnyánszky Ádám professzor úrtól  

(ideje: 1952. mechanika előadás,  
helye: Budapesti Műszaki Egyetem, Auditórium Maximum). 

 

Az idézett három szó kitörölhetetlenül megmaradt emlékezetemben annak ellenére, hogy csak 
a későbbi oktatói, tervezői és tudományos munkám során vált egyértelművé e szavak rendkí-
vüli fontosságának tartalmi jelentősége. Hiszen az alkotó mérnök elsődleges dialógus (párbe-
széd) partnere a „papír, ceruza és a radír” még akkor is, ha hallom az ellenvetést azok részé-
ről, akik a computer adta lehetőségek szinte felmérhetetlen tárházát állítják szembe az általam 
is elfogadott szemlélettel. A probléma felismerése az agyunkban születik meg és nem a szá-
mítógépben. A számítógép azt tudja velünk szemben igen gyorsan elvégezni, amire tervezőik 
megtanították. Gondolataink megvalósítási folyamatában az esetek többségében a papír és a 
ceruza képezi az elképzeléseink rögzítésének eszközét, és csak ezután jön a képernyő. Aján-
lom figyelmébe a fenti gondolatokat mindazon mérnökhallgatóknak, akik tanulmányaik során 
az alkotó tudás megszerzésére törekednek annak érdekében, hogy kellő ismeretre tegyenek 
szert a problémafelismerő és a problémamegoldó készség megalapozása terén. 

14.1. Bevezetés 

A szakirodalom szerint [14.1] a termelésszervezés (termelésvezetés) tudományos megalapo-
zása a XIX. század végére és a XX. század első időszakára tehető. A történeti események 
részletes ismertetésétől eltekintve fontos kiemelni – a korhoz tartozó – azokat a személyeket, 
akik a termelésszervezés úgymond alapköveit rakták le: 

 Eli Whitney [14.1] az alkatrészek csereszabatos tervezésének és gyártásának a fegy-
vergyártásban történt bevezetésével a tömeggyártás gondolatát alapozta meg; 

 Frederick W. Taylor [14.1] a termelésszervezés, a műveletelemzés, a munkamódsze-
rek és a teljesítménynövelés vonatkozásában végzett eredményes kutató munkát; 

 Henry L. Gantt [14.1] a folyamat elemeinek egymás utáni szervezésével vagy azok 
egymás közti felcserélhetőségével olyan szemléletes diagramokat szerkesztett, me-
lyeken jól követhető a termék helye, készültségi állapota és várható befejezési ideje; 

 Henry Ford [14.1] felismerve az elméleti alapokban rejlő lehetőséget, bevezette a fu-
tószalagos termelési folyamatot, amely révén jelentősen csökkenteni lehet a termék 
kibocsátásának ütemidejét és a piaci árát. 

Felmerülhet az olvasóban, hogy a felsorolt kérdések hogyan kerülnek kapcsolatba az op-
timálással. Tulajdonképpen optimálás alatt nem csak az adott folyamat maximumának, illetve 
minimumának keresését értjük, hanem egy jobb, illetve kedvezőbb megoldást is annak tekin-
tünk, márpedig az ipari forradalom kezdetén ezek igen nagy jelentőségűek voltak, és napja-
inkban csak nő ennek a magatartásnak a fontossága, melyekre több mint igen figyelemremél-
tóan hívja fel a figyelmet Erdélyi Ferenc A globális válság néhány technológiai vonatkozása 
című cikkében [14.2]. 

Feltétlenül meg kell még említenünk, hogy az 1930-as években Walter Rautenstrauch 
[14.1] feltalálta a termelési folyamat gazdaságosságának minősítésére alkalmas úgynevezett 
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költségfedezeti diagramot, amely tartalmazza a termelési folyamat főbb összetevőit (állandó 
költségek, változó költségek, árbevétel és termelési volumen). Ezek alapján szemléltethető a 
vállalat (ill. folyamat) financiális helyzete a termelés függvényében, és ami a legfontosabb, hogy 
hogyan alakul a nyereség nagysága (14.1. ábra). E kérdések tanulmányozásához a termeléssel 
foglalkozó szakirodalomnak igen gazdag tárháza áll rendelkezésre az érdeklődők számára. 

A különböző termelési filozófiák – kielégítő, optimalizáló és adaptív” – Achoff [14.3] 
könyvében igen részletesen tanulmányozhatók. Rámutat, hogy a különböző kérdések, prob-
lémák feltárásához elkerülhetetlenek az interdiszciplináris (logika, matematika, statisztika, 
fizika, mechanika stb.) tudományok elmélyült ismerete. Az egyszerű esetekben természetesen 
elegendő lehet a logikai (józan ész) alapokon hozott döntés, de az összetettebb folyamatok 
esetében már szükséges megfelelő modellek elkészítése. Napjainkban pedig igen széles vá-
lasztékot kínálnak a számítógépes tervező, illetve szimulációs modellek, melyek jelentősen 
lerövidítik az adott probléma megoldását. 

Általában elmondhatjuk, hogy az optimálás, az optimumkeresés szinte a mindennapi éle-
tünk része, csak nem ilyen tudományosan megfogalmazott formában, hanem a különböző 
feladatok többféle végrehajtási lehetőségei között, természetes logikai alapon keressük a leg-
kedvezőbb megoldást. Ennek megfelelően az optimálás, illetve az optimumkeresés a külön-
böző feladatok megoldása során tudatosan vagy ösztönösen az esetek többségében meghatá-
rozó szerepet tölt be a tevékenységünk folyamatának megszervezésében. Természetesen ez 
nem úgy jelenik meg, hogy minden esetben alaposan átgondoljuk az adott feladat megoldásá-
hoz szükséges tevékenységi elemek egymásutániságát és azok felcserélhetőségét, hanem csak 
nagyvonalúan átgondoljuk a végrehajtási sorrendet. 

A továbbiakban olyan példákon keresztül kívánjuk bemutatni a feladatszervezés, optimá-
lás, optimumkeresés folyamatát, ahol még az úgymond „papír, ceruza, radír” logikai lépések 
révén követhető egy kedvező vagy optimális (maximum vagy minimum) megoldása a fel-
adatnak. A „papír, ceruza, radír” eszközhármas az, ami legalkalmasabb arra, hogy gondolata-
inkat, intuícióinkat megjelenítsük, majd ezután következhet a mai eszköztár (számítógépek) 
ésszerű felhasználása. Célunk alapjaiban az, hogy elsajátítsák a termelésszervezés, az optimá-
lás filozófiájának gondolkodási folyamatát, és képet kapjanak ezek meghatározásához szük-
séges alapvető eszközök köréről és azok praktikus használatáról. 

Vegyünk pl. egy egyszerű, mindennapi esetet. X el akar utazni Budapestről Nyíregyház-
ára. Praktikusan többféle lehetőséget mérlegelhet: 

a.) vonaton, 
b.) autóbuszon, 
c.) saját kocsival, 
d.) taxival, 
e.) stb. 

 
A döntés mérlegelés tárgyát képezheti minden bizonnyal, hogy: 

 hány órára kell ott lennie; 
 mikor kell felkelnie; 
 melyik közlekedési eszközzel teszi meg az utat a legrövidebb idő alatt, viszont ha 

nincs saját kocsija, vagy a taxi túl drága számára, akkor ezekre a lehetőségekre nem is 
gondol, tehát a mérlegelés tárgyát nem is képezi; 

 melyik utazás a legkevésbé fárasztó; 
 az utazási idő alatt szükséges-e az esetleges tárgyalási anyagot átnéznie; 
 melyik utazás kerül a legkevesebb költségbe; 
 stb. 
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A feladat tehát az, hogy dönteni kell a legkedvezőbb – pontosabban, valamilyen mérlege-
lés szerinti legkedvezőbb – megoldás mellett, azaz meghatározandó az a szempont, ami szá-
mára optimálisnak mutatkozik a többi bizonyos mértékű elhanyagolása révén. Tételezzük fel, 
hogy a legrövidebb időt tűzi ki célul, és így természetes, hogy a saját autó vagy taxi mellett 
kell döntenie. A végső döntést az fogja meghatározni, hogy X szeret-e vezetni, fárasztja-e a 
vezetés, illetve drágának tartja-e a taxiköltséget. 

Valójában, ha végigelemeznénk valamennyi választási lehetőséget, kiderülne, hogy a töb-
bivel szemben lennének előnyök is és hátrányok is. Az értékelési szempontok lehetnek objek-
tívek is és szubjektívek is.  
 
Feladat 

Elemezzék ki, hogy egy-egy lehetőség kiválasztásának milyen előnyei, illetve hát-
rányai lehetnek a többivel szemben. 

 
Vegyük a háziasszony mindennapi teendőihez tartozó bevásárlást, aki miután eldöntötte, hogy 
mit fog vacsorára főzni, elindul abba az üzletbe, ahol feltehetően mindent megvehet a szük-
ségleteknek megfelelően. Az csak természetes nála, hogy automatikusan fogja a bevásárlás-
hoz szükséges táskát, pénzt, esetleg kosarat és elindul ahhoz a járműhöz, amivel a bevásárló 
központot megközelíti. Bevásárláskor szinte logisztikai pontossággal indul el az áruk össze-
szedésével abban a sorrendben, hogy mire a pénztárhoz ér, minden áru a kosarában legyen, 
amire szüksége van. A legritkább eset, hogy valamiért vissza kelljen mennie, és ezáltal feles-
leges utat tegyen meg. A háziasszony nem tett egyebet, mint ösztönösen optimálta azt az utat, 
amit neki be kell járni a szükséges áruk megvásárlásához.  
 

Vegyünk egy szállítási példát, ami ugyancsak napi szintű tevékenységek közé tartozik, hi-
szen az utakon szép számmal találkozunk különféle árukat szállító teherautókkal, kamionok-
kal. 

Tételezzük fel – a valóságban is előforduló – azt az esetet, hogy egy kamion Budapestről 
szállít Hamburgba értékes árut, és az út megtételéhez 30 óra áll rendelkezésre. Amennyiben 
az áru késve érkezik, minden eltelt óra után 1000 EU kártérítési kötelezettség terheli a szállí-
tót. Egyik kötelező pihenőóra letelte után a meghibásodott önindító miatt a motor nem indít-
ható. A benzinkút mellett működő szerviz szerint kb. két óra szükséges a javításhoz. A gya-
korlati tapasztalatok szerint a javításokhoz szükséges időt előre megmondani csak nagy bi-
zonytalansággal lehet, mivel akár ± 50% eltérések is lehetnek, de az is előfordulhat, hogy a 
hibás elem nem javítható. Az új önindító ára 850 EU, ki- és beszerelés 50 EU, a javítási költ-
ség várhatóan 250 EU. Az az eset, hogy Budapestről gyorsfutár vigyen tartalék önindítót, a 
nagy távolság (kb. 800km) miatt szóba sem jöhet. Ilyen vagy hasonló esetekben mérlegelni 
kell a figyelembe vehető eseteket, és az indokolható szempontok alapján a legkedvezőbb 
megoldást ezután választani. 
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A mérlegelési szempontokat a 14.1. sz. táblázatban foglaljuk össze. 
 

Nevesíthető mérlegelési lehetőségek 

Mérlegelési  
alternatívák 

Költségek 
A javítási időből 

adódó szállítási idő 
növekedése 

Felmerülő kockázatok 

Javítást választja 250 EU 2 ± 1 óra - a javítás nem tökéletes, és 
ismét elromlik az önindító; 
- ha 3 órát vesz igénybe a javí-
tás, és még számolni kell az 
esetleges közlekedési dugókkal 
is, akkor már veszélyeztetve van 
a határidőn belüli szállítás; 
- a kockázat tehát meglehetősen 
jelentős. 

Új indítót szereltet be 900 EU 1 óra - az 1 óra kiesés gyakorlati koc-
kázatot nem jelent; 
- az új önindító pedig növeli a 
biztonságos működést. 

14.1. táblázat 

 
Mérlegelve a táblázatban felsorolt költségeket, a várható szállítási idő növekedését, vala-

mint a lehetséges bizonytalanságokat, feltehetően az új önindító beszerelése mellett fog dön-
teni a kamion vezetője. Igaz ugyan, hogy 650 EU-val többe kerül a kamion üzemképességé-
nek helyreállítása, de így határidőn belül teljesíteni tudja az áru leszállítását. Nem sérült a 
megrendelő bizalma a szállítóval szemben, ami alapvetően fontos az üzleti világban. A vezető 
nyugodtan szentelhette minden figyelmét a forgalomra, hiszen nem zavarta még tudat alatt 
sem az a gondolat, hogy ismételten mikor fordulhat elő működési hiba az önindítónál. A rövid 
javítási idő nem okozott zavart az előírásos pihenőidőszakok betartásában, sőt az esetleges 
forgalmi akadályokból adódó időkiesésre is maradt tartalék idő. 

Összességében tehát jól érzékelhető a példában említett viszonylag egyszerű szállítási fo-
lyamat optimálásának ez a sokrétű elemzése, aminek révén kiválasztható a kedvezőbbnek 
ítélhető döntés. Az optimálás végül is arra irányult, hogy a megrendelő bizalma ne szenvedjen 
csorbát, ezzel biztosítva a hosszú távú partneri együttműködés fenntartását és a kedvező üzleti 
viszony biztonságát. Mondhatjuk tehát, hogy egzakt módon ugyan nem állt módunkban meg-
határozni az optimumot, azonban a változatok előnyét és hátrányát végiggondolva, heuriszti-
kus módon döntöttünk az új önindító beszerzése mellett, így ez a döntés egy optimum közeli, 
mondhatnánk szuboptimum. 

Vegyünk még egy egyszerű olyan optimálási példát, ami az eddigiekkel szemben egészen 
más kérdéskört érint, nevezetesen a környezetvédelmet és a gazdaságosságot. 
Motorizált világunkban feltehetően sokan ismerik azt a szerkezeti elemet, amit ha beépítenek 
az automobilokba, adott körülmények között automatikusan leállítja, illetve újraindítja a mo-
tort. Különösen fontos ez a városi közlekedésben, ahol a felmérések szerint a közlekedési idő 
35%-ában állunk. Egy ilyen beépített szerkezet 15%-os hajtóanyag-megtakarítást biztosít és 
15%-kal csökkenti a CO2-kibocsátást. A korábbi konstrukcióval szemben tehát gazdaságo-
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sabb és környezetkímélőbb járművet tartunk üzemben, azaz egy optimálisabb motorműködte-
tésre van lehetőségük. 

Számtalan további példát lehetne említeni a mindennapi életünkből, melyek a józan gon-
dolkodás alapján kapcsolódnak az optimális megoldáshoz. Azonban a különböző folyamatok 
optimumának, ill. szuboptimumának tudományos alapokon történő meghatározása általában a 
termelésszervezés, tervezés, gyártás, értékesítés, üzemben tartás stb. területeire irányul. A 
továbbiakban tehát, az elmondottaknak megfelelően, az optimálással kapcsolatos elemzéseink 
is termelési és üzemelési, ill. üzemfenntartási folyamatok tükrében kerülnek bemutatásra. A 
különböző kérdések tárgyalása során törekedtünk arra, hogy magasabb szintű teoretikus isme-
retekre ne legyen szükség – a későbbiek során látni fogják, hogy ez így csak részben igaz. A 
feladatok megértéséhez alapjaiban támaszkodhatnak a középiskolai és egyetemi ismeretanyag 
logikus alkalmazására, azonban gyakran szükségük lehet a kapcsolódó diszciplinák nyújtotta 
segítségre is, továbbá igyekszünk a jobb megértés céljából a szakirodalmak által felkínált mo-
dellek (verbális, matematikai és ábrás) lehetőségét is igénybe venni. 

Röviden foglaljuk össze a teljességre való törekvés nélkül, hogy optimálás, optimum, 
szuboptimum fogalmak alatt mit is értsünk, és milyen jellemző lehetőségeink vannak ezek 
meghatározására, milyen következtetésekre juthatunk ezek ismereteiben. 
 

Kérdések, feladatok 

- Gondolkozzon el azon, hogy elfogadhatók-e az Ön számára a „papír, ceruza és 
radír” mint az intuitív gondolataink elsődleges megjelenítéséhez szükséges leg-
fontosabb eszközök: 

 ha igen, kísérelje meg leírni, értelmezni álláspontját, 
 ha nem, indokolja meg és írja le elképzelését azzal kapcsolatban, amit 

jobbnak gondol. 
- Foglalja össze, hogy milyen kutatási eredmények képezték a termelési folya-

matok tudományos szintű megalapozását! 
- Ismertesse a költségfedezeti diagram tartalmát és jelentőségét! 

14.2. Optimálás, optimum, szuboptimum 

Az optimálás, illetve az optimum meghatározása azt az elemzési tevékenységet jelenti, mely-
nek során több részelemből álló folyamat összegzése révén a legkedvezőbb eredményt kap-
juk. Az optimálás felismerése tehát azon a logikai elemzésen alapszik, hogy kimutathatók-e a 
különböző részfolyamatok egymással szembeni ellentétes hatásai, melyek magukban hordják 
a lehetőséget a folyamat optimumának (ami lehet maximum vagy minimum) meghatározásá-
ra. 

Röviden fogalmazva, az optimálás annyi, mint adott folyamatban a legkedvezőbbet (leg-
jobbat) meghatározni. 

Az optimális megoldás keresése minden tevékenységünkre kiterjed, legyen az a leghét-
köznapibb vagy tudományos kutatás, különböző termékek előállítása, illetve azok üzemelteté-
se vagy karbantartása. Vizsgáljuk meg, hogy különböző kérdések esetében milyen eredmény-
re juthatunk. 
 

Vegyük példaként egy termelőüzem (szinte általában ismert) termelési eredményességé-
nek jellemzéseire használt ábrát, amely a termék előállítására szükséges ráfordításokat, a be-
vételeket és a nyereséget mutatja igen szemléletesen (14.1. ábra).  
 

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.

Comment on Text
Az árbevétel és a ráfordítási költségek különbsége.

Comment on Text
Olyan elemző tevékenység, melynek révén meghatározható a folyamatra jellemző maximális vagy minimális érték.

Comment on Text
Olyan elemző tevékenység, melynek révén meghatározható a folyamatra jellemző maximális vagy minimális érték.

Comment on Text
Olyan elemző tevékenység, melynek révén meghatározható a folyamatra jellemző maximális vagy minimális érték.

Comment on Text
Olyan elemző tevékenység, melynek révén meghatározható a folyamatra jellemző maximális vagy minimális érték.

Comment on Text
A legkedvezőbb a legjobb eredmény. Adott ellentétes hatású részfolyamatok eredőjének a lehető legjobb megoldása.

Comment on Text
A legkedvezőbb a legjobb eredmény. Adott ellentétes hatású részfolyamatok eredőjének a lehető legjobb megoldása.

Comment on Text
A legkedvezőbb a legjobb eredmény. Adott ellentétes hatású részfolyamatok eredőjének a lehető legjobb megoldása.

Comment on Text
A lehető legjobb megoldás (optimum) közelében levő érték, amely meghatározható.

Comment on Text
A lehető legjobb megoldás (optimum) közelében levő érték, amely meghatározható.



Termelési folyamatok optimálása 189 

© Janik József, SZIE www.tankonyvtar.hu  

 

14.1. ábra: Költségfedezeti diagram 

Az ábrán a vízszintes tengelyre a vállalat által előállított termék darabszámát, a függőle-
ges tengelyre pedig az összráfordítást (3) és az árbevételt (4) tüntettük fel. A teljesség céljából 
feltüntettük még az összráfordítási költség két összetevőjét is, úgymint az állandó költségek 
(1) és változó költségek (2) karakterisztikáit is. Az ábrán látható egy jellegzetes pont (F fede-
zeti pont), melyet az árbevételi egyenes és az összráfordítási egyenes metszése határoz meg. 
Ennek a pontnak döntő jelentősége van a vállalat rentábilis működése szempontjából, mivel 
ehhez a metszésponthoz tartozó QF darabszám gyártása esetén a vállalat sem nem nyereséges, 
sem nem ráfizetéses. Az ábra szemléletesen mutatja azt a minimális darabszámot, ami alatt 
nem szabad a termék előállítását vállalni. A QF darabszám feletti termelés annál nagyobb nye-
reséget hoz, minél nagyobb termékmennyiséget állítanak elő. Az optimálásnak tehát olyan 
esetével állunk szemben, amely arra készteti az elemzőt (mondhatjuk a döntéshozót), hogy a 
rendelkezésre álló kapacitás kihasználásával a nyereség maximálását tűzze ki célul. A válla-
latvezetés (menedzsment) ismeri (ha nem, akkor nem alkalmasak a vezetői tisztségre) a piac 
azon magatartását, hogyha egy bizonyos határon túl növelik a gyártott termékek számát, ak-
kor a piac telítődése, illetve túltelítődése következtében az árbevétel fokozatosan csökken, 
olyannyira, hogy a nyereséges termelés veszteségesre válthat (ezt a későbbiekben fogjuk be-
mutatni). 
 

Az eddig felsorolt néhány – egymástól elég távol eső – példa mutatja, hogy az optimum-
keresés egy igen komplex gondolkodást igénylő folyamat, amely alapos lexikális és teoretikus 
ismereteket igényel. Azon, hogy mit értsünk optimumon, Starr [14.1] azt mondja, hogy 
„egyensúlyt kell találni a rendszer egymással szemben álló tényezői (vagy céljai) között”. Jól 
kell tehát ismerni az optimálandó folyamat (kérdés) egészét és annak összetevő elemeit, az 
időben, térben bekövetkező változásait, zavaró hatásait. Az ilyen és ehhez hasonló bonyolult 
folyamatok optimumkereséséhez kedvezően alkalmazható a „rendszerelméletű gondolkodás” 
[14.4], melyet leegyszerűsítve mutat be a 14.2. ábra [14.1].  
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14.2. ábra: Az optimálás és az elemi változások kölcsönhatása 

Az ábra egy termelőüzem néhány általános jellemző elemének ellentétes hatását mutatja, 
hogy a „széles profil” (sokféle termék), illetve a specializáció (homogén termék) az optimális 
egyensúlyra milyen hatást gyakorol. A specializáció növekedésével ugyanis kedvező irányú a 
termék minőségének és a termelés ütemének a változása, de kedvezőtlenek az értékesítésből 
adódó problémák, valamint az állandó költségek növekedése, és romlik a vállalat rugalmassá-
ga, hiszen a vállalat speciális termelőerők forrásai (célgépek, célszerszámok, betanított mun-
kások stb.) igen költségesen állíthatók át más termék előállítására. A rendszerszemléletű gon-
dolkodás tehát segít rendezni a folyamatokat: mit tekintsünk egésznek és mit résznek, más-
képpen fogalmazva: mit tekintünk rendszernek és mit részrendszernek, illetve alrendszernek. 
Alapvető fontosságú, hogy mindenekelőtt a fő célkitűzéseket fogalmazzuk meg, és csak ez-
után kezdjünk a rendszer definiálásához. Churchman a következő gondolatkísérlettel szemlél-
teti a kérdés jellegét. 

„Ha pl. azt kérem Öntől, hogy írja le, milyen egy gépkocsi, Ön talán azonnal kikapcsolja 
a gondolkodás folyamatát, s egyszerűen felsorolja azokat a dolgokat, amelyekre saját gépko-
csija alapján emlékezik: a kocsi kerekeit, a motort, a kocsi alakját. Azzal kezdi: »Nos, az au-
tomobil olyan valami, amelynek négy kereke van, s amelyet motor hajt.« Megkérdezem ekkor 
Önt (megkísérelve, hogy bekapcsolódjak az Ön gondolatmenetébe), vajon lehetséges-e egy 
háromkerekű személygépkocsi. Ön már látott ilyet, s készségesen hozzájárul, hogy definíció-
ját megváltoztassuk, még mindig nem sokat gondolkodva afelől, hogy mit jelent a definíció-
nak ez a változása. Ekkor – egyre harciasabban – tovább firtatom a dolgot, s megkérdezem 
Önt, vajon lehetséges-e kétkerekű gépkocsi. Ön erre kissé zavartnak látszik, ami arra utal, 
hogy elképzelései nem egészen helyesek. Jómagam tovább folytatom, egyre elviselhetetle-
nebbé válva, s felteszem a kérdést Önnek, vajon létezhet-e gépkocsi kerék nélkül. Ön még 
jobban belezavarodik, s többé már nem a gépkocsikra gondol, hanem az ostoba kérdésfelte-
vőkre. A kerék nélküli gépkocsi kérdésének felvetése azonban alkotó módszer a gépkocsinak 
nevezett rendszer helyes szemléletére. Lehetséges, hogy éppen a kerekek okozzák a forgalom 
torlódását, s korunk motorizációjának minden kényelmetlenségét. Az a gépkocsi, amely a föld 
felszíne felett néhány centiméterre lebegni képes, sokkal kényelmesebb utazást biztosít, s a 
közlekedési torlódások, sőt a balesetek terén is kevesebb problémát okoz. Technikailag egy 
ilyen lebegő gépkocsi a közeljövőben már megvalósítható. 
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A gépkocsi definiálásának helyes módja az, hogy először megvizsgáljuk, mire szolgál, mi 
a funkciója, s nem a szerkezetét felépítő alkotóelemeknek a felsorolásával kezdjük. Ha a gon-
dolatsort így, a gépkocsi funkcióival kezdjük, vagyis azzal, hogy mire szolgál, akkor nyilván 
nem úgy definiálja Ön a gépkocsit, hogy négy kerekéről, motorjáról, méretéről és hasonlókról 
kezd beszélni. Azzal kezdi gondolatait, hogy a gépkocsi néhány embernek egyik helyről a 
másik helyre juttatására szolgál bizonyos előre meghatározott költségkeretek közt. Amikor 
ilymódon kezdett gondolkodni, akkor a gépkocsi »definíciója« egy új és gyakran teljesen 
meglepő aspektust ad. Ez a gépkocsival történő szállítás rendszerszemléletű megközelítése” 
[14.4]. 
 
Kérdések, feladatok 

 Írja le, hogy mit ért 
 optimálás, továbbá 
 optimum fogalmak alatt! 

 Rajzoljon fel olyan függvényeket, amelyeknek 
 egy minimuma, 
 egy maximuma, 
 egy helyi maximuma, 
 egy helyi minimuma van! 

 Fogalmazza meg, hogy milyen szemléletmód, készség és ismeret szükséges adott fo-
lyamat optimumának megtervezéséhez, illetve kimutatásához! 

 Fogalmazza meg azokat a tevékenységeket, melyek logikai egymásutánisága révén el-
juthatunk a folyamat optimumának meghatározásához! 

14.3. A metszéspont mint szuboptimum 

Vegyünk példaként az optimálás összetettségi folyamatának egyszerű áttekinthetősége céljá-
ból egy matematikailag könnyen kezelhető függvényt, amely formálisan szemléletesen repre-
zentál különböző optimálható folyamatokat (pl. készletnagyság-, sorozatnagyság-, karbantar-
tólétszám-meghatározás, melyeket később tárgyalunk) abból a célból, hogy rámutassunk két 
jellegzetes pontra: az optimumra és a metszéspontra. 
Legyen az adott függvény 

2

1
x

baxy 
.
 

Vegyük észre mindenekelőtt, hogy a függvény tagjai (ax és 
2x

1
b ) a független változó 

növekedésével ellentétes folyamatokat tükröznek, azaz az első tag monoton növekvő, a máso-
dik pedig monoton csökkenő, ami azt jelenti, hogy a folyamat optimálási lehetőséget sejtet. 

Vizsgáljuk meg, hogy a konstansok (a,b) változása esetén hogyan változik az optimum és 
a metszéspont értéke, valamint helyzete, és milyen következtetéseket vonhatunk le a kapott 
eredmények alapján. Ez azért bír jelentőséggel, mert igen gyakori az a szemlélet, hogy ele-
gendő meghatározni a két görbe metszéspontját, és azt tekinteni egyben optimumnak is. 

Vizsgáljunk háromféle variációt: 
 

1. esetben legyen: 
a = 1, 2, …5, és 
b = 1; 
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2. esetben legyen: 
 a = 1, és 
 b = 1, 2, …5; 

3. esetben legyen: y
x

1
4x5,0

x

1
bax

22
  

Az elemzéskor mindig törekedjünk arra, hogy a részfolyamatok lehetőleg minél világo-
sabban követhetők legyenek. Ebből a célból láthatóan kínálja magát a fenti egyenlet, hogy 
bontsuk két tagra, melyeknek a grafikonját a 14.3. ábra mutatja. 
 

 
14.3. ábra: Az optimum és metszéspont geometriai jelentése 

y = y1 + y2  azaz 
y1 = a x 

22
x

1
by   

Az optimum feltétele, hogy teljesüljön: 

  0bxax
x

1
bax'y

'2

'

2









   

;0
x

1
b2a

3
  

3x

1
b2a  ; 

a

b
2x3  , tehát az optimum helye: 3

0
a

b
2x 

.
 

 
A metszéspont feltétele pedig, hogy az elemi függvényeknek legyen közös pontja, azaz telje-
süljön y1 = y2 
 

2x

1
bax   
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a

b
x3  ; tehát a két függvény metszéspontja 3

m
a

b
x 

.
 

 
Az elemzés során három dolog érdekelhet bennünket: 
 

 a függvény optimuma (X0, Y0); 
 az elemi függvények metszéspontjához tartozó eredő függvény értékei (Xm, Ym); 
 a metszéspont és az optimum koordinátái közötti eltérések. 

Az elemzéshez praktikusan, a jó áttekinthetőség céljából, az alábbi táblázatot célszerű elkészí-
teni (14.2. sz. táblázat). 

 
a 
 

b 

Optimum 

3
0

a

b
2x   

Metszéspont 

3
m

a

b
x   

A jellemző koordináták közötti különbségek 

m0
xx   0m

yy   

     

14.2. táblázat 

A.) Készítsük el a táblázatot először az „1”-es változat szerint: 
a = 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 10. 
b = 1 

    

a 

01
x  

3

a

1
2  

1m
x  

3

a

1
 

Metszéspont és optimum 
ordináták 

Metszéspont és optimum 
koordináták közötti kü-

lönbség 

i1m
y  i01

y  i1mi01
xx   i01i1m

yy   

0,5 1,587 1,259 1,259 1,19 0,328 0,069 

1 1,259 1,000 2,000 1,889 0,259 0,111 

2 1,000 0,793 3,176 3,000 0,207 0,176 

3 0,870 0,693 4,161 3,931 0,177 0,23 

4 0,793 0,629 5,04 4,762 0,164 0,278 

5 0,736 0,584 5,852 5,526 0,152 0,326 

10 0,584 0,464 9,284 8,77 0,12 0,514 

14.3. táblázat: b=1 értékhez tartozó táblázatos adatok 

b=1 értékhez tartozó ordináta értékek: 

;19,1397,0793,0
587,1

1
587,1x5,0y

25,0.01   259,1630,0629,0
259,1

1
259,1x5,0y

25.0.1m 

 

;889,1630,0259,1
259,1

1
259,1x1y

21.01    00,22
1

1
1x1y

21.1m     

00,312
1

1
1x2y

22.01  ;  176,359,1586,1
793,0

1
793,0x2y

22.1m   
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931,3321,161,2
87,0

1
87,0x3y

23..01    161,4082,2079,2
693,0

1
693,0x3y

23.1m   

;762,459,1172,3
793,0

1
793,0x4y

24.01    04,5527,2516,2
629,0

1
629,0x4y

24.1m   

;19,1397,0793,0
736,0

1
736,0x5y

25.01     852,5932,292,2
584,0

1
584,0x5y

25.1m   

;77,8932,284,5
584,0

1
584,0x10y

210.01    284,9644,464,4
464,0

1
464,0x10y

210.1m   

B.) Készítsük el a táblázatot a „2”-es változat szerint: 
 

a = 1, 
b = 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 10.    
 

a = 1 értékhez tartozó összesítő értékek. 

 

b 

Optimum 

3
02

1

b
2x   

Metszéspont 

3
2m

1

b
x   

Metszéspont és optimum 
ordináták 

Metszéspontok és ordiná-
ták közötti különbség 

2m
y  02y  2m02

xx   022m
yy   

0,5 1,00 0,793 1,588 1,500 0,207 0,088 

1 1,2599 1,000 2,000 1,889 0,259 0,111 

2 1,587 1,260 2,520 2,381 0,327 0,139 

3 1,817 1,442 2,884 2,725 0,375 0,159 

4 2,00 1,587 3,175 3,00 0,413 0,175 

5 2,15 1,71 3,42 3,23 0,44 0,19 

10 2,714 2,15 4,31 4,07 0,56 0,24 

14.4. táblázat: a=1 értékhez tartozó táblázatos adatok 

a = 1 értékhez tartozó ordináta értékek: 

5,15,01
1

1
5,01y

205.02  ;  588,1795,0793,0
793,0

1
5,0793,0y

205.2m   

889,1630,0259,1
259,1

1
1259,1y

21.02  ;  000,211
1

1
10,1y

21.2m   

381,2794,0587,1
587,1

1
2587,1y

22.02  ;  5222599125991
2591
122601 222 ,,,

,
,y .m   

725290808171
8171

138171 2302 ,,,
,

,y .  ; 884,2442,1442,1
442,1

1
3442,1y

23.,2m   

00,30,10,2
0,2

1
400,2y

24.02  ; 175358815871
5871

145871 242 ,,,
,

,y .m   
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233081152
152
15152 2502 ,,,

,
,y .  ;  42,371,171,1

71,1

1
571,1y

25.2m   

07,4357,1714,2
714,2

1
10714,2y

210.02  ; 31,416,215,2
15,2

1
1015,2y

210.2m 

 

A táblázatok adatainak elemzése alapján a következő megállapítások tehetők. 

 amíg az „a” paraméter növekedésével csökken, addig a „b” paraméter növekedésével 
nő az optimum és a metszéspont közötti különbség, ugyanakkor az ordináták közötti 
különbségek mindkét esetben nőnek; 

 a gyakorlati életben számos esetben elegendő, ha a metszéspontot tekintjük az opti-
mum helyének is, ami természetesen csak elhanyagolással igaz;  

 a hiba nagyságának abszolút értéke jól látható a táblázatban, azonban jobban kiütközik 
a hiba jelentősége, ha százalékban tüntetjük fel az értéket; például vegyük azt az ese-
tet, amikor a = 3, b = 1 és a hiba 177,0xx 3.1m3,01  , amelynek százalékos értéke: 

%54,25100
693,0
177,0100177,0

3.1


mx

  

A műszaki tudományok területén ez az érték az esetek többségében már megengedhetet-
len hiba. Ezért nagy fontossággal bír, hogy egy-egy probléma megoldásakor mutassunk rá az 
elkövethető hiba nagyságára is, és ha mód van, akkor annak csökkentési lehetőségére is. Hi-
szen a hiba kimutatásához szükséges ráfordítási költséggel szembeni megtakarítás – adott 
probléma döntés-előkészítési szakaszaiban – nagyságrendekkel nagyobb lehet. 

A mérnök akkor lehet nyugodt, ha kimutatja konkrétan a hibát, vagy mekkora az az érték, 
aminél kisebb vagy nagyobb. Ha átgondoljuk az optimálással kapcsolatos eddigi elmélkedése-
inket, akkor egyre világosabbá válik, hogy adott feladat sikeres megoldásához igen széles 
körű általános – és mélységében is egy sor kapcsolódó tudomány alapos – ismerete ad csak 
kellő alapot. 

Vegyük észre, hogy a példa igen aprólékosnak tűnő manuális kidolgozása fontos eleme 
annak, hogy kialakuljon bennünk a finom részletek felismerésére irányuló készségünk. Ne 
elégedjünk meg azzal, hogy valahol a két görbe metszéspontja környékén van az optimum. 
Ugyanakkor a hiba kimutatása esetében nyugodtan mondhatjuk, hogy a két görbe metszés-
pontja adja a függvény szuboptimumát (az optimum közeli helyét).  

A szuboptimum jelentését, értelmezését igen szemléletesen tanulmányozhatjuk a 14.4. áb-
rán [14.1], amely lényegében azt mutatja be, hogy a távlati tervezés stratégiáinak időbeli vál-
tozása milyen hatással lehet a várható kumulált nyereségre.  
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14.4. ábra: Távlati tervezés és szuboptimum 

Az ábra az idő függvényében mutatja kétféle stratégia esetében a várható halmozott nye-
reséget. Látható, hogy a görbék két helyen is metszik egymást, ami azt jelenti, hogy 

 az a pontokhoz tartozó idő (ez kb. 1,5 év) alatt a 2. számú stratégia szerinti termelés 
hoz nagyobb nyereséget; 

 az a és b pontnak megfelelő időintervallumban az 1. számú stratégia alkalmazása elő-
nyösebb; 

 a b metszéspontnak megfelelő időponttól pedig ismét a 2. számú stratégia szolgáltatja 
a nagyobb nyereséget. 

 
Megjegyzendő, hogy a vállalatvezetés nincs könnyű helyzetben a döntéshozatal tekinteté-

ben, mivel a piac nem ritkán okoz meglepetéseket, és annak következtében a biztosabb, rövid 
távú, nagyobb nyereséget nyújtó stratégiát választja. 

Térjünk vissza a félbehagyott 14.1. sz. ábra befejezéséhez, és nézzük meg, hogy mi törté-
nik az árbevétellel, ha növeljük a gyártandó termék darabszámát. Már utaltunk arra, hogy a 
piaci hatások következtében az árbevétel (4) egy ideig növekszik, majd elkezd csökkeni, és 
ismét metszi az összköltség (3) változását jelző egyenest (14.5. ábra). 
 

 
14.5. ábra: Az optimális darab grafikus meghatározása 
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Az csak természetes, hogy a két pont (F és Fx, illetve QF és XF
Q ) között létezik egy olyan, 

ahol a nyereség maximális nagyságú, és ennek megfelelően meghatározható az az optimális 
termékdarabszám (Qopt), ahol a nyereség maximumot ér el. A nyereség maximumát kétféle 
módszerrel határozhatjuk meg. 

a.) Ismerjük a költségek és a darabszám közötti matematikai összefüggéseket. 
Azaz: 
 összráfordítási költség: 

 általánosságban…Ö=fö(Q); 
 jelen esetben…Ö=a·Q+B ahol a = egy termék előállítási költsége, B = állandó költség; 

 árbevétel: …A=gA(Q). 
A maximális nyereség ott van, ahol az „A” függvény első deriváltja megegyezik az „Ö” 
függvény első deriváltjával. 
Azaz: 

aB)(a·Q(Q)g ''

A   
Az egyenletet Q-ra megoldva kapjuk az optimális darabszámot (Qopt), és a két függvény 
ezen a helyen vett különbsége adja az elérhető maximális nyereséget (Ny). 
Azaz: 

 B)(aQ-)(QgNy
optoptA
  

Az esetek többségében ezek a függvények egzakt formában nem állnak rendelkezésünkre, de 
kellő számú üzemi mérés felhasználásával, amely kiegészül megfelelő számítógépes szimulá-
cióval, a következő „b” pontnak megfelelően jó közelítéssel meghatározható az optimum mint 
szuboptimum. 
 

b.) Ismerjük (azaz számítani tudjuk) bizonyos diszkrét (meghatározott) mennyiségekhez 
(darabszámhoz) tartozó árbevétel nagyságát, és feltételezzük, hogy az állandó költsé-
gek és a változó költségek lineáris jellegűek (14.5. ábra). 

Azaz: 
 összráfordítási költség: 

BaQÖ   
 

 az árbevétel diszkrét értékeit a 14.5. sz. táblázatban tüntetjük fel. 
     

Sorszám Darabszám Árbevétel 

1 Q1 A1 

2 Q2 A2 

3 Q3 A3 

· 
· 
· 
· 

· 
· 
· 
· 

· · · · 
· · · · 
· · · · 
· · · · 

n Qn An 

14.5. táblázat: Termelési adatok 
A táblázat alapján az adott darabszámhoz tartozó árbevétel ordináta értékét rendre beje-

lölve a görbét megszerkesztjük. Az optimális darabszám helyét, az összköltség (3) vonallal 
párhuzamosan az árbevételi görbéhez (4) húzott érintő (5) jelöli ki. 
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Természetesen nem kell feleslegesen meghatározni az értékpárokat az Fx pontig, mivel a 
csökkenő ordinátaértékek már jelzik az optimum környékét. 

A termelési folyamatokkal kapcsolatban elmondhatjuk, hogy egzakt leírásuk, bonyolult-
ságuk következtében csak részleteiben valósíthatóak meg. Ebből adódóan a különböző folya-
matok tervezésekor igen nagy jelentősége van a gyakorlat során felhalmozódott tapasztala-
toknak, továbbá a napjainkban széles körben elterjedt, számítógéppel támogatott rendszerek 
alkalmazhatóságának. 
 

Jusson eszükbe a „papír, ceruza, radír”(!), mint a mérnöki gondolatok rögzítő és tervező 
eszköze, és csak ezután térjenek át a „kattintgatások” módszerének alkalmazására. 
 
Feladat 

Határozzák meg az x
2

1
y1   és 

x

1
4y2   függvények metszéspontját és a két 

függvény eredőjének az optimumát! Végezzék el a számítást más konstansok be-
helyettesítésével is, és vonjanak le általános következtetést az ilyen jellegű függ-
vényekre! 
Határozzák meg továbbá annak a feltételét, hogy milyen esetben esik egybe az op-
timum a metszésponttal! 

 
Szemünk előtt kell lebegjen mindenkor, hogy az optimálás nem más, mint a rendszerelemzés 
és rendszerszintézis közötti komplex kapcsolat felismerése. Másképpen fogalmazva, a rend-
szer kapcsolódó elemeinek iteratív analízise és szintézise révén a legkedvezőbb megoldás 
meghatározása. 
 
Kérdések, feladatok 

 Fogalmazza meg a szuboptimum tartalmi jelentését! Ennek ismeretében mi-
lyen jelen idejű, továbbá jövő idejű következtetéseket vonhat le? 

 Mutasson rá a szuboptimum ismeretének fontosságára a távlati, stratégiai ter-
vezés folyamatában, továbbá elemezze, hogy a vállalatvezetésnek milyen di-
lemmái lehetnek a jövőbeni döntésekre vonatkozóan! 

14.4. A rendszer fogalma, értelmezése 

A rendszer definíciójának megfogalmazásával számos hazai és külföldi szerző munkájában 
[például: 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11] találkozhatunk, amelyek-
ben egymástól eltérő, de lényegileg hasonló értelmezését adják a rendszer fogalmának. Így 
például: 

 Heisenberg [14.5] „a rész és az egész” kölcsönhatásának komplex elemzését emeli 
ki a rendszer értelmezhetőségére, illetve megismerhetőségére; 

 Churchman [14.4] az „input-output” modell szemlélete alapján utal arra, hogy „A 
vezetéselmélet tudósa alkalmasint igen hasznosnak találta, hogy a rendszert a fel-
ismerhető dolgok összességének, entitásának tekintse, amelybe különböző típusú 
erőforrásokat (embereket, pénzt stb.) „ad be”, s amelyből valamilyen termék vagy 
szolgáltatás nyerhető.” 

 Deli–Kocsis–Ladó [14.6], hivatkozva a különböző szakirodalmakra, összegzés-
ként a következőkben fogalmazza meg a rendszert „…rendszeren valamilyen kö-
zös ismérv alapján együvé tartozó elemek (részek) kölcsönös kapcsolatát értjük.” 
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A szakirodalmak értelmezése szerint tehát a rendszer valamilyen közös ismérvek alapján 
együvé tartozó elemek halmaza, amelyek a környezettel bemenetek (inputok) és kimenetek 
(outputok) útján érintkezik, továbbá mindenkor hatnak rá a különböző rendeletek és zavaró 
hatások. A folyamatok ily módon történő leírására használatos az úgynevezett input-output 
modell (14.6. ábra) megnevezés. A rendszer a bemenetek hatására megváltoztatja állapotát, 
mely változás eredményeképpen módosult anyagok, különböző termékek, szolgáltatások stb. 
vagy bent maradnak a rendszerben, vagy kimenet formájában elhagyják, azaz kilépnek a kör-
nyezetbe. 

A 14.6. ábrán két egymással párhuzamos folyamatot láthatunk. A főfolyamatot a rend-
szerben végbemenő állapotváltozások sorozatai alkotják, melynek révén outputként megjele-
nik a végtermék. Ez természetesen igen sokféle lehet (a termelő rendszertől függően), így 
például: egy hűtőgépgyár esetében különböző méretű és teljesítményű hűtőszekrények, egy 
cipőgyárból különféle méretű és fazonú cipők, egy gépgyárból különböző szerszámgépek 
(eszterga-, maró-, köszörűgépek, megmunkáló központok). A mellékfolyamat, amely mindig 
párhuzamos a főfolyamattal, az úgynevezett szabályozási folyamat. A lényege az, hogy a ki-
menetek eredményességétől függően a bemenetek megváltoztatása révén növelni vagy csök-
kenteni tudjuk egyes outputok nagyságát. 

Vegyünk példaként egy sütödét, mint rendszert. A rendszer működésének végigkísérésé-
hez induljunk ki abból, hogy a pékáruk készítéséhez szükséges feltételek biztosítottak, melyek 
főbb összetevői a következők: 

 épület és a szükséges helyiségek; 
 elektromos kemencék; 
 keverőgépek; 
 raktáron a folyó munkákhoz szükséges különböző alapanyagok (pl. lisztféleségek, 

adalékok, tejtermékek stb.); 
 szakmunkások; 
 kisegítők; 
 üzemvezetőség. 

 
A rendszer bemenetei: 

 elektromos energia a gépek működtetéséhez; 
 gépek, berendezések működtetéséből adódó elhasználódás; 
 különböző alapanyagból felhasznált mennyiség; 
 szakmunkások munkaereje; 
 kisegítők munkaereje; 
 üzemvezetőség (szervezési, szabályozási) szellemi hozzájárulása a rendszer működte-

téséhez. 
 
A rendszer kimenetei: 

 különböző kenyérféleségek (kg); 
 zsömle (db); 
 sóskifli (db); 
 vajaskifli (db); 
 sajtos kifli (db); 
 pogácsa (kg). 
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Az üzemvezetőség feladata: 
a) a rendszer működtetése; 
b) és a rendszer szabályozása. 

 
A rendszer működtetéséhez biztosítani kell: 

 a kimenetek mértékének megfelelő utánpótlást; 
 a gépek, berendezések üzemképes állapotának fenntartását; 
 a dolgozók továbbképzését; 
 az egészséges munkakörülményeket. 

 
A rendszer szabályozása során meg kell határozni: 

 a kimenetekből származó financiális értéket (bevétel: [Ft]); 
 a ráfordításokból származó financiális értéket (kiadás: [Ft]); 
 a két érték különbsége alapján képezik a nyereséget, azaz a vállalat jövedelmezőségét. 

 
Az üzemvezetőség az eredményességi mutatók alapján dönt a vállalat egészére vonatkozó 

minősítésről, ami lehet jó, és továbbra is ezt a szintet kell tartania, de lehet elégedetlen is. Eb-
ben az esetben részletesen elemezni kell a különböző termékek eredményességét, melyek 
alapján a bemeneteket érintő döntések vonatkozhatnak minőségre, mennyiségre, termékvál-
tásra, de a piaci viszonyokra is egyaránt. 

Minden bizonnyal egyértelműen kitűnt az olvasó számára, hogy az eddigi fejtegetéseink a 
rendszer értelmezésére vonatkozóan valójában a termelőüzemekre (vállalatokra) irányultak, és 
a továbbiakban is az üzemi termelési folyamatok elemzéseire, illetve a részfolyamatok opti-
málására irányulnak. Az már eddig is látható, hogy az igen összetett feladat irányítása és sza-
bályozása sokrétű ismeretet igényel a vállalatvezetéstől, és aprólékos elemzést a folyamat 
eredményességének megítélése tekintetében. Hiszen azt már eddig is láttuk, hogy egy optimá-
lisnak tűnő megoldás lehet egy szuboptimum, ami a vállalat jövedelmezőségét akár negatívan 
is befolyásolhatja. Ennek érzékeltetésére térjünk vissza ismételten a költségfedezeti diagram-
hoz (14.5. ábra) abból a célból, hogy most már rendszerszemléleti meggondolások alapján 
szükséges-e bizonyos kiegészítéseket tenni az optimális darabszám meghatározásához. Erre a 
válasz az, hogy igen, méghozzá azért, mert akár a vállalat jövőjét is megingatható lehet felüle-
tesen hozott döntésünk. 
Nézzük tehát az észrevételeket: 

a.) a feltételezett üzemben folyó termelés financiális jellemzőihez – kiemelten a nyereség 
maximálásához – úgy fogtunk hozzá, hogy nem definiáltuk az üzemben gyártott ter-
mékek számszerűségét, ami azért baj, mert a meggondolatlanságunk csődbe viheti a 
vállalatot; 

b.) a feltételezett üzemre, amennyiben homogén terméket állít elő, a darabszám függvé-
nyében meghatározott optimális darabszám (14.5. ábra) a vállalat maximális nyeresé-
gét adja; 

c.) amennyiben a feltételezett üzem többféle terméket állít elő, akkor az ábrán (14.5. ábra) 
bemutatott optimum csak annak az egy termékre vonatkozó maximális nyereségére 
vonatkozik, ami azt jelenti, hogy ez egy szuboptimum, ami nem feltétlen jelenti a vál-
lalati optimumot is. 

Ebben a példában is megjelenik az, hogy a rendszer, mint egész definiálása és az alrend-
szer (mint rész) milyen bonyolultan kapcsolódnak egymáshoz, illetve milyen mértékben hat a 
rész az egészre. 
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Megállapításainkat tehát a következőkben foglalhatjuk össze: 

 rendszernek nevezzük azoknak az elemeknek a halmazát, amelyek valamilyen közös 
cél elérésére szerveződnek; 

 a rendszer az úgynevezett fekete dobozzal ábrázolható; 
 a rendszer a környezetével a bemenetek (inputok), kimenetek (outputok) és egyéb kül-

ső (zavaró, szabályozó) hatások révén érintkezik; 
 a rendszer a bemenetek (inputok) hatására különböző javakat (termékeket) hoz létre, 

melyek kimenetek formájában (output) elhagyják azt; 
 a rendszer a termelési folyamatok összetettségétől függően szükségszerűen részrend-

szerekre tagolódik; 
 a rendszer bemenetei általában anyagok, gépek, eszközök, munkaerő, energia, infor-

máció stb; 
 a rendszer kimenetei, késztermékek, félkész termékek, szolgáltatások stb; 
 a rendszer szabályozása az output jellemzőinek visszacsatolásával (14.6. ábra) az in-

putra valósítható meg, mely kiterjedhet a mennyiségre, minőségre, a termék megszün-
tetésére, új termék előállítására. 

 

14.6. ábra: Anyagi folyamatok blokksémája 

Feladat 

Kíséreljék meg saját tanulócsoportjukat rendszerszemléleti alapon definiálni: 
 határozzák meg magát a rendszert; 
 határozzák meg saját csoportjukat; 
 határozzák meg az inputokat és az outputokat; 
 határozzák meg a szabályozás elemeit; 
 határozzák meg a zavaró elemeket; 
 értékeljék a rendszer hatékonyságát! 

 

Kérdések, feladatok 

 Fogalmazza meg, hogy mit ért rendszer alatt, illetve kísérelje meg definiálni a rend-
szert! 

 Elemezze a különböző szerzők által definiált rendszerfogalmakat, mutasson rá, hogy 
mi bennük a közös (ha van ilyen), illetve van-e lényegi ellentmondás közöttük, és ha 
van, mi az! 

14.5. A vállalat rendszerelméleti modellje 

A vállalat egyszerűen fogalmazva közvetlen tevékenységet végző, jogilag önálló szervezet. 
Tevékenységét a tulajdonos, illetve a vállalatvezetés határozza meg azzal a meggondolással, 
hogy lehetőleg minél nagyobb nyereségre tegyen szert. 
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A vállalat termelési volumenének növekedésével növekszik a dolgozói létszám és növek-
szik az eszközállomány is. Ezek aránya természetszerűleg függ a termék, illetve termékféle-
ségek előállításához szükséges erőforrások igényétől. Így például egy vállalkozás, amely bi-
zonyos termék (vagy termékféleségek) összeszerelésére szerveződik, jelentősen kisebb tőké-
vel kell induljon, mint egy olyan, aki alkatrészgyártásra kíván berendezkedni. Hiszen a terme-
lés beindításához az alkatrészgyártónak nagyságrenddel nagyobb indulási tőkére van szüksége 
a szerelésre vállalkozóval szemben. 

Nagy vonalakban elegendő, ha a termelés profiljának megfelelő gép- és eszközszükségle-
tet vetjük össze, mivel adott esetben helyiségigényben, szociális háttérbiztosításban nem je-
lentősek a különbségek. 

Szerelési munkákhoz szükséges eszközök, szerszámok: 

 univerzális szerelőszerszámok: 
o különböző villás-, csillag-, dugóskulcsok (stb); 
o különböző méretű és alakú csavarhúzók (lapos, csillag, imbusz); 

 univerzális szerelőkészülékek: 
o összeszerelő készülékek, 
o szétszerelő készülékek; 
o univerzális csapágyszerelő készülékek; 

 szerelőpadok; 
 satupad; 
 asztali fúrógép; 
 kézi működtetési szerelőajtó. 

Ennek a költsége néhány százezer forint. 
Alkatrészgyártáshoz szükséges gépek, eszközök: 

 univerzális esztergagép és tartozékai; 
 univerzális marógép és tartozékai; 
 daraboló fűrészgép; 
 állványos fúrógép. 

Ennek költsége: néhány millió forint. 

Még ha becsült értékekről van is szó, akkor is jelentős az indulási tőkeszükséglet, különö-
sen, ha kölcsönt kell felvenni a vállalkozás beindításához. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a célkitűzések körültekintő megfogalmazását, a termék 
eladhatóságát (ez lehet szolgáltatás is), ha üzemet létesít, akkor a hatósági engedélyek rende-
zését, ha munkaerő szükséges, akkor mennyire biztosítható a környék településeiből stb. 

A vállalat (vállalkozás) tekinthető rendszernek, azaz egy input-output modellként (14.7. 
ábra) kezelhető. A 14.7. ábrán feltüntettük a bemenetek és kimenetek általánosan megfogal-
mazható elemeit. 
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14.7. ábra: Anyagi folyamatok főbb input és output elemei 

A vállalat, (14.7. ábra) mint relatíve zárt rendszer, a környezetével az inputok és outputok 
révén tartja a kapcsolatot, továbbá hatnak a rendszerre egyrészt a kiszámítható törvényi szabá-
lyozók, valamint a véletlenszerűen zavaró hatások. 

A rendszer a bemenetek hatására megváltoztatja állapotát, mely változás eredményekép-
pen a különböző termékek elhagyják a rendszert, azaz kilépnek a környezetbe. A vállalat 
rendszerszemléletű jellemzőit a különböző szakirodalmak alapján a következők szerint hatá-
rozhatjuk meg: 

 a vállalat bonyolult, nagy rendszernek tekinthető, mivel az elemek és azok közti kap-
csolat sokrétű, továbbá egymásra való hatásaik maradéktalanul nem írhatók le; 

 a vállalat dinamikus rendszer, mivel az időtényező alapvető szerepet tölt be a vállalat 
állapotváltozásában, ami nem jelenti azt, hogy bizonyos folyamatok célszerűen nem 
vizsgálhatók statikusan; 

 a vállalat önszervező rendszer, mivel a külső környezeti hatások változása révén képes 
olyan intézkedésekre, amelyek során a vállalat elemei közötti kapcsolatot úgy változ-
tatja meg, hogy a leghatékonyabb eredményt szolgáltassák; 

 a vállalat sztochasztikus rendszer, mert az állapotváltozások folyamatai és a kimenetek 
csak valószínűsíthetők (eltekintve kisszámú és egyszerű esetektől), azaz csak szto-
chasztikus törvényszerűségekkel írhatók le; 

 a vállalat hierarchikus rendszer, mivel az irányítást végző vezetés többszintű, és azok 
alá- és fölérendeltségi viszonyban állnak egymással. 

A rendszer többféle meghatározásával és modelljével találkozunk a szakirodalomban, 
azonban valamennyi kiemeli ezek nehézségét a konkrét vállalati körülmények közötti alkal-
mazhatóságra. Ezért jelentőségük elsősorban elméleti jellegűnek tekinthető, ugyanakkor igen 
tanulságosak a gondolatkísérleteik.  

A továbbiakban esettanulmányként Janik [14.8, 14.12, 14.13] és Zsoldos [14.14, 14.15] 
munkáira alapozva olyan komplex matematikai modellt kívánunk bemutatni, amely áll egy 
vállalati általános és egy a vállalatnak alrendszerét – gépüzemviteli – reprezentáló modellből. 

Abból indulunk ki, hogy a vállalat célja, hogy valamilyen szükségletek kielégítése mellett 
maximálja a nyereséget. A vállalat alrendszereinek, így a gépüzemviteli alrendszernek is ke-
resnie kell, hogy milyen módon tud a nyereség maximáláshoz hozzájárulni. 

Mivel a gépüzemviteli alrendszer feladata biztosítani a termelés feltételeit (főbb tételek a 
14.7. ábrán feltüntetett inputok), adódik a válasz: a gépüzemviteli alrendszer úgy tud hozzájá-
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rulni a vállalat nyereségének maximálásához, hogy a termelési feltételek biztosítása mellett 
minimálja az előállított produktumok ráfordítási költségeit. 

Mivel a gépüzemvitel egy alrendszere a vállalatnak, mint egésznek, így először is a válla-
latot definiáljuk rendszerelméleti alapon. 

A vállalat matematikai modelljének leírásaként alapnak a környezet és a rendszer közötti 
input és output elemek áramlását tekinthetjük, melyeknek főbb összetevői a következők le-
hetnek (gépipari tevékenységet folytató vállalatra): 

 munkaerő (pl.): 
o szakmunkások, 
o technikusok, 
o művezetők, 
o mérnökök, 
o közgazdászok, 
o pénzügyi szakemberek, 
o stb. 

 
 gépek, eszközök: 

o esztergagépek, 
o marógépek, 
o gyalugépek,  
o fúrógépek, 
o megmunkáló központok, 
o stb. 

 
 energia: 

o villamos energia, 
o gáz, 
o olaj, 
o stb. 

 
 különböző anyagok: 

o öntvények, 
o hengerelt áruk, 
o stb. 

 
 késztermékek, 
 félkész termékek, 
 információk, 
 stb. 

 
Az input elemek a rendszeren belül őrlési, öntési, préselési, forgácsolási, hőkezelési stb. 

folyamatokon mennek keresztül, s formálódnak output elemekként értékesítésre. 
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14.8. ábra: Anyagi folyamatok rendszerelméleti modellje 

Az elemek sokaságát és formálódását természetesen nincs értelme felsorolni konkrét ter-
melési tevékenység nélkül, ezért a rendszert (a vállalatot) definiálhatjuk egy anyagáramlási, 
de nagyon általánosan fogalmazva energiaáramlási folyamatként, melynek rendszerelméleti 
modellje a 14.8. ábrán látható. Az egyes betűk jelölése a következő: 

 x(tN) = a rendszer állapotjellemzője adott tN időben; 
 x(t0) = a rendszer állapotjellemzője az indulási időben, a rendszer működésének 

kezdési idejében; 
 U(t0, tN) = a rendszerbe beáramló inputok összessége a vizsgált időintervallumban; 
 Y(t0, tN) = a rendszerből kiáramló outputok összessége a vizsgált időintervallum-

ban; 
 +Kf(t0, tN) = a rendszerben előállított, kiszállításra kész termékek összessége a 

vizsgált időintervallumban, ami a rendszer produktumát jelenti, és forrásként je-
lölhetjük; 

 -Kr(t0, tN) = a rendszer működtetéséhez, illetve a különböző termékek előállításá-
hoz szükséges összes ráfordítások a vizsgált időintervallumban, amelyek nyelő-
ként is értelmezhetők rendszerelméletileg; 

 ΔV(t0, tN) = az adott folyamatra jellemző szabályozási változó, amely lehet finan-
ciális, de lehet naturális jellegű is; 

 t0 = a rendszer működésének kezdetét jelentő időpont; 
 tN = a rendszer működésének végét jelentő időpont. 

 
A rendszer működésének leírására tehát megadhatunk egy úgynevezett energiaáramlási 

mérlegegyenletet: 
  )t,t(K)t,t(Y)t,t(U)t(XtX

N0r,fN0N00N
  

és egy szabályozási mérlegegyenletet: 
)t,t(V)t,t(V)t,t(V

N0rKN0fKN0
  

A szabályozási mérlegegyenlet jobb oldalán levő tagok jelentése a vizsgált folyamattól 
függ, és ennek megfelelően az ellenőrzésnek, illetve szabályozásnak megfelelő értékekre kell 
vonatkoznia. 
Nézzük meg különböző folyamatok esetére, hogy a mérlegegyenletek hogyan alkalmazhatók: 

1.) Egy vállalat jó működésének megítélésére egyik általánosan használt mutató a nyere-
ség, melyet minden év végén, a mérlegkészítéskor határoznak meg. 
A vállalati nyereséget a szabályozási mérlegegyenlet alapján határozhatjuk meg: 
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a)  Tételesen számba kell venni, hogy az adott évben (például t0 = 2009. január 1-
től tN = 2009. december 31-ig) milyen termékeket és hány darabot állított elő a 
vállalat. Egyszerűség céljából vegyünk 3-féle terméket, akkor a produktum 
(azaz a forrás): 

    Kf1 = 15 db esztergagép, 
 +Kf = Kf2 = 20 db marógép, 

    Kf3 = 10 db fúrógép. 
 
b) Tételesen számba kell venni a ráfordításokat, minden termékre külön-külön 

részletezve: 
 

Kr11 = anyagköltség, 
Kr12 = munkabér + bérjárulék, 

VKr1(t0, tN)= Kr13 = energiaköltség, 
Kr14 = általános és rezsiköltségek 

 
   VKr2(t0, tN) = 
   VKr3(t0, tN) = 

A marógépre is és a fúrógépre is, hasonlóan az esztergagéphez, tételes kimutatást kell készíte-
ni a ráfordításokról. 

 
c) Minthogy a vállalatok nyereségét pénzmértékben fejezik ki, ennek megállapí-

tásához meg kell határozni a bruttó termelési értéket, valamint az összes ráfor-
dítások értékét, és a kettő különbsége adja a vállalati nyereséget. 
Azaz: 

 A termelési értéket megkapjuk, ha a szerszámgépek darabszámát rendre 
beszorozzuk az egységárakkal. Jelöljük az egységárakat a gépek nevé-
nek kezdőbetűivel: 
  e = egy darab esztergagép eladási ára, Ft/db, 
  m = egy darab marógép eladási ára, Ft/db, 
  f = egy darab fúrógép eladási ára Ft/db. 
Írható: 
  [Ft]KfKmKe)t,t(V

3f2f1fN0fK
  

 A ráfordításokat megkapjuk, ha egy-egy gép részköltségeinek összegét 
rendre megszorozzuk a gyártott géptípusok számával. 
Írható: 

1 2 30 0 1 0 2 0 3( , ) ( , ) ( , ) ( , )
r r r rK N K N f K N f K N fV t t V t t K V t t K V t t K  [Ft]       

 
A vállalati nyereség (ΔV(t0, tN) tehát a források és nyelők különbsége alapján meghatározható. 
Így a vállalatvezetés értékelheti, hogy az adott évben kellő eredményességgel dolgoztak-e 
vagy nem. Vegyük azonban észre, hogy hallgatólagosan feltételeztük az előállított termékek 
hiánytalan értékesítését, továbbá a ráfordítás különböző elemeinek pontos nyilvántartását. 
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Feladat 

Elemzésként mutassanak rá a következőkre: 
 az anyagáramlási mérlegegyenletben hogyan jelentkezik, ha nem sikerül eladni valam-

ennyi előállított terméket, és hogyan alakul a nyereség; 
 milyen lehetőséget látnak az el nem adott termékek kezelésére. 

A vállalat, minthogy sokféle tevékenységet folytat, nem írható le egy X (tN) energiaáramlási és 
egy szabályozási mérlegegyenlettel, hanem az alrendszerektől függően továbbiak szüksége-
sek. Vegyük észre azt is, hogy a mérlegegyenleteket nem kell minden részfeladatnál ebben a 
formában megjeleníteni, hiszen a dolgozókat csak feleslegesen megzavarnánk. A különböző 
szintekről igényelt információkat leegyszerűsítve, közérthető formában kell megfogalmazni. 
Nyilvánvaló, hogy az esztergályos szakmunkásnak nem inputokról fogunk beszélni az adott 
munkadarab elkészítésével kapcsolatban, hanem elmondjuk, hogy milyen forgásmélységgel, 
milyen szerszámmal végezze a megmunkálást annak érdekében, hogy a megfelelő minőséget 
és költségszintet kielégítse. A szabályozás pedig kiterjedhet arra, hogy az alkatrész ellenőrzé-
séhez milyen eszközöket (pl. tolómérő) használjon, és elegendő-e egy végellenőrzés, vagy 
folyamat közben is kell méréseket végezni. Az energiaáramlás helyett pedig a számvitel szá-
mára az anyag megjelölése és mérete a fontos az anyagköltség meghatározásához, továbbá az 
elkészítéshez szükséges időre a bérköltségek meghatározásához, valamint a szerszámgép 
megjelölése a rezsiköltségek kimutatásához nélkülözhetetlen. 

A rendszerelméleti modellekre alapozott folyamatelemzések tehát akkor indokoltak első-
sorban, ha nagy rendszereket vizsgálunk, és a kapcsolódó alrendszerek nagysága és összetett-
sége is indokolja ennek a módszernek az alkalmazását. 

Nézzünk egy konkrét vállalati példát arra vonatkozóan, hogy a vállalati nyereség maxi-
málásához miként járulhat hozzá a gépfenntartási (gépjavítási, gépkarbantartási) alrendszer. 

14.5.1. A gépfenntartás és a vállalati nyereség kölcsönhatása 

A termelés folyamatosságának megfelelő minőségben és határidőre történő biztosítása jelen-
tős mértékben a gépfenntartás hatáskörébe tartozik. Az üzemképes állapot biztosítása tehát 
alapvető fontosságú a vállalat jövedelmezőségének szempontjából. Egy gép váratlan meghi-
básodásából eredő szállításihatáridő-eltolódás is jelentős veszteségeket okozhat a vállalatnak, 
akár még a nyereségét is veszélyeztetheti. Összességében tehát a ráfordítások mérséklésének, 
adott esetben optimálásának fontos szerep juthat a nyereség maximálására történő törekvés-
ben. 

Nézzük meg, hogy a már ismertek (általános mérlegegyenletek) milyen lehetőséget kínál-
nak az említettek érvényesítésére. 

Az állapotegyenletek (ill. mérlegegyenletek): 

)t,t(K)t,t(Y)t,t(U)t(x)t(x
N0frN0N00N

  

)t,t(V)t,t(V)t,t(V
N0rKN0fKN0

  

Abból célszerű kiindulni, hogy a vállalat törekvése a nyereség – ΔV(t0,tN) – maximálása. A 
gépfenntartás úgy tud ehhez hozzájárulni, hogy minimálja a ráfordításokat. Ennek a kérdésnek 
eldöntésére vizsgáljuk meg a 14.9. ábra [14.8] alapján, hogy elvileg lehetséges-e a ráfordítá-
sok minimuma. 
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14.9. ábra: A gépfenntartás optimálását sejtető ellentétes hatású elemek 

Az ábrából világosan megállapítható, hogy létezhet a gépeknek egy optimális használha-
tósága. A vízszintes tengelyre, mint független változót – a végzett munka mennyiségét –, a 
függőleges tengelyre pedig a fajlagos gépbeszerzési költséget és a fajlagos gépfenntartási 
költséget vittük fel. A tendenciák egyértelműek. Hiszen logikus, hogy ha egy gépet minél 
tovább tartok üzemben, a fajlagos beruházási hányad annál kisebb. Konkrétan: ha egy hűtő-
gépet vásárolok 100 000 Ft-ért, de 5 év múlva leselejtezem, akkor a fajlagos éves költségem 
20 000 Ft, de ha 10 év múlva selejtezem le, akkor már csak 10 000 Ft az éves fajlagos költség. 
A gépfenntartási költségnél azt kell meggondolni, hogy a gépek a használatuk során egyre 
rosszabb állapotba kerülnek, és így a javításuk egyre költségesebb, ami azt jelenti, hogy pl. az 
egy évre eső költség is nő. Független változóként természetesen mindig az adott folyamat 
szempontjából a legmegfelelőbbet kell választani (pl. idő, km, tkm stb.). Nehezebb feladat 
meghatározni a ráfordítások komponenseit. Természetesen tudunk néhány egyértelmű kom-
ponenst mondani: pl. karbantartás során felhasznált alkatrész, energia, kenőanyag, munkabér; 
azonban a ráfordítások szinte teljes körének számbavétele csak a konkrét feladat és a vállalat 
ismerete alapján határozható meg, ahogyan erre számos szakirodalomban [14.16, 14.17, 
14.18] is utalást találunk. 

Nagyon fontos még a célkitűzés meghatározása, mivel egyértelműen determinálja a füg-
getlen változót, és ennek megfelelően azt, hogy mire vonatkozik az optimálás. Így például egy 
vállalat számára lehet a kitűzött cél egy gép selejtezésére az optimális élettartam, amely a 
gépüzemviteli ráfordítások minimumánál van, vagy lehet a cél a minőségbiztosítás, azaz ha 
már a gép nem tudja teljesíteni az előírt gyártási paramétereket, akkor selejtezik. 

Az csak természetes, hogy a kétféle célkitűzés egymástól eltérő paraméterek mérését és 
értékelését teszi szükségessé. Az első esetben költségorientált paraméterek kerülnek előtérbe a 
mérlegegyenletben, a második esetben pedig például kopások, rezgések megváltozása, a mi-
nőség képezheti a vizsgálat tárgyát. 

Térjünk vissza az előzőekben tett megállapításunkhoz: az üzemfenntartás úgy tud hozzá-
járulni a vállalati nyereség maximálásához, hogy minimálja a költséget, azaz: 
ΔV(t0,tN)   max, 
ha teljesül a fajlagos ráfordítási költségek minimuma, 
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)t,t(V
k N0r

r
     min, 

ahol 
kr = például a gépfenntartás fajlagos költsége [Ft/idő], amely célszerűen más mértékegységben 
is meghatározható; 
T = a folyamat produktuma, illetve arra jellemző paraméter (pl.: darabszám, idő, km stb.); 
Vr(t0,tN) = a végzett tevékenység ráfordítási értéke (célszerűen pénzmértékben). 

A folyamat nyeresége (ΔV(t0,tN)) akkor maximális, ha a feladatok az előírt feltételeknek 
megfelelően minimális ráfordítással végezhetők el. Másképpen fogalmazva: a folyamat nye-
resége ott maximális, ahol a ráfordítás költsége (kr) minimumot ér el. 

Minthogy a mérlegegyenletek komponensei a termelési folyamat bizonytalanságai és 
rendkívüli bonyolultsága következtében egzaktan, implicit formában nem írhatók le, úgy adott 
gépre praktikusan megválasztott diszkrét intervallumokra konkrétan mért értékek képezik a 
fajlagos paraméter optimumának meghatározását. 

Nézzük meg tehát, általánosságban hogyan folytatható le vállalati szinten adott gép opti-
mális élettartamának meghatározása. 
Kiindulási alapok: 

 a cél, hogy minél kisebb költséggel (ráfordítással) állítsunk elő egy adott terméket; 
 mivel egy szerszámgép becsült élettartama több év (pl. esztergagép esetében lehet 

akár 10 is), a vizsgált diszkrét intervallumoknak (egy-egy év), mint független válto-
zónak, a gép munkába állításától eltelt időt tekintjük; 

 a ráfordítási elemek: pl. karbantartás, javítás, pótalkatrész, energia, bérek, bérjárulék, 
hűtőanyag, kenőanyag, szerszámok, rezsi stb., amelyeket minden év végén a számvi-
teli osztály meghatároz; 

 a tárgyévi ráfordításokat minden év végén hozzáadjuk az előző éviekhez, majd ezt az 
értéket osztani kell az üzemben eltöltött évek számával, így minden évre megkapjuk a 
halmozott fajlagos költséget [Ft/év], amit az évek függvényében ábrázolva a 14.10. 
ábrán látható görbét kapjuk. 

A 14.10. ábra tendenciájában hűen mutatja a várható fajlagos költség (amit üzemviteli ka-
rakterisztikának nevezhetünk) alakulását és az optimális üzemben tartási idő meghatározható-
ságát.  

Comment on Text
Az árbevétel és a ráfordítási költségek különbsége.
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14.10. ábra: Az optimális üzemben tartási idő meghatározása grafoanalitikus módszerrel 

A vállalatvezetés számára ez azért fontos, mert a selejtezés időpontjának meghatározásá-
hoz – saját méréseik révén – kellően megalapozott értékek állnak rendelkezésre. A vállalati 
nyereség maximálása szempontjából optimális a 4. és 5. év között selejtezni, mert a korai se-
lejtezés (Δke) is és a késői selejtezés (Δku) is veszteségeket okoz. 

Általában a későbbi selejtezés okoz kisebb nyereségveszteséget. Arra is érdemes felfi-
gyelni, hogy a gépselejtezési optimum szuboptimum, mivel a vállalati nyereségnek csak egy 
részét adja. 

A modellt nagy teljesítményű traktorok és kombájnok üzemi viszonyai között próbáltuk 
ki több nagyvállalat közreműködésével, amelynek főbb eredményeit a következőkben kívá-
nom bemutatni. 

14.5.2. A modell vállalati alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai 

Előzmények 

A modell gyakorlati alkalmazhatóságának igazolására olyan nagyvállalatokat kerestünk meg, 
amelyek már rendelkeztek többéves adatokkal, és hajlandóak voltak a kísérleti munkában 
részt venni. 

Közös megállapodással kiválasztottuk azokat a gépeket, melyeket a vizsgálatba bevon-
tunk. Ezek különböző teljesítményű traktorok, kombájnok, járvaszecskázók voltak, szám sze-
rint 60 db. 

Táblázatos formában rögzítettük mindazokat az adatokat, amelyek egy-egy vállalat, gép 
azonosításához szükségesek, és a mérlegegyenletek szerinti jellemző paraméterek meghatáro-
zásának alapadatait képezik. Megjegyzendő, hogy a nem publikus adatok (például a vállalatok 
neve, gépgyártó cégek neve és az általuk gyártott gépek típusmegjelölése) csak kódolt formá-
ban szerepelhetnek, mivel jogi kérdéseket is érinthetnének a nevesítések. Ennek figyelembe-
vételével itt sem közlünk ilyen adatokat. 
 

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.

Comment on Text
Az árbevétel és a ráfordítási költségek különbsége.

Comment on Text
A legkedvezőbb a legjobb eredmény. Adott ellentétes hatású részfolyamatok eredőjének a lehető legjobb megoldása.

Comment on Text
A lehető legjobb megoldás (optimum) közelében levő érték, amely meghatározható.



Termelési folyamatok optimálása 211 

© Janik József, SZIE www.tankonyvtar.hu  

Adatbázis és feldolgozás 

Az alapadatbázis a következő főbb – mérhető – adatokat foglalja magában: 
 a gép típusa, teljesítménye, megnevezése; 
 a gép beszerzési költsége; 
 a gép beszerzési éve; 
 a gép javításához felhasznált anyagköltség; 
 a gép karbantartásához felhasznált anyagköltség; 
 a karbantartásokra és javításokra fordított munkaóra, munkabér; 
 a gép által végzett különböző munkák; 
 felhasznált hajtóanyag, kenőanyag mennyisége és költsége; 
 bérjárulékok; 
 rezsiköltségek; 
 stb. 

 
Az alapadatok rendezése és feldolgozása [14.14] eredményeként olyan paraméterek, mu-

tatók határozhatók meg, amelyek objektív lehetőséget adnak az adott gép műszaki-ökonómiai 
jellemzésére. A kísérleti munka során több mint 25 000 adat mérése, csoportosítása és elem-
zése révén meghatározott paraméterek közül a gépfenntartási és gépüzemviteli karakteriszti-
kák elemzése alapján vonunk le következtetéseket. A 14.11. ábra az adatgyűjtés és feldolgo-
zás folyamatát mutatja. 

 
14.11. ábra: Az adatgyűjtés és feldolgozás folyamata 

Eredmények 

A 14.12., 14.13. és 14.14. ábrákon részben fajlagos gépüzemviteli költségeket és részben a 
fajlagos gépfenntartási költségeket tüntettük fel az általuk végzett munka függvényében. A 
vízszintes tengelyen az elvégzett munkát tüntettük fel nha-ban. A normál hektár (nha) a kü-
lönböző mezőgazdasági munkák egységmutatója (1 nha = 25,315 kWh). A függőleges tenge-
lyen a 14.12. a, 14.13. a és 14.14. ábrákon a fajlagos gépüzemviteli költséget (kfü), a 14.12. b 
és 14.13. b ábrákon pedig a fajlagos gépfenntartási költséget (kfg) tüntettük fel. 
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14.12. ábra: Kerekes traktorok gép-üzemfenntartási költségkarakterisztikái 

A 14.12. ábra kerekes traktorok fajlagos gépüzemviteli, illetve fajlagos gépfenntartási 
költségkarakterisztikái láthatók, amelyek hűen visszaigazolják a 14.9. ábra alapján tett előze-
tes hipotézisünket, hogy létezhet az optimális használhatóság. Jelen esetben, minthogy az 
abszcisszára a végzett munka mennyiségét vittük fel – mint független változót –, a gépek által 
elvégeztethető optimális munkamennyiség ott van, ahol a fajlagos gépüzemviteli költséggör-
bének minimuma van. Ez az érték az 1. sz. traktornál 18000 nha-nál van, a 2. sz. traktornál 
pedig 26000 nha-nál. 

Itt már érdemes a vállalatvezetésnek elgondolkodni azon, hogy az adott gépet mikor fogja 
selejtezni, hiszen az optimumon túli üzemben tartás nyereségcsökkentő hatású a vállalat szá-
mára. 

Nem igényel hosszadalmas bizonygatást az a nyilvánvaló tény, hogy a két traktor közül 
melyiket fogja a vállalatvezetés előnyben részesíteni a következő gépberuházás alkalmával. 

A teljesség céljából vegyük azért sorba a 2. sz. traktor előnyeit az 1. sz.-val szemben: 
 minthogy a 2. sz. traktor kisebb ráfordítással állítja elő az egységnyi terméket (nha), a 

vállalat kedvezőbb nyereséget tud realizálni; 
 jelentősen nagyobb munkát – mintegy 40%-kal több – tud elvégezni az optimális in-

tervallumon belül; 
 az optimum környezetében (20000 és 35000 nha) nem változik jelentős mértékben a 

fajlagos költség, ami a vállalat beruházási politikájának szempontjából rendkívül ked-
vező, hiszen a tőke más területen kedvezőbben használható; 

 a karakterisztikák meredekségéből a gépek megbízhatóságára következtethetünk, mi-
vel a hosszan elnyújtott karakterisztika – ahogyan a 14.12. b) ábrán a fajlagos javítási 
költségek (2. sz. traktor) is mutatják – jó konstrukcióról és gyártástechnológiáról ta-
núskodik; 

Comment on Text
Az árbevétel és a ráfordítási költségek különbsége.

Comment on Text
A legkedvezőbb a legjobb eredmény. Adott ellentétes hatású részfolyamatok eredőjének a lehető legjobb megoldása.

Comment on Text
A legkedvezőbb a legjobb eredmény. Adott ellentétes hatású részfolyamatok eredőjének a lehető legjobb megoldása.



Termelési folyamatok optimálása 213 

© Janik József, SZIE www.tankonyvtar.hu  

 az 1. sz. traktor fajlagos javítási költségei lényegesen nagyobbak, mint a 2. sz.-é, és a 
karakterisztika meredek emelkedése (14.12. ábra, 1. sz. traktor) gyakori javításra, 
gyengébb minőségű gyártástechnológiára utal. 

Nézzük meg a következő példákban, hogy hogyan alakulnak kombájnok esetében a trak-
torok vonatkozásában bemutatott paraméterek. 

A 14.13. ábrán három különböző gyártmányú kombájn fajlagos gépüzemviteli – illetve 
fajlagos gépfenntartási – költségkarakterisztikáinak változását mutatjuk a végzett munka (nha) 
függvényében. 

 
14.13. ábra: Kombájnok gép-üzemfenntartási költségkarakterisztikái 

A 14.13. ábrán látható, hogy az 1. sz. kombájn mintegy 1000 nha közelében már elérte az 
optimumot, és kb. 1200 nha munkavégzés után leállította a vállalatvezetőség, mivel igen költ-
ségesen végezte a betakarítási munkálatokat. A termelésből való kivonáshoz még az is hozzá-
járult, hogy gyakori volt a gép meghibásodása, és amint a b ábrán is látható, igen költséges a 
javítása is. 1000 nha teljesítésénél tízszerese volt az 1. sz. kombájn javítási költsége a 3. sz.-
hoz viszonyítva. Annak ellenére, hogy a másik két kombájn még nem érte el az optimumot, 
már értékelni lehet, hogy a vállalat számára igen nagy valószínűséggel a 3. sz. kombájn a leg-
jobban megfelelő választás. Különösen jól támasztja alá ezt az állítást a b ábrán látható fajla-
gos gépfenntartási karakterisztika, amely jelzi, hogy egy jó minőségű és megbízható kombájnt 
sikerül vásárolnia a vállalatnak. Az csak természetes, hogy a további beszerzések esetén ezt a 
típusú és gyártmányú kombájnt fogja beruházni. 

A 14.14. ábrán két darab lánctalpas traktor gépüzemviteli karakterisztikái láthatók. 

 
14.14. ábra: Lánctalpas traktorok gépüzemviteli költségkarakterisztikái 
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Feladat 

Kíséreljék meg az eddigi elemzésekre alapozva minősíteni a traktorokat, értékel-
jék műszaki színvonalukat! Melyik alkalmazása révén keletkezik nagyobb vállala-
ti nyereség? Ha Önök a traktorok gyártó cégei, milyen következtetéseket vonnak 
le a karakterisztikák alapján, és milyen intézkedéseket foganatosítanának az 1. sz., 
illetve a 2. sz. traktor további gyártásával kapcsolatban? 

 
A továbbiakban azt fogjuk bemutatni, hogy bizonyos peremfeltételek esetén a modellünk 
(Zsoldos–Janik) milyen információt szolgáltat az időhorizontra vetített stratégiai gépbeszerzé-
si döntésekhez. 
 
Transzformációs operátor 

A 14.15. ábrán kerekes traktoroknak a már jól ismert gépüzemviteli karakterisztikáit láthatjuk. 
A különböző gyártmányú és teljesítményű erőgépeket számokkal jelöltük, minthogy konkrét 
megjelölésük nem publikus. 

 
14.15. ábra: Kerekes traktorok gépüzemviteli költségkarakterisztikái 

Azt, hogy adott vállalat számára melyik erőgép a legelőnyösebb gazdaságossági, megbíz-
hatósági és javításérzékenységi szempontból, az előzőekben részletesen tárgyalt elemzéseink 
alapján Önök ezt kiválóan el tudják dönteni. Az elemzéshez csak annyit kívánok hozzáfűzni, 
hogy reményeim szerint Önök is a 2. sz. erőgépet fogják a legmegfelelőbbnek nyilvánítani. 

A kérdést azonban úgy is feltehetjük, hogy ha az erőgépek ugyanazt (illetve kvázi ugyan-
azt) a tevékenységet végzik, akkor változik-e a gépek karakterisztikája, és ha igen, milyen 
következtetésekre juthatunk. Ennek az eldöntéséhez definiáltunk egy úgynevezett transzfor-
mációs operátort [14.15],  
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amely felhasználásával egy kiválasztott úgynevezett alapgép által végzett tevékenységet szá-
mítógépes szimulációs folyamatban elvégeztetünk egy másik erőgéppel, amit praktikusan 
virtuális gépnek neveztünk el. 

A Δ(ti)-k az adott érvhez tartozó paraméterek multiplikációs tényezői: tartalom szerint azt 
mutatják meg, hogy milyen költségszinten dolgozik a virtuális gép az adott (i-edik) évben. A 
következő lépésben a transzformációs operátorral virtuálisan (számítógépes szimulációval) 
elvégeztetjük ugyanazt a munkát, melyet a kiválasztott alapgép teljesített. 

Eredményeképpen arra kapunk objektív mérőszámokat, hogy milyen költségszinten dol-
gozott volna a virtuális gép a kiválasztott alapgép környezeti körülményei között. A szám-
adatokból összehasonlító diagramokat készítünk, amelyeket az alapgép és a virtuális gép gép-
üzemviteli karakterisztikái szemléltetnek. (14.16. ábra.) 

 
 

 
14.16. ábra: Időhorizontra vetített gépüzemviteli döntésinformáció 

A 14.16. ábrán azt mutatjuk be, hogy a 14.15. ábrán bemutatott 1-es, 2-es; 1-es, 3-as; és 
4-es, 2-es erőgépek páronkénti összehasonlítása milyen következtetésekre ad lehetőséget. 
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A 14.16. a ábra egyértelműen mutatja, hogy hosszú távú üzemben tartás esetén a vég-
eredményt tekintve nincs különbség a két gép között, hiszen a két üzemviteli karakterisztika 
metszéspontján (tm) túli üzemben tartás esetén szinte azonosak a ráfordítási költségek. A be-
ruházót azonban elgondolkodásra kell késztesse az, hogy az alapgép jelentősen kisebb beru-
házási költséget igényel, mint a virtuális gép. A tm-nél levő szuboptimum tehát markánsan 
figyelmeztet a hosszú távú stratégiai döntések fontosságára. 

Jellegzetes esetet mutat a 14.16. b ábra. Ugyanis határozott különbség van a két üzemvite-
li görbe között a metszéspont (tm) előtt is és utána is. Ilyen esetben a gazdaságossági stratégia 
a következő: ha a várható üzemben tartási idő tm-nél nem nagyobb (illetve annak közelében 
van), a 3. sz. gépet választja, hiszen jól látható az indulási költségeknél, hogy a 3. sz. gép beru-
házási tőkeigénye jelentősen kisebb, mint az 1. sz.-é. A megtakarítás jelentős, amelyet más jö-
vedelmezőségi befektetéssel kedvezően hasznosíthat a vállalat. Abban az esetben azonban, ha 
a várható üzemben tartási idő tm-nél jóval nagyobb, akkor az 1.sz. gép beruházása mellett dönt. 

A 14.16. c ábra azt a különleges esetet mutatja, amikor teljesen nyilvánvaló, hogy a 4. sz. 
virtuális gép nem lehet stratégiai alternatívája a 2. sz. alapgépnek. 
 

Összefoglalás    

Az általunk kidolgozott modell szolgáltatta műszaki-ökonómiai paraméterek igazolják, hogy a 
Zsoldos–Janik féle számítógépes gépüzemviteli szakértői rendszer üzemi alkalmazása meg-
alapozott, objektív információkat szolgáltat a különböző típusú, nagy értékű gépek tervezői-
nek, gyártóinak, értékesítőinek és üzemeltetőinek egyaránt. Az is természetes, hogy egy ilyen 
nagy értékű rendszert nem lehet olyan mélységi szinten ismertetni, amely lehetővé tenné a 
részletek megismerését is, így a rendszerelméleti modell elvi felépítésének és alkalmazásának 
bemutatására törekedhettünk csak. A konkrét példák elemzése révén pedig a rendszerszemlé-
let és a rendszerelmélet fontosságát kívántuk hangsúlyozni az optimumkeresés folyamatában. 
A szakértői rendszert a következő főbb matematikai összefüggések alkotják: 
1.) a folyamat anyagáramlási (energiaáramlási) mérlegegyenlete, 

)t,t(K)t,t(Y)t,t(U)t(x)t(x
N0N0N00N

 ; 

2.) a folyamat szabályozási mérlegegyenlete, 
)t,t(V)t,t(V)t,t(V

N0KrN0KfN0
 , 

amely praktikusan lehet a célfüggvény, mint a folyamat nyeresége, és ez akkor maximális, ha 
a ráfordítások – bizonyos peremfeltételek esetén – minimálisak, azaz 

min
T

)t,t(V
k N0Kr

r
  

3.) a folyamat transzformációs operátora, 
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Kérdések, feladatok 

1. Jellemezze a vállalatot (vállalkozás, Rt., Bt. stb) rendszer-elméletileg! 
2. Elemezze, hogy egy vállalat (vállalkozás stb) célja, a nyereség maximálása 

minden esetben prioritást élvez, vagy bizonyos esetekben más szempontokat is 
figyelembe kell venni! 

3. Vázlatosan rajzolja meg a vállalat rendszerelméleti input-output modelljét, tün-
tesse fel a jellemző tényezőket! 

4. Írja fel a modell alapján a vállalat működésére jellemző mérlegegyenleteket, és 
értelmezze általánosságban az egyes tényezők jelentését! 

5. A mérlegegyenletek alapján elemezze, hogy a gépfenntartás hogyan tud hozzá-
járulni a vállalati nyereség maximálásához! 

6. Ismertesse az optimális gépélettartam meghatározására – vállalati körülmények 
között előnyösen – alkalmazható módszert! 

7. Elemezze a 14.12., 14.13. és 14.14. ábrákon látható fajlagos gépüzemviteli és 
gépfenntartási karakterisztikák jellege alapján levonható következtetéseket el-
sősorban az üzemben tartó szempontjából, de térjen ki arra is, hogy milyen 
hasznos információkat szolgáltat a tervezőknek, a gyártó cégeknek és a keres-
kedőknek is! 

8. Elemezze a 14.15. és 14.16. ábrák műszaki-ökonómiai jelentőségét, értékelje a 
szuboptimum időhorizontra vetített stratégiai döntések hatását a vállalati nye-
reségre. 

14.6. Gépgyártási folyamatok szervezése 

A gépgyártásban is, mint minden más termelési folyamatban, egzakt, ill. kvázi egzakt formá-
ban a legnehezebben a gazdaságossági és szervezési kérdések válaszolhatók meg. Ez elsősor-
ban azzal magyarázható, hogy a szervezési kérdések vizsgálatára szolgáló megismételt méré-
sek igen költségesek volnának, másrészt pedig igen szűkös a megbízható (matematikai) algo-
ritmusok választéka, amelyeket az igen bonyolult szervezési folyamatokra alkalmazni lehetne. 
Alapjaiban tehát a fő problémát az jelenti, hogy úgynevezett determinisztikus összefüggések-
kel nem írhatók le ezek a folyamatok, s ennek következtében csak valószínűsíteni lehet az 
eredményeket. A folyamatok kezdete (input) és vége (output) között igen sok zavaró hatás 
léphet fel, ami a tervezett végeredményt jelentősen meg is változtathatja. 

Jellegzetes szervezési kérdés a több beszállítóval dolgozó vállalat, amelynek csak korlá-
tozott időre szóló tartalékai vannak a termelés folytonosságának biztosítására. Egy futószala-
gos termelés esetén elegendő, ha csak egy beszállító késik, máris leáll az egész termelés, és a 
veszteségek óriási nyereségkiesést eredményezhetnek. 

A következő egyszerű példával szemléletesen mutatható be az alkatrészgyártás rendkívül 
összetett szervezési változatainak kölcsönhatása a gazdaságos gyártással. 

 
14.17. ábra: Műhelyrajz furatos alkatrészhez 

Comment on Text
Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.

Comment on Text
Az árbevétel és a ráfordítási költségek különbsége.

Comment on Text
Az árbevétel és a ráfordítási költségek különbsége.
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A feladat az, hogy a 14.17. ábrán látható alkatrészbe két, 5 mm-es átmérő furatot kell ké-
szíteni. Példaként vegyük a következő eseteket: 
 1.) 2 db alkatrészt kell készíteni, a pontossági igény ± 0,3 mm; 
 2.) 25 db alkatrészt kell elkészíteni, a pontossági igény ± 0,1 mm; 
 3.) 250 db alkatrészt kell elkészíteni, a pontossági igény ± 0,05 mm; 
 4.) 10 db alkatrészt kell elkészíteni, a pontossági igény ± 0,01 mm. 
 
1-es eset 
Az egy-két termék elkészítésére tipikusan jellemző az úgynevezett egyedi gyártásszervezési 
forma: 

 a feladatot megkapja egy lakatos, aki berajzolja a furatok helyét, és pontozóval meg-
jelöli a középpontot, kiválasztja a megfelelő méretű fúrót, ha szükséges, meg is kö-
szörüli, majd a megfelelő méretű fúrógépen elkészíti a kért furatot. 
Megjegyzendő, hogy ez a technológia akkor engedhető meg, ha a pontosság ±0,1 
mm-nél nem szigorúbb. Amennyiben századmilliméteres tűrés az előírás, akkor már 
egy darab alkatrész esetében is nagy pontosságú koordináta-fúrógépen szükséges a 
műveletet elvégezni. 

 

 
14.18. ábra: Alkatrész helyzetmeghatározása ütköztetéssel 

2-es eset  
Tulajdonképpen a ± 0,1 mm pontosságot még nagyon gondos munkával az 1-es pontban is-
mertetett módon teljesíteni lehet, azonban ilyenkor már felmerül a technológusban a gazdasá-
gosság kérdése is, és a 14.18. ábrán feltüntetett egyszerű ütköztetéssel (a) jelentősen csökken-
teni tudja az egy alkatrész elkészítési idejét. Elmarad ugyanis az előrajzolásra és a furat kö-
zéppontjának a szerszám középpontjával egy vonalba történő tájolásához szükséges idő. Az 
alkatrész helyzetmeghatározása mindössze néhány másodperc, hiszen csak kézzel neki kell 
szorítani az alkatrészt a fúrógép asztalán rögzített üléknek (a). Az alkatrész helyzet-
meghatározását a szerszámgép asztala és az a ülék biztosítja, a szorítóerőt pedig a dolgozó 
kézi ereje szolgáltatja.  
 
Feladat 

Határozzák meg azt a darabszámot, amelynél több alkatrész gyártása már kisebb 
fajlagos (egy alkatrész előállításához szükséges mellékidő) időráfordítással állít-
ható elő a 2-es módszerrel, mint az 1-essel! A forgácsolási időt (főműveleti idő), 
továbbá a szerszámélezés és -befogás idejét mindkét esetben azonosnak tekintjük, 
s így ezekkel az időelemekkel nem számolunk. A számítások elvégzéséhez szük-
séges alapadatok a következők: 
 

Comment on Text
Egy vagy néhány darab termék előállítására jellemző erőforrások (univerzális gépek és univerzális képesítésű szakemberek) elrendezése.
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1-es módszer: 
 előrajzoláshoz szükséges eszközök (rajztű, pontozó tolómérce, felület-

előkészítés a rajzoláshoz) előkészítése 30 perc/25 db;  
 előrajzolás és pontozás, 5 perc/db; 
 munkadarab furatközéppontjainak tájolása a szerszámhoz, 2 perc/db. 

 
2-es módszer: 
 feltételezzük, hogy az ülék legyártásához 100 perc szükséges; 
 az ülék és a szerszámgép asztalának együttes tájolása a szerszámhoz, ülék 

rögzítése az asztalhoz 20 perc; 
 munkadarab ütköztetése az első furat elkészítéséhez (0,5 perc), fordítás a má-

sik furat elkészítéséhez 0,5 perc/db. 
 
3-as eset  
A 250 db alkatrész és az előírt pontosság esetén már egyértelműen megfelelő készülék alkal-
mazása szükséges a gyártáshoz. Az ilyen jellegű feladatokhoz gazdaságosan alkalmazhatók az 
úgynevezett fúróvezető készülékek, amelyek kialakításuk révén biztosítják a munkadarab 
mindig azonos helyzetét, s így a készülékben levő fúróvezető persely pedig a furat helyét ha-
tározza meg.  

 
14.19. ábra: Fúrólapos helyzetmeghatározás 

A 14.19. ábra a feladat megoldásának egy lehetséges változatát mutatja, melynek a lényege 
az, hogy a fúrólapba (1) be vannak építve az összes szükséges elemek: 

 a szerszám helyezését szolgáló fúróperselyek (2); 
 az alkatrész helyezését biztosító 8 db határolóülék (3); 
 az alkatrész asztalra szorításához szükséges elemek (4). 

Az ilyen és ehhez hasonló fúrólapos megoldások (amennyiben még a pontossági köve-
telmények betarthatók) kedvezőek a rövidebb mellékidők miatt. A furatok elkészítése mind-
össze abból áll, hogy a munkadarabot ráhelyezzük a fúrógép asztalára, majd erre a fúrólapot, 
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és a művelet elvégezhető. A munkadarab asztalra szorítása kézi erővel történik a fúrólapba 
erősített elemekkel (4). 
 
4-es eset  

 
14.20. ábra: Felületbázisos furathelyzet megadás 

Nagy pontosságú (0,01 vagy 0,001 mm) előírások esetén, legyen szó akár egyedi vagy so-
rozatgyártásról, a koordináta-fúrógépek igen kedvezően kerülnek alkalmazásra. A furatok 
egymáshoz viszonyított helyzetét a munkadarabnak egymásra merőleges síkhoz, mint bázis-
hoz (14.20. ábra) adjuk meg. A kellő pontosságot a szerszámgépbe beépített különleges mérő-
rendszerek biztosítják. 
 

Érdemes átgondolni, hogy egy ilyen egyszerűnek látszó feladat megoldása is milyen sok-
rétű ismeretet igényel. Hiszen részleteiben kell ismerni a gyártástechnológiát, a szerszámgé-
peket, a munkadarab-befogó és szerszámvezető készülékeket az optimális, ill. kvázi optimális 
megoldás kiválasztásához. 

Minthogy a gépgyártás szervezési folyamatai rendkívül szerteágazók, sokrétű kérdést 
ölelnek fel, ezért a továbbiakban olyan részkérdésekkel fogunk foglalkozni, melyek megértése 
nem igényel (magas fokú teoretikus) kiegészítő ismereteket. 

Amint majd látni fogják, a modellek egy része verbális jellegű, amelyek hosszú évek, in-
kább évtizedek gyakorlati tapasztalatai alapján alakultak ki. 

Azoknak az érdeklődőknek, akik szeretnének elmélyültebb ismereteket szerezni a gyártási 
folyamatok tervezése tárgykörben, javaslom figyelmükbe azon neves magyar szerzők munkáit 
[14.19, 14.20], amelyek ismerete nélkülözhetetlen a termelés, kutatás és oktatás területén dol-
gozó mérnökök számára. 

14.6.1. Gépgyártás szervezési formái, modelljei 

A gépgyártás szervezési modelljei alatt – szűkebb értelemben – tulajdonképpen azoknak a 
gépeknek, eszközöknek és munkahelyeknek az egymáshoz viszonyított elrendezését (üzemel-
rendezés) értjük, ahol megvalósítható az adott alkatrész, részegység, gép gyártása. A szakiro-
dalomban gazdag tárháza [14.21, 14.22, 14.23, 14.24] áll rendelkezésére az érdeklődőknek. 

Az elrendezés tervezése során igen fontos figyelembe venni a következőket: 

 a lehető legkedvezőbb gépek, műveletek, műveletsorok kialakítása (termelési terület 
minimálása); 

 magas termelési volumen, (kedvező árbevétel); 
 alacsony költségek, (maximális nyereség); 
 ügyfelek legjobb kiszolgálása, (kedvező piacstabilitás); 
 vállalati dolgozók igényeinek kielégítése (kicsi munkaerő-elvándorlás). 
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A felsorolt célok egyaránt fontosak új üzem tervezése vagy meglevő fejlesztése esetében. 
A különböző szervezési típusok a klasszikus elrendezésnek megfelelően – természetesen 

ma is létező, mondhatnánk sztenderd modellek – három csoportba sorolhatók: 
 

1. Kötött munkahely.  Jellegzetessége, hogy a termék (a munka tárgya) egy helyben marad, 
és a dolgozók mennek egyik helyről a másikra, és viszik a szükséges szerszámokat, esz-
közöket, esetleg alkatrészeket magukkal. Előnye elsősorban a nehéz, nagy teret elfoglaló 
és ennek következtében nehezen mozgatható termékek esetében van. Az elrendezés ru-
galmasan tud alkalmazkodni a változó igényekhez, nem igényel költséges tervezést, egye-
di, ill. kis darabszámú termelésre jellemző. Egyaránt alkalmas új termékek előállítására és 
az elhasználódottak karbantartására, ill. javítására. Főbb alkalmazási területek: vasúti és 
villamoskocsik, autóbuszok, mezőgazdasági erő- és munkagépek, útépítőgépek. Teher-
szállító gépkocsik szervizelésére, illetve karbantartására kialakított munkahelyekre első-
sorban a kötött munkahelyi szervezés a jellemző. 

2. Technológia szerinti elrendezés. Jellemzője, hogy az egyforma technológiát igénylő 
munkahelyekből alakítanak ki műhelyeket, illetőleg üzemeket. Így például öntő-, ková-
csoló-, hegesztő-, forgácsoló-, hőkezelő műhelyek alakíthatók ki, ezért műhely-, ill. egye-
di gyártásnak is nevezik. Előnye, hogy nem érzékeny a termékféleségek változására, to-
vábbá a műveleti sorrendiségre, az anyaghiányra, dolgozói kimaradásra, gépmeghibásodás 
nem veszélyezteti a termelés folytonosságát, egyedi, ill. kis darabszámú termékre jellem-
ző. Ez a szervezési forma egyaránt jellemző új termékek előállítására is és a különböző 
termékek szerviz- és karbantartási feladatainak ellátására is. Tipikus példaként említhetők 
a személygépkocsik karbantartására szervezett autószalonokkal egybekapcsolt szervizmű-
helyek. Az egyes folyamatok csak részben hangolhatók össze, ezért az átfutási idő vi-
szonylag nagy. 

3. Tárgyi (termék), illetve gyártóvonal szerinti elrendezés. Jellemző, hogy egy terméket 
vagy terméktípust állítanak elő. A termék (alkatrész) a műveleti sorrendnek megfelelően 
kerül egyik munkahelyről a másikra. A munkahelyek (gépek) elrendezéséből alakul ki az 
úgynevezett csoportos vagy folytonos gyártás. Előnye, hogy jelentősen csökken az 
anyagmozgatás útvonala és a készletezett mennyiség, kedvezően emelhető a minőségi kö-
vetelmény a magasabb fokú specializáltság révén (kellően nagy darabszám esetén gazda-
ságos). Jellemzője a tömeggyártás, továbbá az elemi munkafolyamatokra bontott gyártási 
dokumentáció alapján folyó munkavégzés. Fontos jellemzője, hogy zömében célgépek ke-
rülnek alkalmazásra magas fokú készülékezéssel és felszerszámozottsággal. A műveletek 
egymásutániságának megszervezése (szinkronizálása) nem egyszerű feladat, de ezzel 
együtt az átfutási idők igen kedvezően alakíthatók. 

 
Az elmondottak jobb megértése céljából nézzük meg, hogy példaszerű ábrákkal hogyan tehet-
jük világosabbá az ismertetett szervezési formákat. 

Comment on Text
Adott termék munkába vételétől a késztermék kibocsátásáig eltelt idő.

Comment on Text
Adott termék munkába vételétől a késztermék kibocsátásáig eltelt idő.
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Olyan eszköz, amely elősegíti a különböző folyamatok, jelenségek, törvényszerűségeinek megismerését.
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Azonos méretű termékek nagy darabszámban történő előállítása speciális gépeknek műveleti sorrend szerinti elrendezésben.
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14.21. ábra: Műhelyelv szerinti szervezés (egyedi gyártás) 

A technológiai szempontú szervezésnek alapvető jellemzője, hogy a munkahelyek az 
azonos jellegű munkák elvégzésére alkalmas módon kerülnek kialakításra, aminek az ered-
ményeképpen beszélhetünk esztergaműhelyről, maróműhelyről, köszörűműhelyről (14. 21. 
ábra) stb., általánosságban tehát műhelyelvű elrendezésről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy az 
egyforma technológiát kivitelező munkahelyek képeznek műhelyeket, illetve üzemeket. A 
termék előállításához vagy újratermeléséhez (javítás) szükséges gépek, eszközök, műveletek 
sokrétűségétől függően a műhelyek széles skáláját sorolhatnánk fel, például esztergaműhely, 
maróműhely, köszörűműhely, hegesztőműhely, galvanizáló műhely, lemezlakatos műhely, 
diagnosztikai műhely, szétszerelő műhely, alkatrésztisztító műhely, összeszerelő műhely, mi-
nőség-ellenőrző műhely stb. Az előállítandó termék tehát több műhely közös munkája révén 
készül el, a műhelyek a termék egy-egy technológiai fázisát készítik el, s ennek következtében 
a munkadarab akár többször is visszakerülhet ugyanabba a műhelybe. Az útvonalak csökken-
tése céljából tehát nagy jelentősége van a technológiai műveleti sorrend meghatározásának.  
 

 
14.22. ábra: A műveleti sorrendből adódó szállítási útvonalak 
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A 14. 22. ábra jól szemlélteti, hogy milyen nagy utat kell oda-vissza megtennie a termék-
nek, ha a technológiai utasítás a következőképpen írja elő a műveleti sorrendet: 

1.) esztergályozás, 
2.) marás, 
3.) hegesztés, 
4.) esztergályozás, 
5.) hegesztés, 
6.) marás. 

 

 
14.23. ábra: Oda-vissza szállítási útvonalak felcserélhető műveletelemek esetén 

A 14.23. ábrán az úgynevezett visszaút diagram alkalmazására mutatunk be példát, amely 
akkor alkalmazható, ha az egyes műveletek egymásutánisága felcserélhető. Ez azért fontos, 
mert ilyen egyszerű folyamatábrával meghatározható az alkatrész minimális szállítási útja, 
amely természetesen csökkentő hatású a ráfordítási költségekre. Azaz kisebb önköltséggel 
állítható elő a termék. 
Feladat 

Készítsék el a III. műveleti sorrend szerinti visszaút diagramot, majd döntsék el, 
hogy melyik műveleti sorrend adja a legrövidebb átfutási időt! 

 
Ez a példa mindjárt rámutat a műhelygyártás egyik hátrányára is, miszerint az átfutási ideje a 
terméknek igen nagy. További hátránya, hogy a műhelyek egymás közötti kapcsolata rend-
szertelen, de még műhelyen belül sincs rendszeres munkakapcsolat az egyes munkahelyek 
között, ami a gépek kihasználtságát is hátrányosan érinti, és ez természetesen megmutatkozik 
a magasabb költségekben. 

Comment on Text
Adott termék munkába vételétől a késztermék kibocsátásáig eltelt idő.
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Előnye viszont, hogy a műhelyelv szerint elrendezett gépek jól áttekinthetők, a technoló-
gia kellően ellenőrizhető, nem érzékeny a profilváltásra, új termék előállítására rugalmasan át 
tud állni, mivel az erőforrásokra (gépek és szakmunkások) az univerzalitás a jellemző. 
A műhelyelv szerinti szervezés tipikusan az egyedi termékek gyártási (gépgyártási) feltételeit 
elégíti ki. 

A tárgyi szempontú szervezés keretében beszélhetünk csoportos-, illetve folyamatos 
gyártási rendszerről. 

Csoportos szempontú szervezés. A csoportos szervezési forma eredeti értelmezésében a 
technológiai sorrendnek megfelelő gépeket, munkahelyeket helyezte el térbelileg egymáshoz 
közel, esetenként egy műhelyben. A későbbiek során a csoportos szervezési formának kiala-
kult egy alkatrészekre orientált változata, amelynél a gépek elrendezését nem kell megváltoz-
tatni, azaz megtartható a műhelyelvi elrendezés. 

A munkahelyek tárgyi szempontú csoportosítása abban az esetben célszerű, ha viszonylag 
nagy mennyiségű, a termelésbe kellő gyakorisággal visszatérő termékről (gyártmányról) van 
szó. Ilyen esetben a technológiai műveletek (pl. esztergálás, marás, fúrás, hegesztés, esztergálás) 
igénye szerint egy helyre szervezzük a munkahelyeket, nevezetesen a felsorolt műveleteknek 
megfelelően: 2 db esztergagép, 1 db marógép, 1 db fúrógép, egy hegesztő munkaasztal.  

 
14.24. ábra: Műveleti sorrendnek megfelelő munkahely-elrendezés (csoportos szervezés) 

A vázlatos elrendezést a 14. 24. ábra mutatja. Ilyen elrendezésre a műhelygyártás eseté-
ben is van lehetőség, ha bizonyos gyártmányok mennyisége ezt indokolttá teszi. Az így kiala-
kított gyártási csoportokat gyakran önálló műhelyként szervezik meg. 

A csoportos gyártás helyett használatos még a ciklusos gyártás elnevezés is, magát az el-
rendezést pedig gyártási ciklusnak nevezik. 

Jellemzője a csoportos (ciklusos) gyártási rendszernek, hogy a működő berendezések je-
lentős része univerzális abból a célból, hogy jól alkalmazkodjon a rendre bekövetkező termék-
változáshoz. Nagy előnye még, hogy a térbelileg kis helyre összevont termelőberendezések 
következtében a szállítási utak jelentősen lerövidülnek (amit jól szemléltet a 14. 22. és 14. 24. 
ábra összehasonlítása), kedvezően alakulnak a költségek a jó kihasználhatóság révén, gazda-
ságos a készülékezés és a felszerszámozás a nagy darabszám következtében. 

Comment on Text
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Megjegyzendő, hogy a ciklusok az esetek többségében nem terhelhetők százszázalékosan 
a tervezett termékekkel, és ezért mindenkor számolni kell a kihasználást célzó kilépő művele-
tekkel   k

t  és a ciklusba belépő műveletekkel   b
t . 

Az egyes műveletek elvégzéséhez szükséges gépek (munkahelyek) számát (G) a művele-

tek időigényessége   i
t és a gépenkénti produktív időalap (I) hányadosa adja: 

I

t
G i


  

A csoport gazdaságosságának megítélésére három mutatót használnak: 

 a csoport átlagos terhelése (kihasználtsága); 
 zártsági fok a termékre vonatkoztatva; 
 zártsági fok a termelőberendezésekre vonatkoztatva. 

A ciklus átlagos terhelése (at) a ciklusban megmunkált összes termék műveleti idejének 
összege ( in

t ) osztva a csoportba vont gépek produktív időalapjával   n
GI : 

n

in

t
GI

t
a




  

A ciklus terhelése annál jobb, minél jobban megközelíti ez az érték az egyet. A termékre 

vonatkoztatott zártsági (Z) fok azt fejezi ki, hogy a csoportba sorolt termékek összes műveleti 
idejének ( in

t ) hányad része folyik a cikluson belül, amit úgy is fogalmazhatunk, hogy a 

kilépő műveletek ( k
t ) milyen mértékben lazítják a zártságot. 

in

kin

t
t

tt
Z




  

A termelőberendezésekre vonatkozott zártsági fok (ZG) azt fejezi ki, hogy a csoportba so-
rolt termékek ott folyó műveleteinek ideje    kin

tt  a termelési csoportban folyó összes 

műveletek idejének hányad részét teszi ki, azaz a ciklusba belépő műveletek   b
t  milyen 

mértékben lazítják a zártságot. 

bkin

kin

G
ttt

tt
Z




  

 
Alapjaiban tehát azt mondhatjuk, hogy a csoportos, illetve a ciklusos gyártásszervezéssel 

a termék előállítására fordítandó (átfutási) időt kívánjuk csökkenteni. Ugyancsak az átfutási 
idő csökkentését teszi lehetővé a megmunkálandó alkatrészek bizonyos szempontok alapján 
történő csoportosítása. 

A csoportosítás lényege az, hogy az egyedi vagy néhány darabszámban gyártott termékek 
esetében az alkatrészek egy-egy része bizonyos hasonlósági jegyek alapján egy csoportba 
sorolhatók, s így akár kis- vagy nagysorozatként is szervezhető a gyártás a műhelygyártás 
szervezési formában. Ez azzal az előnnyel jár, hogy egyszerűsödik a gyártás előkészítése, 
kedvezőbb az átfutási idő, egységes technológia dolgozható ki a csoportra. Az alkatrészek 
csoportosítása különböző szempontok szerint lehetséges. Jellegzetes csoportok alakíthatók ki 
a következők szerint: 

 ugyanolyan gépi berendezéseket igénylő; 
 egyforma technológiai műveletekkel megmunkálható; 
 azonos műveleti időkkel gyártható; 

Comment on Text
Adott termék munkába vételétől a késztermék kibocsátásáig eltelt idő.
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 hasonló alakú (pl. tengelyek, tárcsák); 
 azonos anyagól készülő alkatrészek. 

Feltétlenül megemlítendő még a számítógéppel támogatott technológiatervezés és az in-
telligens integrált gyártórendszerek mind szélesebb körű elterjedése, amelyekről bővebben 
tájékozódhatnak a különböző szakirodalmakból [pl. 14.19, 14.20]. 

Folytonos gyártási rendszer szervezése. A munkahelyek tárgyi elvű elrendezés szerint 
kerülnek egymáshoz viszonyítva elhelyezésre. A munkadarabok a műveleti sorrend szerint 
kerülnek egyik munkahelyről a másikra. Minden művelet más és más munkahelyhez van köt-
ve.  

 

 
14.25. ábra: Szalagrendszerű (folytonos) gyártás 

A 14. 25. ábra szemléletesen mutatja példaként, hogy egy futószalagos gyártás esetén 1 
perces szalagtovábbítási időt (ütemidőt) feltételezve az egyes műveleti helyeken hány dolgozó 
munkába állításáról kell gondoskodni. Folyamatos gyártást csak akkor gazdaságos szervezni, 
ha a tömegszerűsége igen magas. Előnye, hogy bonyolult termékek átfutási ideje rendkívül 
kicsi lehet, a termelési terület és a berendezések időalapja kedvezően használható ki, a gyártás 
jól irányítható, a gyártás ügyvitele leegyszerűsíthető. A legnagyobb nehézséget a különböző 
munkahelyeken elvégzendő műveleti idők szinkronizálása jelenti. Akkor mondható ideálisnak 
a munkahelyek összehangoltsága, ha sikerül minden munkahelyi keresztmetszetben egyenlő 
intenzitást igénylő műveleti időket meghatározni. Ez egy igen aprólékos, sok időt igénylő 
technológiai műveletelemzést igénylő munka, amely csak nagy darabszámoknál térül meg. 

Futószalagos gyártás esetén általában speciális célgépeket állítanak be a termelésbe, és a 
műveletek többségét betanított munkások végzik. A gépfenntartási tevékenységhez viszont 
igen magas fokú szakmai képesítéssel rendelkező dolgozók szükségesek a hibák szakszerű, 
gyors elhárítása érdekében, mivel bármelyik műveleti hely leállítása – a hibaelhárítás idejére – 
az egész szalag leállását vonja maga után, ami jelentős költségnövekedéssel jár. 

Az említett három gyártásszervezési modell ismerete birtokában nézzük meg, hogy me-
lyek azok a főbb lépések, amelyek jellemző csomópontjai lehetnek egy új feladatra (pl. vala-
milyen termék előállítására) való felkészülés tervezési folyamatában. 

14.6.2. Általános modell egy termék termelési folyamatának tervezéséhez 

Egy termelési folyamat szervezése azzal kezdődik, hogy bizonyos előzmények (piackutatás, 
marketing, társadalmi igény, pályázat stb.) alapján igény merül fel valamilyen termék előállí-
tására. 
 

Comment on Text
Adott termék elkészítése különböző egymást követő műveletek során.
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Az előzmények kétféle formában jelentkezhetnek: 
 a meglevő kapacitások kihasználása, ill. fejlesztése; 
 új, zöldmezős beruházás létesítése. 

 
Az esetek többségében természetesen a meglevő üzem fejlesztése kerül előtérbe, és csak rit-
kábban jelentkezik a zöldmezős beruházás szükségessége. A különböző döntési szintek meg-
hozatalához a következő három alapadatra van szükség: 

 mit kell előállítani (termelni); 
 milyen darabszámban; 
 milyen határidőre. 

 
A tervezés tehát vonatkozhat 
a) a termelőrendszer tervezésére, amely irányulhat a termékre, a folyamatra, a berendezések-

re, munkaerőre, összességében az egész üzemi vagy vállalati tevékenységre; 
b) a termelési folyamatok szabályozására, termelési programok irányítására, a készleteknek, 

a termékeknek, a termelékenységnek a szabályozására. 
 

Alapvetően tehát a termelési folyamat tervezését és a termelési folyamat szabályozását 
kell egymástól élesen megkülönböztetnünk, annak ellenére, hogy a termelés területén szinte 
mindenkor egységben lép fel a tervezés és a szabályozás. A vezetés mozgásterét elsősorban az 
határozza meg, hogy meglévő üzem, folyamat fejlesztéséről van szó vagy zöldmezős beruhá-
zásról. 

Fejlesztés esetén már nagy kötöttség jelentkezik, ha stratégiai döntést kell hozni, és így a 
változtatások elsősorban a taktikai döntések keretében kerülnek megvalósításra. 

Új beruházások esetében azonban a stratégiai döntések kapnak fontos szerepet. A gyakor-
lati helyzetekben a taktikai döntések sokaságát kell meghozni viszonylag nem nagy energiará-
fordítással, ugyanakkor a stratégiai döntések nagyobb előkészületeket, jelentősebb energiará-
fordításokat igényelnek. A szabályozás a végrehajtás, a műveletek és a kiértékelés folyamatá-
hoz kapcsolódik. E kérdés bonyolultságát szemléletesen mutatja a 14. 26. ábra [14.8], amely 
valamely termék teljes ciklusának főbb csomópontjaihoz tartozó financiális jellemzők kvalita-
tív változását mutatja.  
 

 
14.26. ábra: A gépéletciklus főbb csomópontjaihoz tartozó financiális mutatók 

Comment on Text
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A 14. 26. ábra alapján igen tanulságos elgondolkoznunk a gép születésétől a gép selejte-
zéséig (gépéletciklus) tartó főfolyamat jellemző csomópontjaihoz tartozó financiális jellem-
zők kvalitatív változásain. 

A vízszintes tengelyen a gép életciklusához tartozó fő tevékenységek szerepelnek időren-
di sorrendben, a függőleges tengelyen pedig a költségek. Az ábráról az olvasható le, hogy az 
időrendben egymást követő tevékenységek milyen hatással vannak a termék költségére. A két 
görbe – még ha csak kvalitatíve is – jól szemlélteti, hogy az egyes tevékenységekhez milyen 
mértékű költségmegtakarítási lehetőségek, illetve változtatási költségek tartoznak. A döntés-
előkészítési és döntési tevékenység során kis változtatási költséggel rendkívül nagy megtaka-
rítások érhetők el. 

A változtatási költségek az egymást követő tevékenységek esetében egyre nagyobbak, és 
ugyanakkor a költségmegtakarítási lehetőségek egyre kisebbek. A változtatási költségek az 
üzemben tartási időszakban szükséges gépfenntartó tevékenységek esetében a legnagyobbak. 
Ez egyben azt is magyarázza, hogy helyes gazdasági szabályozás esetén a vállalatok az erköl-
csileg vagy technikailag elavult gépeket miért selejtezik inkább, és nem pedig javítják. Ez azt 
is jelenti, hogy a gépéletciklusnak a piackutatási, célterv és döntés-előkészítési, tervezési, 
szerkesztési és gyártási (tehát a gép minőségét és megbízhatóságát meghatározható) szakasza-
iban kell leginkább foglalkozni a minőségjavítással – mivel az életciklus további szakaszában 
(működtetés, fenntartás) csak a megvásárolt gép minőségének és megbízhatóságának a meg-
őrzésére, illetve minél kisebb mértékű romlásának a biztosítására van reális lehetőségünk. A 
gépéletciklusnak ebben a szakaszában – ahogyan ezt a tapasztalat is mutatja – a minőség 
megőrzéséért a szakszerű üzemeltetési előírások betartása révén lehet a legtöbbet tenni. 

Tény kérdése azonban, hogy a szakszerű gépüzemelés és gépfenntartás ellenére is bizo-
nyos üzemóra elteltével selejtezni kell a gépet, ahogy a 14. 5. fejezetben konkrét üzemi méré-
sek alapján rámutattunk. 

A gép végleges selejtezésekor három nagy csoportot képezhetünk az alkatrészekből: 
 újrahasznosítás: ide azok az alkatrészek sorolhatók, amelyek eredeti helyükre változ-

tatás nélkül visszaépíthetők, valamilyen formában más területen hasznosíthatók, vagy 
mint felújított alkatrészeket visszaépítik eredeti helyükre, vagy valamilyen technológi-
ával egészen más, új terméket hozunk létre; 

 megsemmisítés: a nem hasznosítható alkatrészeket vagy egyéb hulladékokat (pl. fá-
radt olaj, műanyag alkatrészek, textíliák stb.) a környezetvédelmi előírások betartásá-
val elégetik; 

 hosszú távú tárolás: azokat a veszélyes hulladékokat, amelyek megsemmisítése tech-
nikai okok miatt nem lehetséges vagy nem gazdaságos, igen szigorú környezetvédelmi 
előírások betartásával tárolni kell. 

Fontos megemlíteni a teljesség céljából, hogy a termelésbiztonság szempontjából döntő jelen-
tőségű a gépek, berendezések karbantartási, üzemfenntartási előírásainak szigorú betartása. 
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14.27. ábra: Műhelytervezés folyamata 

Új üzem telepítésének a folyamatát a 14.27. ábrán kísérhetjük figyelemmel, feltüntetve a 
kiemelt csomópontok (a, b, c) egymásra épülő sorrendjét. Ez a logikai folyamat meglevő 
üzem fejlesztésére is igaz azzal a korlátozó feltétellel, hogy figyelembe kell venni a már meg-
levő létesítményeket, gépeket, berendezéseket, humánerőforrásokat stb. 
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A tervezés főbb fázisai tehát a következők: 
a) Alapinformációk: 

 mit kell gyártani; 
 milyen mennyiségben; 
 milyen határidőre, illetve szállítási ütemezésben. 

b) A kiindulási adatok alapján meghatározandó paraméterek, illetve adatok: 
 a gyártási folyamat, illetve műveletek; 
 határidők; 
 berendezések, gépek, eszközök; 
 munkáslétszám; 
 gyártási segédfolyamatok (kiszolgáló, kisegítő folyamatok); 
 az egyes tevékenységek kapcsolódási rendszere; 
 az egyes gépek, tevékenységek területigénye. 

c) Részletes műhely-elrendezési diszpozíciós rajz az egyes gépek, műveletek térigényének 
megfelelően, az anyagáramlási útvonalak biztosításának a figyelembevételével. 

 

Szabályozási jellemzők: a termelési folyamatszabályozási rendszer a következő főbb eleme-
ket foglalja magába: 

 készletgazdálkodás, 
 minőségbiztosítás, 
 termelési programok, 
 költségek. 
 
Különösen fontos a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabványok, hatósági, önkormány-

zati előírások figyelembevétele. Jelentősége a szabványoknak és az önkormányzati előírások-
nak a döntés-előkészítési fázisban mutatkozik meg, minthogy a minőségbiztosítás és a kör-
nyezetvédelem kiemelkedő szerepet tölt be az üzemi, ipari tevékenységek körében. 

A folyamat főbb fázisainak fontosabb jellemzőit a következőkben foglaljuk össze. 
Az alapinformációk a mit, mennyit és a határidőt foglalják magukba. A mit kell gyártani 

keretében szokás megadni a termék nevét, jelét, azaz valamilyen specifikációját az azonosítási 
lehetőségek céljából. További információ adható meg teljes rajzdokumentációval (összeállítá-
si és részletrajzokkal, alkatrészrajzokkal), teljesítmény-, súly- vagy geometriai adatokkal. 

A mennyiség minden esetben azt a darabszámot jelenti, amit a megrendelő a szerződés-
ben meghatároz. 

A határidőt (időket) ugyancsak a szerződésben kell rögzíteni a későbbi viták elkerülése 
céljából. 

Az előállítandó termék konstrukciójából és volumenéből már megítélhetők azok a techno-
lógiai folyamatok, melyek révén a termék elkészül. Így az is felmérhető, hogy egyedi, soro-
zat- vagy tömeggyártás szervezési formát kell kialakítani, továbbá a különböző technológiák 
melléktermékei milyen környezeti ártalmakat jelentenek, és ezek mérséklésére vagy megszün-
tetésére milyen intézkedéseket kell foganatosítani a tervezés fázisában. Célszerű könnyen 
áttekinthető oszlopos és vonalas diagramokon (14.27. ábra a részlet) a termékféleségek volu-
menét és elkészülési határidejét feltüntetni. 
 

Az erőforrás-szükségletek meghatározásakor fejlesztés esetén elsősorban a vállalat profil-
jából indulunk ki, mivel alapvetően meghatározó szerepe van annak, hogy milyen a vállalat 
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specializáltsága. Egy vegyes profilú vállalat esetében az univerzális berendezések jönnek el-
sősorban számításba, míg egy tiszta homogén gyártási profil esetén inkább a célgépek a do-
minálóbbak. Az emberi és gépi erőforrások meghatározásához természetesen alapvető jelen-
tőségűek a technológiai dokumentációk, melyek tartalmazzák a szükséges információkat. 

A szükséges gépek száma meghatározható, ha az azonos technológiát igénylő, éves szin-
ten jelentkező összes normaidőt elosztjuk egy gépnek a megfelelő műszakszám szerint megál-
lapított tényleges évi munkaóra-kapacitásával. Ezeket a számításokat a gyártmány jellegéből 
adódó valamennyi szakterületre (esztergályozás, marás, köszörülés, lakatos, hegesztő stb.) el 
kell végezni. 

A gépszükséglet tehát adott technológia esetén: 

mA

T
G

Gt


  

ahol: 

 G = a szükséges gépek száma; 

 AtG  = egy gép tényleges évi időalapja egy műszakra vonatkoztatva; 
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Qt
T idi  az évi megmunkáláshoz szükséges összesített darabidő; 

tdi = egy darab megmunkálásához szükséges idő (percben); 

Qi = az azonos típusú és méretű gépen megmunkálható alkatrészek évi mennyisége 
(darab); 

m = műszakok száma. 

A számított érték tört is lehet, amit természetesen kerekítéssel egész számra egészítenek 
ki. Általában felfelé kerekítik a kapott értékeket. Feltételezzük, hogy az időszakos átvizsgálá-
sokat, ellenőrzéseket, valamint a folyó javításokat munkaszüneti napokon vagy szabad mű-
szakokban végzik.  

A munkáslétszám megállapításakor is az egyes munkahelyeken felmerülő évi munka-
igényből kell kiindulni. A különböző szakmájú és kategóriájú gépmunkások, valamint a többi 
munkahelyeken (hegesztő, lakatos, szerelő, edző stb.) dolgozó szakmunkások száma munka-
helyenként határozható meg. A tervidőszakban felmerülő munkaóraigényt a technológiai do-
kumentációk (műveletterv, műveleti utasítás stb.) tartalmazzák. 

Adott munkahely munkáslétszáma tehát 

sA

T
M

tm


  

ahol 

 M = a szükséges munkáslétszám; 

 T = az adott munkahely munkaóraigénye; 

s = egy munkás által ellátott munkahelyek száma (pl. több gépet kezel egy munkás); 

 Atm = egy munkás tényleges éves munkaidőalapja, amelyet úgy határozunk meg, hogy az 
éves időalapból (365 nap) levonjuk az ünnepnapokat, munkaszüneti napokat, szabadságot, 
kalkulált betegségből adódó napokat, így kerekítve évi 2000 órával számolhatunk. 
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 AtG = az éves időalapból (365 nap) levonjuk az ünnepnapokat, munkaszüneti napokat. 1 
műszakkal és 8 órával számolva 2040 óra (kerekítve havi 170 óra) időalappal tervezhetünk. 

A technológiai dokumentációból felvázolható a gyártási főfolyamat (14.27. ábra b részlet). 

A gyártási főfolyamatot úgynevezett segédfolyamatok egészítik ki, amelyek részben a ki-
szolgáló, részben a kisegítő tevékenységek körébe tartoznak. A termelést kiszolgáló folyama-
tok azok a tevékenységek, amelyek a főfolyamatba beépülve annak önfenntartó jellegét bizto-
sítják. Ilyen jellegzetes kiszolgáló folyamat a szállítás, illetve anyagmozgatás. A gyártást ki-
segítő folyamatok pedig azok a tevékenységek, amelyek a főfolyamattól különállóan telepítve 
mennek végbe, és csak azok működésének eredménye csatlakozik be a főfolyamatba. A szer-
számbiztosítás, a munkadarab-befogó készülékek, a szerszámbefogó készülékek, különböző 
mérőeszközök tipikus jellemző eszközei a kisegítő folyamatoknak. 

A gépek területigényét részben gyakorlati tapasztalatokra alapozott mutatószámok segít-
ségével, részben pedig konkrétan az adott gépre vonatkozóan határozhatjuk meg. Ez utóbbi 
esetben kiindulásnak tekintjük a gép befoglaló alaprajzát, a hozzá tartozó készülékek, szer-
számok elhelyezésére szolgáló tároló szekrény helyigényét, szükség esetén a gép veszélyes 
megközelítését jelző biztonsági sávot, a gép kiszolgálásához szükséges munkaterületet és az 
anyagmozgatásnak megfelelő utat. 

Mindezek alapján elkészíthető a műhelyelrendezés – vonalas – alaprajza (14.27. ábra c 
részlet), amelyen léptékhelyesen vannak feltüntetve a gépek, különböző munkahelyek, szállí-
tási útvonalak stb. 

Egy ilyen léptékhelyes diszpozíciós rajznak az elkészítése természetesen igen sok munkát 
igényel. A termelési folyamatot (mint rendszert) olyan részfolyamatokra (alrendszerekre) kell 
bontani, melyek kidolgozásához rendelkezésünkre állnak tapasztalati, teoretikus és számító-
géppel támogatott modellek. A továbbiakban néhány olyan költségkímélő módszert, modellt 
mutatunk be, melyek esetében az optimálás logikai lépései jól követhetők és áttekinthetők. 
Azonban soha ne tévesszék szem elől, hogy a részfolyamatok optimuma elsősorban szub-
optimum, és külön vizsgálatot igényel az egész folyamatra gyakorolt hatásának értékelése. 

14.6.3. Költségkímélő optimálási módszerek, modellek 

14.6.3.1. Átfutási idők szervezési formái 

A termelés időrendi ütemezése alapjaiban határozza meg a tervszerű termékkibocsátás meg-
valósítását. Átfutási időn a nyersanyag munkába vételétől az elkészítésig eltelt idő értendő. Itt 
hívnánk fel a figyelmet arra, hogy a termelési feladatok ütemezésére igen elterjedten alkal-
mazzák az úgynevezett Gantt-diagramokat, más néven vonalas ütemterveket. Az utóbbi évti-
zedekben azonban egyre nagyobb teret hódítanak a hálós programozási módszerek, melyek a 
bonyolultabb szervezési feladatokhoz a számítógépes programok támogatását veszik igénybe. 

Az átfutási idő nagyságát a gyártás során előálló különböző tevékenységek és egyéb időszük-
ségletek összessége adja. Az átfutási idő nagysága négyféle időráfordításból tevődik össze: 

- Tc technológiai ciklusidő, amely azokat az időket foglalja magában, amikor a termék (a 
gyártmány) előírásszerű alakítását végzik; 

- Tm műveletközi idő, amely szükséges: a munkadarab műveletről-műveletre való szállítá-
sához, a minőségellenőrzéshez; a megfelelő sorozatnagyság kialakulásához megvárják, 
amíg bizonyos darabszám összegyűlik az egyik munkahelyen, és csak azután továbbít-
ják a következő munkahelyre stb.; 
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- Tf a természetes folyamatok ideje, fémek öregbítése, hőkezelése, festés, szárítás; 

- Me a megszakítások ideje, amely adódhat a munkaidőrendszerrel kapcsolatos szünetekből 
(pl. szünnapok, ebédszünet, szakaszos gyártás esetén a megszakítások), műszakok kö-
zötti szünetek. 

A teljes átfutási idő: 

At = Tc + Tm + Tf + Me 

A gyártás teljes átfutási idejének összetevői közül a legfontosabb szerepet a technológiai 
(Tc) ciklusidő meghatározása jelenti. Nagyságát meghatározza a normaidő, a rendelkezésre 
álló gép teljesítménye, a művelethez előírt technológiai paraméterek. 

A termelési folyamat időrendi programozásának legegyszerűbb esetét egy alkatrész gyár-
tási folyamatának megtervezésén tanulmányozhatjuk. A gyártás során az alkatrész technoló-
giai sorrendnek megfelelően halad egyik munkahelyről a másikra. Egy alkatrész esetében a 
gyártási folyamatot a 14.28. ábra szemlélteti.  
 

 
14.28. ábra: Gyártás átfutási idejének grafikus ábrázolása 

Az átfutási idő (Tc) a folyamatban szereplő műveletek idejének számtani összegével egyenlő. 

Tc = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 

Általánosságban írható: 





n

1j
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tT  

ahol  

 tj = az adott művelet idejét jelenti; 

 n = a műveletek száma. 

A probléma bonyolultabb, ha sorozatgyártás ciklusidejét kívánjuk meghatározni. Kétmű-
veletes alkatrészsorozatot vizsgálva a következő variációk állhatnak elő: a két művelet meg-
egyezik egymással (t1 = t2), az első művelet kisebb, mint a második (t1< t2), a második műve-
let kisebb, mint az első (t1> t2). A három esetre az átfutási idő nagysága – figyelembe véve, 
hogy két sorozatot vizsgálunk, és egy-egy sorozaton belül az alkatrészek száma tíz – a 14.29. 
ábrán látható módon alakul.  
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14.29. ábra: Variációs lehetőségek az átfutási idő szervezésére sorozatgyártás esetén 

A vízszintes tengelyre a műveleti időket, a függőleges tengelyre pedig az alkatrészek 
számát vittük fel. Egy-egy háromszög az ábrán egy-egy alkatrésznek felel meg. A jobb össze-
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hasonlítás céljából feltételezzük, hogy a két művelet összideje (t1+t2) mindhárom esetben 
azonos. Az ábrából látható, hogy ha sorozatban, egymás után továbbítjuk az alkatrészeket, 
akkor az átfutási idő mindhárom esetben azonos. 





s

1j

j2

s

1j

j1c
ttT  

ahol s = a sorozatban levő alkatrészek száma. 

Más lesz az átfutási idő, ha az alkatrészeket darabonként továbbítjuk egyik munkahelyről 
a másikra. A ciklus időtartamát a két művelet egymáshoz való viszonya határozza meg, amit a 
szaggatott vonal jelez. 

Az első esetben (14.29. a ábra), amikor feltételeztük, hogy az első és második művelet 
ideje egyenlő, a ciklusidő igen egyszerűen alakul, hiszen az első művelet elkészülte után me-
het az alkatrész a következő műveletre, és a többi alkatrésznél ugyancsak folyamatosan, mivel 
csak a technológiai idővel számolunk ,várakozási idők semmilyen vonatkozásban nem lépnek 
fel. Írható tehát, hogy 

  t1ststT
21c

  

A második esetben (14.29. b ábra), amikor a t1<t2, a második művelet azonnal elkezdhető, 
mivel az nagyobb az elsőnél, így munkahelyi várakozással nem kell további munkadarabok 
esetében számolni. Az alkatrész várakozási ideje azonban egyre nő, mivel a második művelet 
nagyobb, mint az első. 

A ciklusidő: 
21c

sttT   

A harmadik esetben (14.29. c ábra) az azonnali továbbítása az alkatrészeknek az első mű-
veletről a másodikra azért nem célszerű, mert így a második munkahelynek várakoznia kelle-
ne minden esetben a következő munkadarabra. Egy-egy műveletközi várakozási idő:

wt-t
21
 , ami azt jelenti, hogy a munkahely kihasználatlanul áll. Ezt a várakozási időt ki 

kell úgy küszöbölni, hogy csak akkor kezd a második munkahely, amikor már folyamatosan 
be tudja fejezni a sorozat megmunkálását. 

Ilyen szervezés esetén a második műveletet végző gép állásideje: 
 

221221
tttssttstW   

Ezt a felszabaduló kapacitást más feladat elvégzésére használhatjuk fel. 
Az alkatrészsorozat átfutási idejének lehetséges változatait vizsgálva megállapítható, 

hogy három alapeset különböztethető meg egymástól. Ezek rendre a következők: 

 egymást követő, folytatólagos továbbítás; 
 párhuzamos továbbítás; 
 átlapolt (vegyes) továbbítás. 

Az alkatrészsorozat egymást követő mozgására az jellemző, hogy az egymást követő mű-
veletek csak akkor kezdődhetnek meg, ha a megelőző művelet az adott sorozat összes tagjain 
már befejeződött (14.30. ábra).  
 

Comment on Text
Adott termék munkába vételétől a késztermék kibocsátásáig eltelt idő.
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Adott termék munkába vételétől a késztermék kibocsátásáig eltelt idő.



236 Mérnöki optimalizáció 

www.tankonyvtar.hu © Janik József, SZIE 

 
14.30. ábra: Az átfutási idő alakulása az alkatrészsorozat egymást követő továbbítása esetén 

A folyamat egyes műveleti idői (t1,t2,t3,….tj…tn) annyiszor ismétlődnek, ahány alkatrész 
(s) van a sorozatban. A műveleti átfutás ideje: 





n
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jnj321c
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Ez a szervezési mód igen egyszerű, lehetővé teszi adott sorozatokon belül a folyamatos 
munkát, azonban igen nagy hátránya, hogy az átfutási idő nagyon hosszú, az alkatrészek vá-
rakozási ideje nagy, az alkatrészek készletezési költségei ebben az esetben a legnagyobbak. 
Ugyanakkor igen jól szervezhető, a folyamat jól ellenőrizhető. 
 

 
14.31. ábra: Az átfutási idő alakulása az alkatrészsorozat párhuzamos mozgatása esetén 

Comment on Text
Adott termék munkába vételétől a késztermék kibocsátásáig eltelt idő.
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Az alkatrészsorozat párhuzamos mozgatására az jellemző, hogy egy-egy alkatrészsorozat 
az első műveleti helyről történő indítás után akadálytalanul, várakozás nélkül kerüljön át az 
azt követő műveleti helyre, ahogyan a 14.31. ábrán látható. 

A ciklus időtartama: 

CBAT
c

 , 





n

1j
jn321

tt.....tttCA  

fö
t)1S(B   

Az ábrából látható, hogy a ciklusidőre a legnagyobb befolyást a főművelet (tfö) gyakorol-
ja. Ugyancsak lényeges a főidőnek és a többi műveleti időnek az egymáshoz való viszonya. 
Ez határozza meg ugyanis az egyes munkahelyek várakozási idejét, illetve a kapacitás kihasz-
nálhatóságát. Az egyes műveletek között levő várakozási idők nagyságát jól szemléltetik a 
pontozott helyek. Az átfutási idő még tovább csökkenthető, ha a főműveletek elvégzésére 
több munkahelyet jelölünk ki. Természetesen ilyenkor minden esetben a következő legna-
gyobb művelet (jelen esetben t2) veszi át a főművelet szerepét. 

Hátránya tehát ennek a szervezési módnak, hogy a főműveletnél kisebb műveleti időkkel 
dolgozó munkahelyek várakozási ideje igen nagy lehet.  

Előnye viszont az igen rövid árfutási idő, ami a megrendelői igény kielégítése szempont-
jából kedvező, mert a piaci viszonyok esetében a munka elnyerésének egyik lényeges feltétele 
a határidő vállalása. Ugyanakkor a fő műveleti hely kivételével a többi várakozni kényszerül, 
ami a vállalat számára veszteséget jelent. A vállalási összeget tehát úgy kell meghatározni, 
hogy az állásidőből eredő veszteség ellenére is a feladat vállalása nyereséges legyen. Itt is 
láthatjuk, hogy az optimálás mindig sokoldalú elemzését kívánja az adott feladatnak abból a 
szempontjából, hogy egy részoptimum, azaz szuboptimum, a vállalat egészére is optimum 
legyen. 

Az ismertetett kétféle szervezési mód (soros és párhuzamos) előnyét egyesíti az úgyneve-
zett vegyes (átlapolt) mozgatása a sorozatnak egyik munkahelyről a másikra. Jellemzője en-
nek a szervezésnek, hogy még mielőtt egy sorozat megmunkálása befejeződne adott műveleti 
helyen, már elkezdődik az elkészült munkadarabok megmunkálása a következő munkahelyen 
(14.32. ábra). 

 
14.32. ábra: Az átfutási idő alakulása az alkatrészsorozat átlapolt (vegyes) mozgatása estén 
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Az ilyen szervezési móddal elérhető, hogy a munkahelyek folyamatosan terhelhetők an-
nak rovására, hogy az átfutási idő valamivel nagyobb, mint a párhuzamos szervezési formá-
nál. 

Főbb jellemzői a következők: 
 a sorozatot részletenként továbbítják egyik munkahelyről a másikra; 
 a sorozat egyes tagjain több műveletet végeznek egy időben; 
 a soron következő művelet kezdési időpontját oly módon határozzuk meg, hogy a mű-

velet folyamatos legyen. 
Az átfutási idő (Tc) az ábra szerint a következő módon határozható meg: 
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ahol: 
 u = (s-1) t1 

 x = (s-1) t3 

 y = (s-1) t3 

 z = (s-1) t5 

Az egyes sorozatok indításának idejét az határozza meg, hogy a két szomszédos műveleti 
idő közül a következő nagyobb vagy kisebb. Például az 1-es műveleti idő kisebb, mint 2-es. 
Ez azt jelenti, hogy amint az 1-es helyen a sorozat első tagja elkészül, áttehető a 2-es munka-
helyre, mivel a t2 nagyobb, mint t1. Amennyiben a következő művelet kisebb az előzőtől 
(pl.t3<t2), akkor a harmadik műveleti helyen úgy indítjuk a sorozatot, hogy a 2-es művelet 
befejezésétől (n-1)t3 időt (14.32. ábra) visszamérünk. Így az egyes műveleti helyeken ponto-
san meghatározható a sorozat adott műveleti helyen történő indítása. 
 
Feladat 

Gyakorlás céljából készítsék el az alábbiakban megadott adatok alapján az átfutási 
idők léptékarányos ábráit soros, párhuzamos és vegyes szervezés esetén: 
 a sorozatban levő alkatrészek száma: s = 5 db 
 az egymást követő műveleti idők:  t1 = 4 perc 

t2 = 8 perc 
t3 = 3 perc 
t4 = 5 perc 
t5 = 2 perc 

 határozzák meg az átfutási idők nagyságát; 
 számolják ki a kényszerállásokból eredő állásidő-veszteséget; 
 foglalják össze az egyes szervezési formák előnyét és hátrányát, 
 kíséreljenek meg a Tc technológiai átfutási idejének meghatározására egy má-

sik összefüggést felállítani, és ellenőrizzék, hogy azonos eredményt kapnak-e! 

A következő példa megoldása során konkrétan is látni fogják, hogy a gyakorlatban egy ál-
talánosan előforduló feladat megoldása is csak többszöri iteratív próbálkozással oldható meg.  

A feladat: gyártani kell egy bonyolult felületű többlépcsős tengelyt, amelynek egyik vége 
fogaskerék kialakítású. Ebből a tengelyből Q = 2500 darabot kell gyártani 20 hónapos határ-
idővel. A megrendelő kívánsága, hogy a szállítás 10-10 hónapos ütemezésben, 2 részletben 
történjen. 
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14.33. ábra: Tevékenységi terv 

A vállalatnak első és legfontosabb feladata, hogy kellő részletességű technológiai tervet (mű-
veletterv, műveleti utasítás) készítsen a vállalt feladat teljesítése céljából. A tevékenységi terv 
(14.33. ábra) szemléletesen mutatja a termelési folyamat egymásutániságát. A vízszintes ten-
gelyre az időt, a függőlegesre pedig a tevékenységeket tüntettük fel. A műveletterv – amely 
részletesen tartalmazza a gyártásra vonatkozó technológiai adatokat (pl. szerszámgép típusa, 
teljesítménye, a gyártás műveleti sorrendje, a különböző műveletek időszükséglete stb.) – 
alapján meghatározható a szükséges szerszámgépek összetétele és száma, valamint a szakmák 
szerinti dolgozói igény. Fogadjuk el a műveletterv alapján a következő adatokat: 

 első művelet: esztergályozás, 
 műveleti idő: tdE = 90 perc/db; 

 második művelet: fogazás, 
- műveleti idő: tdF = 60 perc/db; 

 harmadik művelet: hőkezelés, 
- összműveleti idő: TH = 80 óra; 

 negyedik művelet: köszörülés, 
- műveleti idő: tdK = 60 perc/db. 

 
Az egy tétel (1250 db) legyártásához szükséges összidőt jelöljük T1-gyel (mint az első va-

riációt; látni fogjuk, hogy szükség lesz még többre is, hiszen keressük a lehető legjobbat, azaz 
optimáljuk a termelésszervezési folyamatot): 

óra,TTTTT
KHFE

44551125080112505112501   

A gépek, illetve munkahelyek száma: G1 = 4, a munkások száma 1 műszak esetében szintén 4. 
Figyelembe véve a 10 hónapos (TSZ = 1700 óra) szállítási határidőt, mint a tétel (Q=1250 

db) gyártási folyamatának időkorlátját, nyilvánvaló, hogy ez a szervezési variáció nem alkal-
mas a vállalt feladat teljesítésére. Azaz műveletenként egy gép alkalmazása – azzal a megkö-
téssel, hogy miután egy-egy műveleti helyen befejeződött a tétel utolsó darabjának a meg-
munkálása kerülhet csak át a következő műveleti helyre – nem ad elfogadható megoldást. 
 

Comment on Text
Adott termék elkészítése különböző egymást követő műveletek során.
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14.34. ábra: Átfutási idő a 1-es variáció esetén 

A 14.34. ábra jól szemlélteti az elmondottakat. A vízszintes tengelyen a megmunkálási 
időt, a függőleges tengelyen pedig a műveleteket (esztergályozás, fogazás, hőkezelés és kö-
szörülés) tüntettük fel. Látható, hogy csak az esztergályozási időszükséglet is túlhaladja a 
szállítási időkorlátot 175 órával. 

Nézzük meg a második esetet, amikor több géppel teljesítjük a feladatot, és a szállítási ha-
táridőt tekintenénk alapidőnek, azaz ennek teljesíthetősége képezné a szükséges gépek szá-
mát. Ennek a variációnak megfelelően a gépek száma egy műszakra: 
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A 2,62 gépszám természetesen nem lehetséges, ezért vagy felfele, vagy lefele szükséges 

kerekíteni egész számú gépre. A lefele kerekítés abban az esetben képezheti mérlegelés tár-
gyát, ha csak egy-két tized értékkel van az egész felett, és reális alapja van annak, hogy jobb 
szervezéssel, nagyobb teljesítménnyel a vállalt feladat határidőre teljesíthető. Jelen esetben 
egyértelmű a felfele kerekítés, azaz vegyük a gépek számát 3-ra, és számoljuk ki az átfutási 
idő (T2) értékét. 
 

Három gép esetében a rendelkezésre álló forgácsoló kapacitás egy napra: óra2483  , 
ami azt jelenti, hogy az egyes műveleti helyeken egyharmadára csökken a tétel gyártási ideje. 
Azaz: 

óraT 1485
3

4475
3

1250
3

80
3

1250
3

1875
2   

Ez a variáció már kedvezőbb eredményt ad, hiszen a tétel szállítási ciklusához (TSZ=1700 
óra) elég közel áll. Azonban kíséreljük meg közelebb vinni az átfutási időt a szállítási ciklus-
hoz. Nézzük meg azt az esetet, ha a köszörülési műveletnél nem három gépet alkalmazunk, 
hanem csak kettőt, és legyen ez a harmadik variáció (T3). Azaz: 
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óraT 1693
2
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3

80
3
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3

1875
3   

Ez az átfutási idő szinte ideálisan egyezik a megrendelés szállítási idejével (TSZ=1700 óra). 
Tehát optimumnak tekinthetjük egyértelműen. 

Láthatjuk tehát, hogy egy ilyen egyszerű feladat optimálása is többféle próbálkozás után 
vezet sikeres megoldásra. Az ilyen jellegű feladatok megoldási módszere azon alapszik, hogy 
egy úgynevezett alsó határ és egy felső határ között helyezkedik el a keresett optimum. Több-
szöri próbálkozás, illetve közelítés után eredményes megoldás várható. A gyakorlati tapaszta-
lat természetesen jelentősen csökkenti a megoldáshoz szükséges időt. 

 
14.35. ábra: Optimális átfutási idő az 1-es variáció esetén 

A 14.35. ábrán az optimális időnek megfelelő műveleti sorrend látható a 3. variációnak 
megfelelően. Az egy-egy művelethez tartozó vonalak az egy időben párhuzamosan dolgozó 
gépeket szimbolizálják. Megjegyzendő, hogy az ilyen jellegű feladat megoldása egy gyakor-
latban dolgozó technológus számára mindössze néhány percet igényel. Vegyük észre, hogy az 
optimálási lehetőségeknek csak két szempontját emeltük ki, nevezetesen a szállítási határidő 
(10 hónap) és az egy műszak betartását, elsősorban azzal a céllal, hogy az optimálás gondol-
kodási, logikai folyamatát világosan követni lehessen. Ha például figyelembe kívánjuk venni 
a költségeket is, amit adott esetben egy vállalat meg is tesz, akkor hatványozottabban bonyo-
lultabbá válik a feladat, és az ilyen „papír, ceruza” technikák helyett számítástechnikai esz-
köztárat célszerű segítségül hívni. Különösen jól használhatók az ilyen jellegű feladatok meg-
oldására az úgynevezett számítógépes szimulációs modellek. Ki kell azonban emelni, hogy a 
hivatkozott nagy rendszereket abban az esetben tudják érdemben alkalmazni, ha az optimálás 
alapjait elsajátították.  
 
Feladat 

Kíséreljenek meg az előzőekben bemutatott példára egy olyan szervezési formát 
kidolgozni, hogy a gépek számának növelése nélkül rövidebb legyen az átfutási 
idő (Tvc)! 

14.6.3.2. Gazdaságos sorozatnagyság 

A sorozatgyártás alapvető kérdése, hogy különböző termékek előállítása esetén hány darab 
alkatrészből álló sorozatokat célszerű szervezni a gazdaságosság szempontjainak figyelembe-
vételével. 
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Ez a kérdés azért vetődik fel, mert adott szerszámgépen (munkahelyen) történő, különbö-
ző alakú és anyagokból készült alkatrészek egymás utáni elkészítése során például az úgyne-
vezett előkészületi költségek a darabszám növelésével csökkenthetők, de ugyanakkor a lekö-
tött forgóeszköz-állományból és tárolásból adódó költségek növekednek. Ezek a tényezők a 
sorozatnagyságtól függően egymással ellentétesen hatnak, tehát az optimálás lehetőséget kí-
nálja a gazdaságos sorozatnagyság meghatározására (14.36. ábra). 
 

 
14.36. ábra: Az optimális sorozatnagyság ellentétesen ható elemei 

Az egymással ellentétesen ható tényezők számszerűsítése révén optimálható a sorozat da-
rabszáma (14.37. ábra). 
 

 
14.37. ábra: A sorozatnagyság főbb költségelemeinek hatása az optimális sorozatnagyságra 

A szakirodalom [14.25] Kurt Andler nevéhez kapcsolja a sorozatokra való bontás elméle-
tének megalapozását, és mi is ezt a számítási folyamatot fogjuk követni. 

Először is kíséreljük meg pontokba szedni, hogy a sorozatgyártás vizsgálatának mi a fő 
célkitűzése, és a cél eléréséhez milyen összetevőket kell számba venni. Mivel a különböző 
termékeket azért állítjuk elő, hogy értékesítsük, természetesen adódik, hogy akkor van a leg-
kedvezőbb bevétel a termék eladásából, ha azt a vállalat a lehető legalacsonyabb költséggel 
tudja előállítani, ami a sorozat előállítási költségének minimálása révén valósítható meg. 
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Természetesen fontos felmérést igényel a várható piaci fogadtatás, továbbá az elérhető gyártá-
si költségszint, mivel ezek meghatározók az elérhető nyereség szempontjából. 
 

 
14.38. ábra: Kritikus darabszám (Qa) 

A 14.38. ábra szemlélteti azt a kritikus darabszámot (Qa) – amit a fajlagos költséggörbe 
(k) és a piaci árszintet jelző egyenes (a) metszéspontja határoz meg –, ami alatt ráfizetés volna 
a gyártás, és ami felett pedig nyereséges. Tehát a költségek főbb összetevői a következők: 

 piackutatási költség; 
 tervezési költség; 
 gyártási dokumentumok tervezési költsége; 
 erőforrások (humán- és gépi erőforrások), tervezési költség; 
 gyártási műveleti költségek (munkások órabére, gépüzemi óraköltségek); 
 készülékezési és felszerszámozási költségek; 
 sorozatátállítási költségek; 
 készletezési költségek; 
 rezsiköltségek (fűtés, világítás, fenntartás); 
 járulékos költségek (bérjárulék); 
 általános költségek (a nem effektív dolgozói bérek); 
 amortizációs költségek; 
 egyéb költségek. 

 
Megjegyzendő, hogy a vállalatok kimutatásában különböző eltérések és csoportosítások 

lehetnek, ennek megfelelően az általunk felsorolt tételek csak utalnak a költségek sokfélesé-
gére. 

A cél tehát a gazdaságos sorozatnagyság (ng) meghatározása. A kiinduláshoz írjuk fel a 
sorozat (ng) gyártási költségét (K): 

BnAK
g
  

ahol  

A = a sorozat nagyságától független, állandó költségek gyártmányegységre vonatkoztatott 
része (pl. anyag, bér, gépi óra, amortizáció, közvetett költségek, stb.) 
 
B = a sorozat be- vagy újraindításával kapcsolatos előkészületi és befejezési költségek (pl. 
beállítás, beszabályozás, forgácsolószerszámok, mérőeszközök stb.) 
 

Comment on Text
Az árbevétel és a ráfordítási költségek különbsége.



244 Mérnöki optimalizáció 

www.tankonyvtar.hu © Janik József, SZIE 

Egy alkatrészre vonatkoztatott fajlagos költség (k): 

n

B
A

n

K
k   

n a mindenkori sorozatnagyság. 
Írjuk fel két különböző sorozat (n és n1) egységnyi elemére a fajlagos költséget, valamint ezek 
közötti különbséget. 
Azaz: 

n

B
Ak  , 

 
1

1
n

B
Ak 

,
 

és képezzük a két költség különbségét: 

)
nn

(B)
n

B
A()

n

B
A(kk

11
1

11


.
 

 
Jelöljük Q-val az évente gyártott alkatrészek számát, és Z-vel az előállítási költséget, ak-

kor írható, hogy a gyártási költségek csökkenése (az n helyett n1 sorozatot feltételezve): 

)
nn

(BQZZ
1

1
11



.
 

A nagyobb sorozatra való áttérés kritériuma az lehet, hogy a Z-Z1 megtakarítás nagyobb, 
mint az n1 sorozathoz tartozó forgóeszköz lekötöttségi növekményének nagysága. A forgó-
eszköz-lekötöttségből eredő financiális veszteség az alábbi képlettel írható le: 

rpPFV
a

  
ahol 
 
V = forgóeszköz lekötöttségi vesztesége (pénzben kifejezve); 
F = gyártáshoz szükséges forgóalap (pénzben kifejezve); 
Pa = lekötöttségi idő – periodicitás – (év); 
p = lekötöttségi veszteség arányossági tényezője (év); 

n

Q
r  , évente gyártott sorozatok száma. 

 
A lekötöttségi idő: 

Q

n
P

a


.
 

 
A gyártáshoz szükséges forgóalap, feltételezve az egyenletes felhasználást, 
 

2
BnA

F



.
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A veszteség (V) tehát 
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Az n és n1 sorozatok gyártási veszteségének különbsége: 
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Az összevonások elvégzése után: 
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Felidézve az előzőekben felállított kritériumunkat, miszerint az évente gyártandó darab-

szám (Q) költségmegtakarításának (Z-Z1) nagyobbnak kell lennie, mint az összes darabszám 
(Q) gyártásához tartozó forgóeszközlekötöttségi-veszteségnek, írható: 

VVZZ  11 , 

behelyettesítve a bal és jobb oldali kifejezéseket, írható: 
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Az egyenletet rendezve, írható: 
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Az ilyen típusú feladatok megoldásához előnyösen alkalmazható a kis (elemi) differen-
ciaváltozásokra alapozott határértékre történő áttérés, azaz n1= n+Δn helyettesítéssel – bizo-
nyos elhanyagolással – n-re megoldható az egyenlőtlenség. Azaz: 
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n-t kifejezve kapjuk a gazdaságos sorozat-darabszámot: 

pA

BQ
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 (darab)  

A Q darabszám gazdaságos gyártásához szükséges sorozatnagyság tehát nagyon egyszerűen 
meghatározható, ha megalapozott számítások révén rendelkezésünkre állnak a képletben sze-
replő tényezők (A,B,p) értékei. 
Feltételezve az egyszerűség céljából a következő adatokat: 
Q = 10 000 db 
B = 50 000 Ft 
A = 10 000 Ft 
p = 0,1 
 

a gazdaságos sorozat 
 

 

dbng 1000
1,010000

50000100002 
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Feladat 

Mutasson rá, hogy az n1=n+Δn relációban jogosan élünk-e bizonyos elhanyago-
lással, és mi ez valójában! 

 
Héberger és Cserhalmi [14.25] többféle, az optimális sorozatnagyság meghatározására alkal-

mas számítási modellt ismertet. Ezek közül a Demin által kidolgozott képlet 
A

QB
,n 775  

azért érdemel figyelmet, mert igen egyszerű és könnyen kezelhető. Szerzők, elemezve az álta-
luk ismertetett modelleket, ismertetik azokat a szempontokat, melyek szerint bizonyos módo-
sítások – az adott üzemnek megfelelően – célszerűen elvégezhetők. Néhány ilyen példaként 
kiemelt szempont:  

 különböző modellek szerint meghatározott gazdaságos sorozatnagyságokat az adott 
üzem szervezési, gazdasági, technológiai sajátosságainak megfelelően gyakran módo-
sítani kell, azonban ennek a hatása igen csekély; 

 bizonyos módosításokkal egyszerűsíteni lehet az üzemi adminisztrációt; 
 célszerű a sorozatnagyság átfutási idejét a készülékek, szerszámok két felújítás közti 

élettartamának megfelelően megállapítani; 
 a raktár területe korlátozó tényezője lehet a sorozatnagyság felső határának; 
 ellenőrizni kell a sorozatnagyság periódusidejének és a forgóeszközök forgási sebes-

ségének összhangját. 
 

Kíséreljék meg átgondolni és összegezni, hogy az optimális sorozatnagyság meghatározá-
sára kapott matematikai összefüggés megoldása a tényezők ismeretében rendkívül egyszerű 
(középiskolás feladat), de ugyanakkor ezek számszerű meghatározásához széles körű ismerete 
szükséges a közgazdasági, a gyártástechnológiai és a termelésszervezési diszciplínáknak. Ne 
felejtsük el, hogy az optimálás feltételének szükséges alapja a problémafelismerő és problé-
mamegoldó készség, amihez párosul egy igen innovatív alkat és egy igen sokrétű lexikális 
ismeret, továbbá képesség a résznek és az egésznek az integrációjára. 

14.6.3.3. Optimális készletnagyság 

A készletezés, tartalékolás a legközvetlenebb formában a napi életünkben érhető tetten. Ter-
mészetesnek vesszük, hogy a különböző élelmiszerekből eltérő mennyiségeket vásárolunk, 
attól függően, hogy mennyi ideig tárolhatók, vagy mennyire szeretjük a friss árut. Zsömlét 
például csak annyit veszünk, hogy az vacsorára is és reggelire is elég legyen. Lisztet azonban 
már úgy vásárolunk, hogy akár egy-két hónapig is elegendő legyen. Természetes az is, hogy 
ha valami elfogyott, megyünk az üzletbe, és megvásároljuk, ami hiányzik. Az üzletbe azzal a 
tudattal megyünk, hogy a szükséges termékkel rendelkezik. Mivel nagyon sokan gondolko-
dunk így, az üzletvezetőknek kellően nagy mennyiségű árut kell raktáron tartania, hogy a ve-
vőket hiánytalanul kielégíthessék. Ez nagyon fontos a vevő megelégedettsége szempontjából. 

A termelőüzemi erőforrások gazdaságos kihasználásának ugyancsak fontos feltétele, hogy 
folyamatosan biztosított legyen az anyagellátás. Hiszen az anyagellátás megszakadása a fo-
lyamat (termelés) leállását jelenti, ami rendkívüli károkat okozhat a vállalat számára. Közis-
mert a nagy autógyártók munkaszervezése, hogy egy-két órás tartalékkal számolnak, ami a 
beszállítóktól igen szigorú fegyelmet igényel a határidők teljesítése szempontjából. Fontos 
kérdés a tartalékolás a gépüzemvitel szempontjából is. 

A tartalékolás ugyanis jelentősen megkönnyíti a gép-üzemfenntartási tevékenység terve-
zését és mindennapos gyakorlatát. Például lényegesen „könnyebb” egy járművet úgy karban-
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tartani, javítani, ha belőlük vagy legalábbis bizonyos szerkezeti egységeikből, pl. hengerfej-
ből, dinamóból tartalékuk van. Ugyanakkor az ilyen járművek gépüzemvitele is megbízhatób-
ban tervezhető, vagyis az általuk megvalósítandó termelési program is biztonságosabban tel-
jesíthető. Az elmondottak azt indokolnák, hogy a vállalatok „korlátlan” számban tartalékolja-
nak alkatrészekből és gépekből. Ennek természetesen határt szab az a tény, hogy a 
termeléskiesési költségek csökkentése a tartalék gépek számának növelését, a tartalék gépek 
beszerzési és fenntartási ára pedig a tartalékok csökkentését indokolják. Az optimális tartalék 
nyilvánvalóan az ebből fakadó két szélsőség (végtelen sok tartalék, nulla tartalék) között kere-
sendő. 

A készletezés problémája tehát igen sokoldalúan jelentkezik mind a gyártás, mind a ke-
reskedelem, mind a szervizellátás (gépfenntartás) területén egyaránt. A készletezés jelentősé-
ge abban áll, hogy a különböző tevékenységek kényszerszünetei megszüntethetők, illetve va-
lamilyen optimális szinten tarthatók. 

A készletezés alapproblémája valójában mindenkor az, hogy miből mennyit és hol tarta-
lékoljunk. Logikailag is belátható, hogy ha csökkentjük a raktározási helyek számát, akkor 
relatíve csökkenthető a készlet nagysága is, de megnövekedhetnek a szállítási útvonalak és a 
kiszolgálási idők. Ezzel szemben ha növeljük a raktározási helyek számát, akkor növekszenek 
a készletek is, de gyorsabb lehet az igények kielégítése. 

Mivel a készletezés költséget is jelent, így a pénzügyi határai, mint korlátozó feltétel, el-
sősorban kell, hogy figyelembevételre kerüljön. 

Egyéb korlátozó feltételek lehetnek még például a különböző termékek közötti kölcsönös 
összefüggés vagy a súly vagy a műveleti időtartam. 

 
14.39. ábra: Készletezés alapsémája 

A készletezés problémáját szemléletesen tanulmányozhatjuk a 14.39. ábrán. Az idő (t) 
függvényében a készlet (N) változása látható, továbbá feltüntettük a t = 0 értékhez tartozó 
nyitókészletet (Nny) és a t = τ értékhez tartozó zárókészletet (Nz). A τ időtartam jelenti azt az 
intervallumot, amelyhez N darab készlet tartozik és mint biztonsági tartalék az Nz zárókészlet. 

Mivel a szükséglet véletlenszerű, ezért a különböző ti szakaszokhoz különböző fogyaték 
(Ni) tartozik. A szakaszok helyettesíthetők egy folytonos ferde egyenessel, amely elhanyago-
lást jelent, de ugyanakkor bizonyos számítási lehetőséget biztosít. 

Feltételezve, hogy a megrendelés feladása és az áru beérkezése közötti idő zérus, a kész-
letgazdálkodásnak két alapvető módszerét különböztetjük meg: 

 periodikus módszer (14.40. ábra); 
 csillapításos módszer (14.41. ábra). 



248 Mérnöki optimalizáció 

www.tankonyvtar.hu © Janik József, SZIE 

 
14.40. ábra: Periódusos készletezés 

 

 
14.41. ábra: Csillapításos készletezés 

A periodikus módszerre jellemző, hogy előre megállapítunk egy T időintervallumot, 
amelynek végén rendszeresen sor kerül a készletek pótlására. Hátránya ennek a módszernek, 
hogy előfordulhat a készletek kifogyása, előnye viszont az, hogy automatikus. 

A csillapításos módszerre jellemző, hogy a készletpótlás konstans, ezzel szemben az idő-
intervallum (Ti) változó. Készletkifogyási kockázat nincs, de nehezebb a rendszert működtetni 
(költségesebb is). 

Comment on Text
A rendszer valamilyen közös ismérvek alapján együvé tartozó elemek halmaza, melyek a környezettel bemenetek (inputok) és kimenetek (outputok) útján érintkeznek, továbbá mindenkor hatnak rá a különböző rendeletek és zavaró hatások.
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14.42. ábra: A készletcsökkentés geometrikus sémája 

A gazdaságos (optimális) mennyiség meghatározásához a következő meggondolást tehet-
jük. Tételezzük fel, hogy τ időintervallumra eső készletet egyszerre vesszük meg (14.42. áb-
ra). Ebben az esetben az összköltség (Kö) összetevődik a beszerzési (KN) és raktározási (Kr) 
költségből. Azaz, rNö

KKK  . 
A KN beszerzési költséget a szállító határozza meg, a raktározási költség pedig – a meg-

rendelő lehetőségeitől függően – a következő összefüggéssel határozható meg: 

2
1
 NcK

rr
 , ahol cr az 1 db termék egy napra eső raktározási költségét jelenti. Ez 

a megközelítés jelenti a legnagyobb költséget, mivel a t = 0 időpontban mobilizálni kell az N 
darabszám beszerzési költségét és a raktározási költséget is. 

Azt már mutatja az ábra, hogy hogyan gondolkozzunk a költségcsökkentés vonatkozásá-
ban. Kínálja magát a felezési módszer, hiszen az ni-re felírva az egyszeri költségeket: 

2
ii

rinöi

tn
ccK   

ahol cni jelenti az egyszeri megrendelés (ni) költségét, és az egyenlet jobb oldalának második 
tagja pedig az ni mennyiség raktározási költségét. Ez az összeg természetesen csak N-ed része 
annak a költségnek, mintha az egészet vennénk meg egyszerre. 

Írjuk fel most az összköltséget a τ időintervallumra (14.43. ábra): 

 
14.43. ábra: Az optimális készletnagyság geometrikus sémája 
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Az 
n

N -el azért szorozzuk be a jobb oldali tagokat, mivel 
n

N -szer kell megvásárolnunk és 

készletezni a n egyszeri beszerzési készletet. 

Vegyük észre, hogy a 
n

N  helyettesíthető a 
T


-vel, és írjuk fel ismételten az összköltséget: 

T

Tn
c

n

N
cK

rnö







2
  

elvégezve az egyszerűsítést, kapjuk: 

2



n

c
n

N
cK rnö  

Ha feltételezzük, hogy a tételnagyság (n) darabszámától független a költsége, akkor ez a 
függvény optimalizálható. Hiszen az egyenlet jobb oldalán levő tagok a n változásával ellen-
tétes hatásúak, az első tag csökkentő, a második tag emelkedő tendenciájú, tehát létezik opti-
mum. 

Ennek a költségfüggvénynek meghatározva az első deriváltját „n” szerint és nullával 
egyenlővé téve kapjuk a gazdaságos sorozatnagyságot (ng). 
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Feladat 

Gondolkozzanak el azon, hogy milyen módon tudnák az optimumot (ill. 
kvázioptimumot) meghatározni akkor, ha a Cn nem független a tételnagyság (n) 
darabszámától, és indokolják meg, miért logikus az egyszeri rendelési tétel költ-
ségének a darabszámától való függése! 

14.6.3.4. Forró és hideg redundancia rendszerek 

A forró és hideg redundancia a különböző gépekbe beépített tartalék elemeket foglalja magá-
ban. A redundáns szó felesleget jelent, a műszaki értelme azonban jobban fedi a tartalék fo-
galmat, mivel egyes gépeket, berendezéseket úgy terveznek, hogy a kritikus elemek meghibá-
sodásakor a beépített forró vagy hideg redundáns (tartalék) elem vegye át a meghibásodott 
alkatrész (részegység) funkcióját. A hazai gyakorlatban a forró redundancia és a hideg redun-
dancia helyett inkább a melegtartalék és hidegtartalék elnevezések terjedtek el, ennek megfe-
lelően mi is így használjuk. Fontos megjegyezni, hogy e tartalékokat nem javítható elemek-
ként vizsgáljuk. 

a) Javítás nélküli melegtartalék 

A melegtartalékot az jellemzi, hogy adott elem – a 14.44. ábrán lehet például a 2-es számú – 
meghibásodásakor a funkciót a többi elem veszi át, párhuzamos kapcsolásuk révén.  

Comment on Text
A legkedvezőbb a legjobb eredmény. Adott ellentétes hatású részfolyamatok eredőjének a lehető legjobb megoldása.
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14.44. ábra: Melegkapcsolású tartalékelemek 

Az ábrán egy olyan géprendszert tüntettük fel, amelynek egy alapeleme n – 1 tartalék-
elemmel egészül ki, abból a célból, hogy növeljük a rendszer megbízhatóságát (R(t)). 

Nézzük meg tehát, hogy mennyire változik meg a megbízhatósága az n – 1 számú tarta-
lékelemű rendszernek. 

Jelöljék az egyes elemek megbízhatóságát az  
)t(R),...,t(R),t(R

n21 , 

megbízhatatlanságukat pedig a  

    tRtQahol),t(Q),...,t(Q),t(Q
kkn

121  

megbízhatósági, illetve meghibásodási eloszlásfüggvények. A rendszer megbízhatóságát az 
R(t) megbízhatósági, megbízhatatlanságát a Q(t) meghibásodási eloszlásfüggvények jelölik. 

A melegtartalék meghatározásából következik, hogy a rendszer meghibásodása abban az 
időpontban következik be, amikor utolsó eleme is üzemképtelenné válik. Ezért ahhoz, hogy t 
idő alatt a géprendszer meghibásodjék, az szükséges, hogy ezen idő alatt minden, vagyis n 
számú eleme üzemképtelenné váljék. Az egyes elemek meghibásodásai egymástól függetle-
nek, a valószínűségek szorzási tételének megfelelően: 

).t(Q),...,t(Q),t(Q)t(Q
nMn 21  

Ha ezt az egyenlőtlenséget a megbízhatóságokra írjuk át, az 

          tR,......,tRtRtR
nMn

 1111 21  

összefüggést kapjuk. 

Abban az esetben, ha feltételezzük, hogy az elemek megbízhatósága azonos, azaz 

       tRtR.....tRtR
n

 21  , 

akkor a megbízhatatlanság felírása jelentősen egyszerűsödik, 

   tQtQ n

M
  

és ennek megfelelően a megbízhatóság: 

Comment on Text
A rendszer valamilyen közös ismérvek alapján együvé tartozó elemek halmaza, melyek a környezettel bemenetek (inputok) és kimenetek (outputok) útján érintkeznek, továbbá mindenkor hatnak rá a különböző rendeletek és zavaró hatások.

Comment on Text
A rendszer valamilyen közös ismérvek alapján együvé tartozó elemek halmaza, melyek a környezettel bemenetek (inputok) és kimenetek (outputok) útján érintkeznek, továbbá mindenkor hatnak rá a különböző rendeletek és zavaró hatások.
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    n
M

tRtR  11 . 

A megbízhatatlansági egyenlet egyszerűségénél fogva kedvező lehetőséget ad az elemek 
számának, illetve ennek ellenkezőjére, a megbízhatatlanság meghatározására: 

 ha adott az elemek R(t) megbízhatósága, és meg kell határoznunk azoknak a tartalék-
elemeknek a számát, amelyekkel QM(t) megbízhatatlanság nem haladja meg az adott 
értékét, akkor a  

 
M

n QtQ   

 egyenlőtlenségből az  

)t(Qlog

Qlog
n M  

 ha a tartalékelemek számát tekintjük adottnak, és azt kell meghatározni, hogy milyen 
legyen az egyes elemek megbízhatatlansága, akkor  

n
M

)t(Q)t(Q   

összefüggést használhatjuk. 

 

Feladat 

Számítsák ki egy olyan szellőzőventilátorokból álló gépcsoport megbízhatóságát, 
amelynek egy alapeleme és két tartalékeleme van. Az alapelemként, valamint tar-
talékelemként szereplő ventilátorok megbízhatósága legyen egyenlő 0,5-tel, to-
vábbá számolják ki, hogy hány tartalékelem szükséges egy R(t) = 0,89 megbízha-
tósággal működő rendszerhez, ha a rendszer elemeinek a megbízhatatlansága Q(t) 
= 0,57.  

b) Javítás nélküli hidegtartalék 

A hidegtartalék elemei az alapelemek meghibásodásáig nem működnek, tehát az alapelemek 
helyébe lépéséig nem hibásodhatnak meg, és addig nem befolyásolják az alapelemek alkotta 
rendszer megbízhatóságát sem. Az elmondottakon túlmenően feltételezzük, hogy a meghibá-
sodott elemek újakkal való kicseréléséhez szükséges idő gyakorlatilag nulla, és amennyiben 
átkapcsolóberendezésre is szükség van, annak működése abszolút megbízható. 

A gépészetben gyakran alkalmazunk hidegtartalékolást. Például hidegtartaléknak minősül 
a buszüzem keretén belül készenlétbe helyezett azon buszoknak a száma, amelyek akkor kap-
csolódnak be a forgalomba, ha valamelyik meghibásodott; egy keltetőüzem elektromos tarta-
lék aggregátja vagy a betakarításhoz tartalékolt erőgépek, szállítójárművek hasonló célt szol-
gálhatnak. 

A melegtartalékokhoz hasonlóan vizsgáljuk meg egy olyan hidegtartalékolt gépcsoport 
üzemvitelét, amely egy alapelemből és n – 1 tartalékelemből áll (14.45. ábra). A tartalékolási 
sorrendben a k-adik elem megbízhatóságát jelölje Rk(t), megbízhatatlanságát pedig Qk(t). 
 

Comment on Text
A rendszer valamilyen közös ismérvek alapján együvé tartozó elemek halmaza, melyek a környezettel bemenetek (inputok) és kimenetek (outputok) útján érintkeznek, továbbá mindenkor hatnak rá a különböző rendeletek és zavaró hatások.
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14.45. ábra 

Miután az alapelem 1 ideig működött, meghibásodik, és helyébe az első tartalékelem ke-
rül, amely 2 ideig üzemel stb. Az utolsó tartalékelem n idejű működése után meghibásodik, 
és vele együtt meghibásodik az egész gépcsoport. Ily módon a hidegtartalékolású gépcsoport 
Tn működési ideje (élettartama): 

......T
nn
  21  

A k mennyiségek egymástól függetlenek, és 
   .tQtP

kk
  

Jelölje QHn(t) a hidegtartalékolású gépcsoport megbízhatatlanságát. A QHn(t) függvény 
mint n független tag összegének eloszlása a következő közelítő képletből határozható meg:  

!n

)t(Q),...,t(Q),t(Q
)t(Q n

Hn

21  

másfelől a melegtartalék esetére a megbízhatatlanság képlete: 

)t(Q),...,t(Q),t(Q)t(Q
nMn 21 . 

A kétféle tartalékolású függvény hányadosát képezve, 

!n
)t(Q

)t(Q

H

Mn   

ami azt mutatja, hogy a hidegtartalékra való áttéréskor a megbízhatatlanság jelentős mérték-
ben csökken. 

 

Feladat  

Határozzák meg a megbízhatóságot és a megbízhatatlanságot a melegtartalé-
kolásnál megadott adatok alapján, hasonlítsák össze az értékeket, és vonják le a 
következtetéseket! 

14.6.3.5. Optimális szakemberszükséglet 

A gépfenntartással foglalkozó szakemberszükséglet meghatározása azokban az esetekben 
okoz nehézséget, amikor a termelésben dolgozó gépek hibaelhárító, illetve hibamegelőző javí-
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tási (karbantartási) feladataira kell biztosítani a szükséges létszámot. Az esetek többségében 
tapasztalati okokra alapozva alakítják ki a karbantartó brigádokat, és így örökös vita folyik 
arról, hogy sok-e vagy kevés a javítással foglalkozók létszáma. Ha ugyanis kevés a létszám, 
akkor a meghibásodott gép állásidőből származó vesztesége nagy lehet, esetleg nagyságren-
dekkel nagyobb, mint egy vagy két karbantartó bére. 

A meghibásodott gép kétféle veszteséget okoz a vállalat számára: 

 az egyik a helyreállítási (javítási) költség, 
 a másik pedig a gép állásidejére eső termelési veszteség, melyet ugyancsak költség-

ként kezelhetünk. 
Mindkét költség lényegesen függ a karbantartók létszámától (14.46. ábra). 

 
14.46. ábra: Optimális szakemberszükséglet 

Belátható, hogy ha növeljük a létszámot, akkor lineárisan nőnek a bérköltségek, de 
ugyanakkor csökken az állásidőből eredő veszteség. A két görbe eredőjének minimuma adja 
az optimális létszámot. Ez a módszer ott alkalmazható sikeresen, ahol megfelelő pontossággal 
meghatározhatók a veszteségek és azok forintosíthatók. 

Amennyiben az optimumot meghatározzuk mind speciális szakosodású, mind univerzális 
képesítésű szakmunkásokra, akkor meghatározható az optimumok összehasonlítása révén, 
hogy melyik megoldás adja a kevesebb karbantartási összköltséget. 

Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az univerzálisan képzett karbantartók eseté-
ben kedvezőbb az összköltség minimuma. Ez azzal magyarázható, hogy az állásidők ebben az 
esetben jelentősen csökkennek a gyorsabb hibaelhárítás, illetve karbantartási műveletek el-
végzése következtében. 

 
Kérdések, feladatok 

 Foglalja össze, hogy az adott termék darabszáma és előírt tűrése, továbbá a 
megválasztott gyártástechnológia milyen kölcsönhatásban van egymással! 

 Foglalja össze a jellegzetes gyártásszervezési formákat, jellemezze azok al-
kalmazási kritériumait! 

 Mi a jelentősége a műveletek egymás közti felcserélhetőségének? 

Comment on Text
A legkedvezőbb a legjobb eredmény. Adott ellentétes hatású részfolyamatok eredőjének a lehető legjobb megoldása.
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 Ismertesse a csoportos gyártás jellemzőit, előnyeit, hátrányait! Vonjon párhu-
zamot a kétféle csoportosítás (gépek csoportosítása – ciklus –, illetve alkatré-
szek csoportosítása) között! 

 Határozza meg a tömeggyártás (folytonos gyártás) fontosabb jellemzőit, elő-
nyeit, hátrányait! Mi okozza a folytonos gyártás tervezése során az egyik leg-
nagyobb problémát? 

 Kísérelje meg pl. adott szerszámgép esetében elemezni a teljes életciklus 
(14.26. ábra) főbb csomópontjaiban jelentkező esetleges változtatási költsé-
gekkel szemben jelentkező megtakarítás lehetőségét! Gondolja át, hogy az 
egyes csomópontokban elvileg milyen hibákat követhetnek el, milyen tevé-
kenységek szükségesek ezek kijavításához, és milyen financiális vonzataik 
vannak! Mi a következménye annak, ha a valós hiba nagyságát lebecsülve 
mégis legyártják a szerszámgépet? Ön hogyan döntene a legyártott gép további 
sorsáról: eladná, selejtezné, ócskavasként értékesítené stb? Készítsen kockázati 
elemzést (alapozhat az 14.1. sz. táblázatra is, vagy ha nem sajnálja a „fáradsá-
got”, érdemes és tanulságos szakirodalmakban utánanézni)! 

 Adjon áttekinthető, összefogható képet adott termék (termékek) gyártásához 
szükséges üzem zöldmezős beruházás tervezési folyamatának főbb tevékeny-
ségi elemeire! Az egyes tevékenységekhez készítsen magyarázó ábrákat! 

 Ismertesse a különböző gyártási-átfutási idők szervezési formáit, indokolja 
meg, hogy melyik szervezési forma milyen gyártásszervezési körülmények kö-
zött alkalmazható célszerűen! 

 Bizonyítsa be – logikai alapon –, hogy nagy darabszámú, azonos alkatrész 
gyártása esetén, kellően megbízható üzemi adatok birtokában meghatározható 
a sorozat optimális darabszáma (hasznos szemléltetésként ábrán is bemutatni 
az egyes folyamatokat)! 

 Indokolja meg, hogy miért fontos mind a gyártó, mind a kereskedő cégek 
szempontjából lehetőleg minél kevesebb termék készletezésére törekedni! 

 Ismertesse a jellegzetes készletezési modelleket, azok előnyeit és hátrányait! 
 Vezesse le az optimális készletnagyság meghatározására szolgáló matematikai 

összefüggést! 
 Elemezze a javítás nélküli forró- és hidegtartalék rendszerek jelentőségét, to-

vábbá indokolja, hogy melyiket tartja kedvezőbbnek és miért! 
 Ismertesse, hogy milyen meggondolások és üzemi adatok alapján tudná meg-

határozni az optimális karbantartók számát! 

14.7. Kiegészítő példák a tananyaghoz  

1. Feladat 

Határozzuk meg azt a darabszámot (n), amelynél több alkatrész gyártása már kisebb fajlagos 
(egy alkatrész előállításához szükséges mellékidő) időráfordítással állítható elő a 2-es mód-
szerrel, mint az 1-essel (14.6. fejezet). A forgácsolási időt (fő műveletidő), továbbá a szer-
szám élezés- és befogásidejét mindkét esetben azonosnak tekintjük, s így ezekkel az időele-
mekkel nem számolunk. 
A feladat megoldásához praktikusan a fajlagos időszükségletek összehasonlítását tekintjük 
alapnak. 
Az 1-es módszer szerinti fajlagos időelemek: 
 előrajzoláshoz szükséges 

Comment on Text
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eszközök: rajztű, pontozó,  
tolómérce, felület-előkészítés 
a rajzoláshoz,  
30 perc/25 db≈ 1,2 perc/db ................................................................................... 1,2 perc/db 

 előrajzolás és pontozás ......................................................................................... 5,0 perc/db 
 munkadarab furatközéppontjainak 

tájolása a szerszámhoz ......................................................................................... 2,0 perc/db 
Az 1-es módszer szerinti fajlagos (egy alkatrész elkészítéséhez szükséges)  
időszükséglet ......................................................................................................... t1=8,2 perc/db. 
A 2-es módszer szerinti fajlagos időelemek: 
 az ülék legyártásához szükséges idő ........................................................................ 100 perc 
 az ülék és a szerszámgép asztalának 

együttes tájolása a szerszámhoz,  
ülék rögzítése az asztalhoz ......................................................................................... 20 perc 

 munkadarab ütköztetése az első 
furat elkészítéséhez (0,5 perc), 
fordítás a másik furat 
elkészítéséhez 0,5 perc/db ....................................................................................... 1 perc/db 

A 2-es módszer szerint a fajlagos időszükségletet t2-vel jelölve írhatjuk, hogy 

120100
2 




n
t  

A keresett határ-darabszámot a kétféle módszerrel számított fajlagos költségek egyenlősége 
alapján határozhatjuk meg. 
Írható tehát, 

12 tt   
azaz, 

28120100
,

n



 

Az összefüggésből a keresett darabszám: 

17
27

120


,
n  

A határ-darabszám kerekítve n=17 db, ami azt jelenti, hogy 17 db alkatrész készítése esetén a 
2. módszer nemcsak gazdaságosabb, de pontosabb megmunkálást eredményez, mint az 1-es. 
Ez a mennyiség már a kissorozat kategóriába tartozik, mivel egyszerű készülékezéssel kis 
darabszám esetén csökkent a darabidő, és ugyanakkor növekedett a pontosság. 
 
2. Feladat 

Határozzuk meg csoportos (14.6.1. fejezet, 14.24. ábra) szervezési forma esetén a ciklusra 
jellemző kihasználtsági mutatókat. 
A ciklus termelési kapacitásának jellemzői: 

 2 db esztergagép éves kapacitása (2040 óra/db) 4080 óra: ......................... Ea=4080 óra; 
 1 db marógép éves kapacitása: ................................................................... Ma=2040 óra; 
 1 db fúrógép éves kapacitása: ...................................................................... Fa=2040 óra; 
 1 db automata hegesztő éves kapacitása: .................................................... Ha=2040 óra. 

A ciklusra tervezett éves forgácsolási és hegesztési munkaóraigény szakmák szerint a követ-
kező: 



Termelési folyamatok optimálása 257 

© Janik József, SZIE www.tankonyvtar.hu  

 esztergálás ................................................................................................... E1=4200 óra; 
 marás .......................................................................................................... Mi=1800 óra; 
 fúrás .............................................................................................................. Fi=1200 óra; 
 hegesztés ....................................................................................................... Hi= 750 óra. 

A ciklusra tervezett éves munkaóraigény   óraHFMEt
iiiiin

7950  
Vegyük észre, hogy a feladatok gazdaságos teljesítése érdekében a következő szervezési lehe-
tőségeket kell figyelembe venni (ami a valóságban általánosan jellemző): 

 a 2 db esztergagép kapacitása 4080 óra, a forgácsolási igény 
pedig 4200 óra. Tehát 120 óra kapacitás 
kiszervezését kell biztosítani, azaz: 

kEk
tt  tkE=120 óra; 

 a másik három munkahelyen kapacitásfelesleg van,  
amit a ciklusba belépő műveletek munkaóraigénye  
gazdaságosan terhelhet, azaz:  

bHbFbMb
kkkt  
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órak

órak
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240







 

 
A felsorolt adatok alapján a ciklus jellemző terhelési, ill. kihasználtsági mutatói (14.6.1. feje-
zet) meghatározhatók: 

 a ciklus átlagos terhelése:       at=0,78 
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,
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 a ciklus termékre vonatkozhatott zártsági foka:    Zt=0,98 
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 a ciklus termelőberendezésekre vonatkoztatott zártsági foka:  ZG=0,77 
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A globális mutatók valójában elfogadhatóknak tekinthetők. Azonban mindkét esetben célsze-
rű a részelemek vizsgálatát elvégezni. Jelen esetben szembetűnő, hogy a fúrási és hegesztési 
műveletek munkaóraigénye még együtt sem éri el egy gép éves kapacitását (illetve egy dolgo-
zóra eső éves munkaóra kapacitását), ezért érdemes elgondolkodni azon, hogy a két munkahe-
lyet a hegesztő szakmunkás lássa el. Ez az összekapcsolás azért is logikus, mert a fúrási mun-
kafolyamat általában rövid idő alatt betanítható. 
 
3. feladat 

Határozzuk meg a gazdaságos sorozatnagyságot a Demin (14.6.3.2. fejezet) által kidolgozott 
képlet alapján a következő alapadatok ismeretében: 

 gyártandó darabszám: ................................................................................. Q=10 000 db; 
 a sorozat nagyságától független  

költségek (pl. anyag-, bér-, rezsi-, 
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közvetlen stb. költségek): ............................................................................ A= 10000 Ft; 
 a sorozat be- vagy újraindításával 

kapcsolatos előkészületi  
és befejezési költségek 
(pl. beállítás, beszabályozás, 
forgácsolószerszámok, 
mérőeszközök stb.): ...................................................................................... B=50 000Ft. 

Az adatokat helyettesítve Demin-képletbe kapjuk: 

db,
A

QB
,n

g
1290

10000
5000010000775775 


  

A gazdaságos sorozatnagyság: .................................................................................. ng=1290 db. 
Ha összehasonlítjuk az Ader képletével (14.6.3.2. fejezet) meghatározott értékkel, látható, 
hogy nagyságrendileg közel azonos értéket kapunk. 

 
4. feladat 

Az optimális készletnagyság meghatározására szolgáló képlet (14.6.3.3. fejezet) matematikai-
lag igen egyszerűen és logikusan kezelhető, a konstansok ismeretében az optimum szinte pil-
lanatok alatt meghatározható. A gyakorlatban azonban, mint azt a következőkben látni fogják, 
közel sem egyszerű feladatokkal állunk szemben, mivel nem általános az, hogy a tétel (Cn) 
nagyságától (darabszám) függetlennek tekinthető a tétel bekerülési költsége. 
Meghatározható tehát az optimális készletnagyság a következő kiindulási adatok alapján: 

 megrendelőnek szüksége van évente 120 000 db alkatrészre; 
 az alkatrészek ára darabonként: Cb=1000 Ft/db;  
 az alkatrészek egy napra eső raktározási költsége darabonként Cr=10Ft/db. 

A megrendelő a rendelkezésre álló adatok alapján a következő számításokat végezheti el an-
nak érdekében, hogy a beszerzési ár és a raktározási költség milyen összköltséget igényel. 
 
1-es variáció 

Megvásárolja az egész évi alkatrészmennyiséget egyszerre, azaz: ...................... N=120 000 db. 
Egy darab alkatrész beszerzési ára: ...................................................................... Cb=1000 Ft/db. 
A mellékelt 14.47. ábrán, egyenletes fogyást feltételezve, az alkatrész felhasználását tüntetjük 
fel az idő (napok) függvényében.  
 

 

14.47. ábra: Alkatrészek beszerzése egy tételben 
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Az alkatrészek beszerzési ára: FtNCK
bb

120000000120000100011    
 
Az alkatrészek raktározási költsége pedig: 

FtTNCK
rr

219000000365120000
2
110

2
1

111   

Az összköltség tehát: 
FtKKK

rbö
339000000219000000120000000111 

 
2-es variáció 

Megrendelő úgy gondolja (jogosan), hogy nem rendeli meg egyszerre az egész (N) mennyisé-
get, hanem csak a felét, a másik felét pedig a második félévben. 
A mellékelt ábrán (14.48. ábra) az alkatrészfogyást tüntettük fel az idő (napok) függvényében, 
a megadott adatok segítségével meghatározhatjuk a beszerzési és raktározási költséget, majd 
az összköltséget. 

 
14.48. ábra: Alkatrészek beszerzése két tételben 

 
Az alkatrészek egész évi beszerzési ára: 

10006000022 22 
bb

CNK  
FtK

b
1200000002   

Az alkatrészek raktározási költsége (14.48. ábra): 

Ft
,TN

CK
rr

1095000002
2

518260000102
2

22
2 


  

Az éves összköltség: 
FtKKK

rbö
229500000109500000120000000222   

A raktározási költségből eredő megtakarítás: 

FtKK
rr

10950000010950000021900000021   
 
Az csak természetes, hogy a megrendelő tovább felezi az egyszeri beszerzési mennyiséget, és 
így még kevesebb lesz a raktározás költsége. 
 
3-as variáció 

A 14.49. ábrán azt tüntettük fel, hogy hogyan alakul az alkatrészfogyás negyedéves szállítás 
esetén. 
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14.49. ábra: Alkatrészek beszerzése négy tételben 

Az alkatrészek beszerzési ára természetesen megegyezik az előző variációk értékével, mivel a 
darabár nem változott. 
Az alkatrészek egész évi beszerzési ára: 

FtNCK
bb

12000000030000100044 33   
Az alkatrészek raktározási költsége: 

Ft
,TN

CK
rr

547500004
2

259130000104
2

33
3 


  

Az éves összköltség: 
FtKKK

rbö
17475000054750000120000000333   

 
Összehasonlítva a 1-es és 3-as variáció raktározási költségeit, látható, hogy a 3-as variá-

cióhoz tartozó alkatrészszállítás több mint 160 millió forint megtakarítást eredményez a meg-
rendelő vállalat számára. 

Az egyszeri szállítási mennyiségek csökkentésével még tovább mérsékelhetők a raktáro-
zási költségek, de az is természetes, hogy a szállító vállalatnál felmerülő járulékos költségek 
(átállási költségek egyik sorozatról a másikra, szállítási és egyéb költségek) megnövelik az 
alkatrészek előállításához szükséges ráfordításokat. Így bizonyos határon túl a szállító már 
nem fogja vállalni azonos feltételek mellett az évi rendelések számának a növelését. 
Nézzük meg azt a variációt, amikor a szállító a részszállításoktól függően nagyobb árat állapít 
meg a termékre. 
 
5. feladat 

Kiindulási adatok a különböző variációk kiszámításához (javaslom, hogy mindig készítsenek 
rajzokat, ábrákat a feladatok megoldásához).  
Éves rendelési mennyiség: N=120000 db. 
A termék darabonkénti raktározási költsége egy napra: Cr=10 Ft/db. 
Rendelési variációk és a hozzájuk tartozó költségmutatók: 
 

1. Rendelés egy évre egy tételben: 

 darabszám: ....................................................................................... N1 = 120 000 db. 
 darabár: ............................................................................................ Cb1= 1000 Ft/db. 
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A megrendelési tétel bekerülési költsége egy évre: 
FtNCK

bb
1200000001200001000111   

A megrendelési tétel raktározási költsége egy évre: 

Ft
TN

CK
rr

219000000
2

36512000010
2

11
1 


  

Az éves mennyiség költsége egy tételben való megrendelés esetén: 

FtKKK
rbö

339000000219000000120000000211   
 
Természetesen ennél az esetnél még ugyanannyi, mint az előző példánál. 
 

2. Rendelés egy évre két tételben: 

 darabszám (egy tétel darabszáma): ................................................... N2 = 60 000 db. 
 darabár: ........................................................................................... Cb2 = 1020 Ft/db. 

A megrendelési tételek bekerülési költsége egy évre: 
FtNCK

bb
12240000060000102022 222   

A megrendelési tételek raktározási költsége egy évre: 

Ft
,TN

CK
rr

109500000
2

518260000102
2

2 22
2 


  

Az éves mennyiség költsége két tételben való megrendelés esetén: 
FtKKK

rbö
231900000109500000122400000222   

 
3. Rendelés egy évre három tételben 

 darabszám (egy tétel darabszáma): .................................................. N3 = 40 000 db. 
 darabár: ............................................................................................ Cb3 = 1050 Ft/db. 

A megrendelési tételek bekerülési költsége egy évre: 
FtNCK

bb
12600000040000105033 333   

A megrendelési tételek raktározási költsége egy évre: 

Ft
,TN

CK
rr

72999600
2

66612140000103
2

3 33
3 


  

Az éves mennyiség költsége három tételben való megrendelés esetén: 
FtKKK

rbö
19899960072999600126000000333   

 
4. Rendelés egy évre négy tételben: 

 darabszám (egy tétel darabszáma): .................................................. N4 = 30 000 db. 
 darabár: ........................................................................................... Cb4 = 1300 Ft/db. 

A megrendelési tételek bekerülési költsége egy évre: 
FtNCK

bb
1560000003000013004444   

A megrendelési tételek raktározási költsége egy évre: 

Ft
,TN

CK
rr

54750000
2

259130000104
2

4 44
4 


  

Az éves mennyiség költsége négy tételben való megrendelés esetén: 
FtKKK

rbö
21075000054750000156000000444   
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Az összköltségeket összehasonlítva megállapítható, hogy a szállító által felajánlott lehetősé-
gek közül a megrendelő számára az évi három tételben történő rendelés adja az optimális 
megoldást. A 4. és 5. példa alapján a következő megállapításokat tehetjük: 

 nagyon előnyösen alkalmazhatók az ilyen egyszerűen elvégezhető számítások azokban 
az esetekben, amikor több szállítótól kérünk árajánlatot, és döntenünk kell, hogy me-
lyik a legkedvezőbb számunkra; 

 egyértelműen érzékelhető, hogy a döntés előkészítő fázisának (mint minden más eset-
ben is, pl. 14.6.2. fejezet 14.26. ábra) milyen nagy jelentősége van a gazdaságos ter-
melési folyamat kiválasztásának a nyereség maximálása szempontjából. Hiszen a 4-es 
és 5-ös feladat részletes kidolgozása mutatja, hogy maximum néhány napos munka 
(vállalatok megkeresése, ajánlatbekérés, levelezés, bejött ajánlatok feldolgozása) akár 
100 000 000 Ft megtakarítást is eredményezhet a megrendelő számára. 

 
6. feladat 

A 14.5. fejezetben bemutattuk a Janik–Zsoldos-féle rendszerelméleti modellt, amely sokolda-
lú lehetőséget kínál a gyakorlatban használatos bonyolult berendezések műszaki-ökonómiai 
minősítésére, melyek főbb mutatói: gépüzemviteli karakterisztikák, gépfenntartási karakte-
risztikák, stratégiai döntésekhez szimulációs karakterisztikák stb. 

Ennek a feladatnak a keretében viszont – gondolatkísérleti jelleggel – azt kívánjuk bemu-
tatni, hogy a sok elemből álló gépek (pl. közúti járművek, építőipari gépek, mezőgazdasági 
gépek stb.) teljes életciklusának optimálási folyamatát elemezve, milyen műszaki, gazdasági, 
esetleg társadalmi kérdések vetődnek fel, melyeket átgondolásra érdemesnek tartunk. 

Kiindulási alapnak a hosszú távra szóló fenntartási költségfüggvényt [14.11] tekintjük, 
amely figyelembe veszi a gép árát, a használt gép értékesítéséből származó bevételt és a javí-
tási költségeket. A felsorolt tényezők függvénykapcsolatát a következő képlettel adja meg: 

)t()t(AA)t(   00  
ahol:  A0 = a berendezés vételára, 
  υ(t) = értékesítési tényező υ(0) = 1 és υ(t) monoton csökkenő (14.50. ábra), 

Ψ(t) = halmozott fenntartási költség Ψ(0) = 0 és Ψ(t) monoton növekvő (14.51. 
ábra). 

  
14.50. ábra: Értékesítési tényező változása  14.51. ábra: Fenntartási tényező változása 

 
Minthogy a modell a hosszú távra szóló fenntartási költséget adja, az optimális élettartam 

a fajlagos költség minimálása révén határozható meg. 

 )t()t(AA
tt

)t(
)t( 


  00

1
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Mivel a υ(t) és Ψ(t) implicit formában adottak, a fajlagos függvény deriváltját csak kije-
lölni tudjuk: 

02 












t

)t()t(t

t

)t(
)t('

''


  

Az összefüggés gyakorlati alkalmazhatóságát korlátozza az a tény, hogy a υ(t) és Ψ(t) té-
nyezők meghatározására mindössze annyi információ áll rendelkezésre, hogy a peremfeltéte-
lekből meghatározhatók. Így a termelés különböző területein működtetett gépek életciklusá-
nak jellemzésére közvetlenül nem transzformálható, ugyanakkor kérdés, hogy hipotéziseink 
révén milyen eredményeket kapunk abban az esetben, ha υ(t) és Ψ(t)-nek különböző értékeket 
adunk. 

Teljesen egyértelmű, hogy a két paraméter megválasztására – teoretikusan – végtelen le-
hetőség kínálkozik, azonban a függvény kezelhetőségét tekintve három jellegzetes életciklus 
görbe generálható, melyekre érdemes a figyelmüket fordítani. 
 
Első eset 

 
Legyen a υ(t) és Ψ(t) lineáris, pl.: 




t
)t( 1  és kt)t(   

ahol:  t = az üzemben tartási idő; 
 és k = konstansok. 
 
Behelyettesítve a felvett adatokat és képezve a fajlagos függvényt a következő eredményt 
kapjuk: 

kt)
t

(AA)t( 
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Az 14.52. ábra mutatja, hogy ha létezne ilyen gép, akkor az időtől függetlenül a fajlagos 
költsége mindig azonos volna. 
 

 
14.52. ábra: A fajlagos gépfenntartási költség változása 
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Nézzük meg, hogy lehetséges-e – jelenlegi ismereteink szerint – ilyen gép a valóságban, 
és ez a hipotézis gondolati kísérletként igazolható-e. 

A 14.5.1. fejezet 14.9. ábrája alapján a következőket mondhatjuk: 
 formálisan mind a φ(t), mind a Ψ(t) kielégíti azt a gyakorlati tapasztalatot, 

hogy az üzemben tartás idejének függvényében a φ(t) csökkenő – a Ψ(t) pedig 
növekvő tendenciájú; 

 ellentmondások mutatkoznak azonban a φ(t) tényezőben szereplő konstanssal 
)( kapcsolatban, amit szemléletesen mutat a 14.50. ábra. A függvény formá-

lis értelmezési tartománya t = 0-tól t = ∞-ig tart. Ez azt is jelenti, hogy a )( is 
(14.50. ábra) növekszik a t értékének megfelelően, ami alapvető ellentmondás-
ban van azzal a feltételezésünkkel, hogy a )(  konstans; 

 a Γ(t) függvény egyszerű kezelhetősége érdekében lineáris összefüggést téte-
leztünk fel a gépfenntartási költségek és az üzemidő között. A gyakorlat és a 
szakirodalom, valamint a 14.5.2. fejezetben közölt gépfenntartási karakteriszti-
kák igazolják, hogy a gépfenntartási költségek hatványozott formában növe-
kednek az üzemidő függvényében. 

Végeredményben tehát gondolatkísérletünk első fázisának folyamatát összegezve arra a 
megállapításra juthatunk, hogy hipotéziseink alapján kapott eredményeinket alapos ellenőr-
zésnek vessük alá, elsősorban – ha lehetőség van rá – a gyakorlattal, de ezen kívül kérdéseink 
feltevésével: lehetséges-e, elfogadható-e, tükrözi-e a valóságot. 

Ezt a dialógust addig kell folytatni magunkkal, amíg elfogadható választ nem kapunk ar-
ra, hogy bizonyítást – vagy elutasítást nyer-e az eredmény. 
 
Második eset: 

Legyen φ(t) és Ψ(t) nem lineáris, pl.: 
te)t(    és )e(k)t( t 10    

ahol: t = az üzemben tartási idő; 
 λ, µ, k0 = konstansok. 
 
Behelyettesítve a felvett adatokat és képezve a fajlagos függvényt a következő eredményt 
kapjuk. 
Hosszú távra szóló üzemfenntartási függvény. 

)1e(keAA)t( t

0

t

00
    

Fajlagos üzemfenntartási függvény. 

]kekeAA[
t

1
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Bennünket az érdekel, hogy ez a fajlagos üzemfenntartási függvény hogyan néz ki, milyen 
alakú. Megállapíthatjuk, hogy a γ(t) 0 és +∞ intervallumban folytonos, és a paraméterektől 
függően az 14.53. ábrán látható görbesereg generálható.  
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14.53. ábra: Fajlagos gépüzemviteli görbék 

A függvény (γ(t)) értéke t = 0 helyen közvetlenül nem határozható meg, mivel mind a számlá-
ló, mind a nevező 0 értékű, azaz határozatlan alakú az összefüggés, 

0

0
)t(

0t




  

Kétségbeesésre azonban nincs okunk, ha ismerjük a peremfeltételeket, azaz a konstansokat, 
hiszen különböző t értékek behelyettesítésével a fajlagos görbe felrajzolható. 
Tételezzük fel, hogy a konstansok a következők: 
A0 = 100 000 EUR 
λ = 0,5 
µ = 0,8 
k0 = 10 000 EUR 
Írjuk fel a )(t -t átrendezett formában:    











t

0t

000
e

A
ekkA

t

1
)t(



  

A keresett függvény felrajzolásához szükséges diszkrét adatok meghatározásához a következő 
táblázatot célszerű felhasználni. 

t 
+ 

A0-k0 
λt eλt 

- 

t0 e
1A


 
μt eμt 

+ 

k0eμt γ(t) 

0,0001 90000 0,00005 1,00005 99995 0,00008 1,00008 10000,8 58000 

0,001 90000 0,0005 1,0005… 99950… 0,0008 1,0008… 10008,… 57988 

0,01 90000 0,005 1,0050 99502 0,008 1,00803 10080,3 57800 

0,1 90000 0,05 1,0511 95138 0,08 1,08328 10832,8 56940 

0,5 90000 0,25 1,2840 77881 0,4 1,4918 14918 54074 

1,0 90000 0,5 1,6487 60653 0,8 2,2255 22255 51602 

2,0 90000 1,0 2,7182 36789 1,6 4,95303 49530,3 51370 

3,0 90000 1,5 4,4816 22313 2,4 11,02317 110231,7 59306 

4,0 90000 2,0 7,3890 13533,5 3,2 24,53253 245325,3 82698 

14.5. táblázat 

A táblázat adatai alapján ábrázolhatjuk a fajlagos költséget a használati idő függvényében 
(14.54. ábra). A táblázatból az állapítható meg, hogy az optimális használati idő: topt = 2 év. 
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