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1.

Tartalmi összefoglaló

Termel® és szolgáltató rendszerek m¶ködését, viselkedését elemezve az esetek jelent®s részében ütemezési feladatokkal találkozunk, így például a vegyiparban, az olajiparban, a gépiparban, a mez®gazdaságban, az épít®iparban és a szállítmányozásban. A termel® és szolgáltató rendszerek mellett az informatikai
rendszerekhez is kap solódnak bonyolult ütemezési feladatok.
Ha a rendszer tartalmaz olyan konkurens folyamatokat, melyek
ugyanazokat az er®forrásokat igénylik és nem áll rendelkezésre
megfelel® számú er®forrás, akkor az er®források ütemezésével
lehet a folyamatokat kiszolgálni.
Ütemezés során a

él er®forrásainkhoz taszkok hozzárende-

lése egy olyan id® intervallumra mely alatt az a taszkot elvégzi.
Azt a hozzárendelést keressük, mely optimális valamilyen szempontból (pl.

minimális végrehajtási id®, minimális költség) és

teljesíti a m¶ködtetéshez kap solódó további korlátozásokat.
Az ütemezési feladatok kombinatorikus jellege és az ipari
feladatok mérete miatt a szakirodalomban közölt matematikai
programozási modellek nagy számú egész típusú változót tartalmazhatnak. A nagy méret¶ modellek megoldásának nehézsége
miatt gyakran heurisztikus szabályokkal

sökkentik a keresési

teret, ami az optimum elvesztéséhez vezethet.
Dolgozatomban az ütemezési feladatok matematikai modelljének megoldására az S-gráf módszertant [Hol zinger 2002, Sanmartí 1998, 2002℄ használom, amely kihasználja az ütemezési
feladatok spe iális tulajdonságait, ezáltal nagyméret¶ feladatok
megoldását teszi lehet®vé. Az S-gráf módszertan tartalmazza az
ütemezési feladatok megfelel® ábrázolására kidolgozott S-gráfot,
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a szétválasztás és korlátozás alapalgoritmust, mely az S-gráf ábrázolást használva megadja a feladat optimális megoldását és a
lehet®séget arra, hogy kombinatorikus eszközök beépítésével további feladatok megoldására nyíljon lehet®ség.
Az S-gráf módszertan matematikai modelljének megoldására
bevezetett szétválasztás és korlátozás elv¶ alapalgoritmushoz kidolgoztam egy új szétválasztási algoritmust, mellyel eddig megoldhatatlan feladatok megoldására nyílt lehet®ség.

Az S-gráf

módszertan nem vizsgálja a berendezések tisztításának költségeit. Az S-gráf módszertant kiterjesztettem a berendezések ütemezését®l függ® tisztítási költségek kezelésére, az algoritmust
festékipari ütemezési feladat megoldásával szemléltettem. Szakaszos termelési struktúrák gyakran olyan anyagáramokat is tartalmaznak, melyeket h¶teni, vagy melegíteni kell. Kidolgoztam
egy S-gráf módszertant használó algoritmust, mellyel ütemezési
és h®integrá iós feladatok egyidej¶ megoldására nyílt lehet®ség.
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2.

Új tudományos eredmények

Az értekezés új tudományos eredményeinek tézisszer¶ összefoglalása:
1. Új szétválasztási eljárás az S-gráf módszertanhoz
1.1. Új szétválasztási algoritmust dolgoztam ki az S-gráf
módszertan alapalgoritmusához, amely a korábban
alkalmazott berendezés szempontú döntések helyett
a taszk szempontú döntéseket használja.
1.2. Beépítettem a taszk szempontú döntéseket használó szétválasztási eljárást az S-gráf módszertanba.
Bemutattam az új ütemez® algoritmus m¶ködését és
ismertetem mely esetekben el®nyös az alkalmazása
más módszerekkel szemben.
2. Optimális ütemezés berendezések tisztítását is gyelembe
véve
Az S-gráf módszertant kiterjesztettem a berendezések ütemezését®l függ® tisztítási költségek kezelésére. Bevezettem
egy új korlátozás eljárást, mely minimális végrehajtási id®
mellett gyelembe veszi az ütemezéshez kap solódó tisztítási költséget. Az algoritmust ipari feladat megoldásával
szemléltettem.
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3. Optimális ütemezés és h®integrá ió
3.1. Új matematikai modellt dolgoztam ki ütemezés és
energia használat együttes optimalizálására.
3.2. Kidolgoztam az algoritmust az ütemezési és h®integrá iós feladatra, feladat megoldásával illusztráltam
m¶ködését.
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