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 A matematikai modellezés kialakulása és alkalmazása egybeesik a matematika 
születésével. Még számolási készségre sem volt igazán szüksége az őskor 
emberének, de már számon tudta tartani jószágait. Ennek egyik módszere az 
ismert források szerint az volt, hogy reggelente, mikor kihajtotta állatait, 
mindegyik után egy követ dobott a karám melletti gödörbe, majd este ennek 
segítségével „visszaszámlálva” el tudta dönteni, hogy teljes-e az állománya. Az 
őskor óta természetesen eszköztárak sora van kezünkben arra, hogy a valós 
világot modellezzük. Ha feltételezzük, hogy a világ jelenségei mögött 
matematikai eszközökkel leírható összefüggések állnak és azok megismerhetők, 
akkor mérések alapján az összegyűjtött adatokból a szabályosságok 
kikövetkeztethetők. A matematika kifinomult eszközeit alkalmazva 
modellezhetjük a valóságot és legtöbb esetben vizsgálhatjuk a tekintett 
rendszerek tulajdonságait, mellőzve így a költséges kísérleteket.  

 
Bevezetés 

 Modellezés során a valós világ valamely részét tekintjük, és célunk annak egyszerűsített 
modelljét definiálni azért, hogy segítségével leírhassuk a vizsgált objektum egy vagy több 
tulajdonságát, vagy éppen előre jelezhessük annak viselkedését bizonyos – esetleg nem várt 
– körülmények bekövetkezésekor. Neumann János szavait idézve: „Modellen olyan 
matematikai konstrukciót értünk, amely – bizonyos szóbeli értelmezést hozzáadva – leírja a 
megfigyelt jelenséget”.   

 A modellek létrehozásakor alapvetően kétféle modelltípust különböztethetünk meg. 
Beszélhetünk egyrészt un. fizikai modellekről, amelyek sokszor fizikai objektumok vizsgálatát 
tekintik elsődleges céljuknak, például valamely fluidum áramlásának időbeli vizsgálatát, vagy 
éppen jellemzői változásainak alakulását. Fontosak az ilyen jellegű modellek, hiszen egy 
drága objektum létrehozásakor, vagy egy új technológia bevezetésekor célszerű még 
tervezése előtt megállapítani annak várható tulajdonságait. A helyes modellépítés 
természetesen körültekintően, csak számos lépés elvégzésével biztosítható. Ilyen alapvető 
lépések a legtöbb modellezési feladat esetén a következők (Cameron et al., 2001): (1) 
definiáljuk a tekintett problémát; (2) elemezzük az azt jellemző folyamatokat; (3) 
összegyűjtjük a releváns adatokat és értékeljük azokat; (4) felírjuk, majd (5) megoldjuk a 
felépített modellt; (6) ellenőrizzük, illetve (7) validáljuk a kapott eredményeket. 
Természetesen a modellezés során nem csupán a fenti lépések szekvenciáját hajtjuk végre, 
számos esetben kell visszacsatolásra és egy adott lépés eredményének módosítására 
gondolnunk. Modellezni kisebb-nagyobb hibákkal környezetünk bármely elemét lehet, 
törekednünk kell azonban arra, hogy a megkonstruált matematikai modell a lehető 
legpontosabban írja le a vizsgált objektum azon tulajdonságát, amelyre a modellt készítettük, 
és az eredmények értékelésekor szem előtt kell tartanunk azt is, hogy modellünk több-
kevesebb elhanyagolást tartalmaz.   



 A modelltípusok másik nagy osztálya a szellemi modellek csoportja. E kategória elemei 
például az operációkutatási problémák, amelyeknek fő célja a felépített rendszerek 
kiszámíthatósága. Hasonlóan a fizikai modellekhez hosszan sorolhatnánk azon problémákat 
és variánsaikat, amelyek e tárgykörben kapnak helyet. Ilyen feladatok például a különféle 
telepítési, készletgazdálkodási, ütemezési vagy éppen sorbanállási feladatok. E 
tudományterület modelljeiről részletesebb leírást Vizvári (2009) könyvében találunk.  

 A következőkben az irodalomban fellelhető néhány érdekes szellemi és fizikai modellre 
hívom fel a figyelmet.  

 
Feladatok és matematikai modellezés 

 A különböző szilárd anyagok vegyítésére irányuló műveletek fontossága az utóbbi 
évtizedekben nagymértékben megnőtt. Napjainkban többek közt a mezőgazdaságban, a 
gyógyszeriparban, a környezetvédelemben és az élelmiszeriparban folynak különböző 
keverési folyamatokra irányuló kutatások. A művelet célja az, hogy minél egyenletesebb 
keveredettséget érjünk el, miközben az erőteljesen függ a keveredési eljárástól, illetve a 
keveredés során fellépő keveredési mechanizmusok milyenségétől. Mihálykó és szerzőtársai 
2001-ben egy olyan duplán sztochasztikus modellt vezettek be, amellyel leírhatók, és 
számítógéppel szimulálhatók e mechanizmusok előre jelezve így egy adott keverőberendezés 
és/vagy szilárd szemcsés anyagok tulajdonságait.  

 Egy másik napjainkban releváns kutatási terület a gazdasági és egyéb szervezetek belső 
folyamatainak modellezését és optimalizálását tűzte ki célul. A modelleket és a kidolgozott 
módszertan alapját egy gráf-reprezentáció adja, amelynek alapötletét Friedler és 
munkatársai dolgozták ki a 90-es évek elején (Frielder et al., 1992). Ezt adaptálva 
munkánkban egy olyan P-gráf (Process-graph, folyamat-gráf) leírásra épülő módszertant 
adtunk meg (Tarczali et al., 2010), amely egy, a folyamathálózat szintézis (Process Network 
Synthesis, PNS) leírásra épülő technikát használ fel. Munkánk során a korábban 
folyamathálózatok szintézisére kidolgozott eszközök adaptációját végeztük el üzleti 
folyamatok modellezésére, amelyet felhasználva már vizsgálhatók mind strukturális, mind 
optimalizálás szempontból a felírt üzleti folyamatok, sok esetben nem elhanyagolható 
költségmegtakarítást érve el ezzel.  

 Matematikai modellekkel az élet számos területén találkozhatunk. Így például alapvető 
fontosságúak azok a biztosítótársaságok számára is, hiszen a kockázati folyamatok 
modellezése meghatározó jelentőséggel bírhat tartalékaik tervezésekor illetve biztosítási 
díjaik megállapításakor. E területre vonatkozóan Mihálykó és Mihálykó 2011-ben megjelent 
cikke tartalmaz értékes vizsgálatokat.  

 Integrált biztonsági rendszerek tervezésekor szintén célszerű ügyelnünk arra, hogy a 
kialakított rendszer a lehető legnagyobb védelmet nyújtsa egy esetleges támadás 
bekövetkeztekor. Modellezve azonban az egyes részrendszereket, azok megbízhatóságát, 
optimalizálhatóvá válik a kiépítendő rendszer struktúrája (Süle et al., 2008a).  

 Doktori értekezésemben hőátadási folyamatok számítógéppel támogatott elemzését és 
modellezését kutattam. Napjainkban az energetikai folyamatok vizsgálata egyre fontosabb 
szerepet játszik, ugyanis a modern társadalmi gyakorlat egyre több energiát igényel és 
használ fel, miközben a hagyományos energiahordozókból egyre kevesebb van. Az 
energiahasznosítás és újrahasznosítás egy fontos része a folyamatiparban keletkező 



hőenergia kinyerése, megfelelő célokra történő átalakítása és felhasználása, melynek 
alapvető eszközei a hőcserélők, melyekből a fluidum-fluidum típusúak széles körben 
vizsgáltak, megfelelő szoftveres háttér segíti azok tervezhetőségét. Lényegesen kevesebb 
figyelmet kap azonban a szilárd szemcse-fluidum hőcserélők vizsgálata, melynek oka az, hogy 
a diszperz rendszerek modellezése és számítása összetettebb eljárásokat igényel, mivel 
figyelembe kell venni a szemcsék, valamint a szemcsepopulációk sajátos tulajdonságait is, 
amelyek fontos, alapvető befolyással vannak a termikus folyamatokra. Erre alkalmas – 
többek között – a populációs modellekkel történő modellezés és számítás.  

 Számos modellezési megközelítést találunk az irodalomban szemcsés rendszerek 
hőátadási folyamatainak leírására. A modellezési eljárásokat az alábbi három fő csoportba 
oszthatjuk: (i) Euler-féle megközelítés (Schmidt és Renz, 1999); (ii) Lagrange-féle 
megközelítés (Sommerfeld, 2001); valamint (iii) Populációs mérlegegyenletes megközelítés 
(Lakatos et al., 2006). Míg az Euler-féle modellek kulcsfogalma a folytonosság, ahol minden 
fázisra, illetve részecskére kontinuumként tekintenek (így egyszerűsítve a felírt modellt), 
addig a Lagrange típusú megközelítésnél az összes szemcse pillanatnyi állapotáról kaphatunk 
információt. Ez utóbbi technika egyik nagy hátránya azonban a nagy számolási és nagy 
műveleti igényben keresendő.  

 Kutatásaim eredményeképpen a klasszikus Euler- és Lagrange típusú módszerektől 
eltérőn egy újszerű megközelítést alkalmazok: egy populációs mérlegegyenlet modellt 
vezettem be szilárd-fluidum rendszerek hőátadási folyamatainak modellezésére, amely 
alkalmas egy teljesen kevertnek tekintett rendszert leírni, ahol a szemcse-szemcse, gáz-
szemcse, gáz-fal, fal-szemcse és a fal-környezet hőátadási folyamatokat vizsgálhatjuk 
(Lakatos et al., 2008). Ezt követően a teljesen kevert rendszer modellje alapján felírható az 
un. cellás/populációs mérleg-modell, ahol a cellasorok alkalmas módon történő 
összekapcsolásával és a köztük levő kapcsolatok definiálásával a rendszer egyes 
komponenseinek térbeli hőmérséklet-eloszlását jellemezhetjük (Süle et al., 2008b). Az így 
bevezetett modell intenzív szemcsemozgást tartalmazó folyamatok és hőcserélő rendszerek 
vizsgálatára alkalmas. A fent részletezett modell általánosításaként megadható egy axiális 
diszperziós/populációs modell is, amelyben a műveleti egységek térbeli hőmérséklet-
eloszlásait folytonos térbeli koordinátával írjuk le, amelynek segítségével elemezhetők 
például a turbulens fluidizációban megfigyelhető hőátadási folyamatok (Süle et al., 2010). Az 
így létrehozott modellek alkalmazhatók szilárd szemcse-fluidum rendszerek hőátadási 
folyamatainak modellezésére, elemzésére és tervezésére. A bevezetett cellás valamint axiális 
diszperziós/populációs mérlegegyenlet modell segítségével vizsgálhatók a szemcse-fluidum 
rendszerek hőmérsékletprofiljai, valamint a szemcsés fázis hőmérséklet-eloszlása is leírható 
segítségükkel. A megközelítés alkalmazható például turbulens fluidizáció, valamint hőcserélő 
rendszerek tervezésekor és jellemzésekor. A kidolgozott modelleknek kiemelt szerepe lehet 
energetikai folyamatok vizsgálatai során, hiszen az egyre jobb hatásfokú energiaátalakítások 
ipari környezetben elsődleges szereppel bírnak. 
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