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A keverési feladat egy fontos globális optimalizálási probléma, melynek a felhasználási terü-
letei többek közt a kőolaj finomítás, földgáz szállítás és keverés, szennyvíztisztítás, stb. A feladat
a minimum költségű folyam probléma egy kiterjesztése, amit egy olyan irányított gráfon értel-
mezünk, ahol a csúcsok 3 típusba sorolhatók: források, keverők és terminálok. Minden csúcsra
adott a kapacitás. A nyersanyagok minőségei ismertek a forrásokban, ahol a folyamok belépnek a
hálózatba és a többi csúcsban keveredhetnek. A keveredett anyag minőségét a beérkező anyagok
minőségeinek a súlyozott átlagként számítjuk, ahol a súlyok a folyamok értékei. A terminálokban
adottak korlátok a beérkező anyag minőségére, amiket teljesítenie kell. A cél találni egy olyan
folyamot, ami kielégíti a fenti korlátokat, valamint minimalizálja a költséget.

A terminálokban történő második keverés miatt a korlátok között megjelennek bilineáris ta-
gok, ezért a keverési feladat megengedett megoldáshalmaza nem konvex és időnként nem is össze-
függő. Az utóbbi években sikerült bebizonyítani, hogy a keverési feladat erősen NP-nehéz, sőt
akkor is az marad, ha a keverők száma 1 vagy források és terminálok közül legalább 2 van. A
bonyolultság miatt már kisméretű tesztfeladatok esetén is nehéz megtalálni a globális optimu-
mot. A szakirodalomban szerepel több heurisztika, melyek LP feladatok sorozatát oldják meg, így
nagyméretű példákra is használhatók. A globális optimum általában nem ismert, ezért különböző
relaxációk segítségével adhatunk rá alsó korlátot.

A diplomamunka célja a keverési feladat különböző operációkutatási modelljeinek a tanulmá-
nyozása, a felírások és heurisztikák implementálása, valamint a FICO Xpress nemlineáris megol-
dójával és a heurisztikus módszerekkel kapott eredmények összehasonlítása volt. A cél eléréséhez
először megvizsgáltuk a bilineáris P-, Q-, PQ-, TP- és STP-felírásokat, amiket egy kisméretű pél-
dán szemléltettünk, valamint a kapott megoldásokat részleteztük. Ez után bemutattuk a javító heu-
risztikát, mely az STP-felírást használva a bilineáris tagok egyik változójának rögzítésével minden
iterációban egy LP feladatot old meg. A módszer akkor áll le, ha elérünk egy lokális optimumot.
Számítási eredmények igazolták, hogy a talált megoldás nagyban függ a kezdőmegoldástól, mi-
vel annak a közelében levő lokális optimumokban könnyen leáll. Utána bemutattuk a konstruáló
heurisztikának 4 változatát. A közös alapötlet az, hogy egyszerre csak egy terminálba küldünk
folyamot, ami egy LP részproblémára vezet. Miközben végig haladunk minden terminálon az
iterációk végén a kapott folyamokat összegezzük. Így egy nagyon gyors módszert kapunk, ami
közepes minőségű megoldásokat állít elő. Ezután a két heurisztikát kombináltuk, azaz a konstru-
áló heurisztika által kapott eredményeket adtuk meg a javító heurisztikának kezdőmegoldásként.
Az eredmények vizsgálatához a PQ-, TP- és STP-felírások lineáris relaxációit használtuk, melyek
alsó korlátot adnak a globális optimum értékére.

Az összesített eredményekből kiderült, hogy a nagyméretű példák mindegyikén sokkal jobban
teljesített a nemlineáris megoldó. A heurisztikákra kapott eredmények átlagosan közel háromszor
olyan távol voltak a relaxációktól, mint a felírások eredményei. A futási időket tekintve a legna-
gyobb példa esetén a javító heurisztika 4 perc, a konstruáló heurisztikák fél perc, a PQ-felírás 25
perc, a TP-felírás 18 perc és az STP-felírás 5 óra alatt adott megoldást. Összességében a beépí-
tett nemlineáris megoldóval sokkal jobb eredményeket kaptunk, mint bármelyik heurisztikával. A
jobb megoldásokért cserében viszont a futási idő nagyon megnövekszik.


