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A téma rövid leírása4:
A költségoptimalizálási technikák a projektmenedzsment tudományban már
mintegy 50 éve ismertek. Az alkalmazott matematikai háttér, a modellezés
során még megoldásra való sok apró feladat, valamint az ütemtervek
felkészítése a költségoptimalizálásra együttesen olyan nehézségeket
jelentenek a tervezők számára, amely eddig megakadályozták, hogy ezen
technikák széles körben elterjedjenek. Matematikai értelemben a modellek
irányított élhálózaton értelmezett optimalizálási feladatok.
A jelölt feladata új modellek kidolgozása a hozzájuk tartozó algoritmusokkal
illetve meglévő algoritmusok összehasonlítása.
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A költségtervezési feladat
A költségoptimalizálási technikák a projektmenedzsment tudományban már mintegy 50 éve
ismertek. Az alkalmazott matematikai háttér, a modellezés során még megoldásra való sok apró
feladat, valamint az ütemtervek felkészítése a költségoptimalizálásra együttesen olyan
nehézségeket jelentenek a tervezők számára, amely eddig megakadályozták, hogy ezen technikák
széles körben elterjedjenek. Matematikai értelemben a modellek irányított élhálózaton értelmezett
optimalizálási feladatok illetve sorrendezési feladatok (Brucker, Knust 2006).
Az eredeti CPM feladat, melyet Kelley és Walker (Kelley-Walker, 1959) fogalmazott meg, illetve
oldott meg, egy költségoptimalizálási feladat volt. A CPM feladat tevékenység-élű hálón került
megfogalmazásra, ahol a tevékenységeknek a gráf élei feleltek meg, míg a gráf csomópontjai
eseményeket reprezentáltak. A feladat megoldására lineáris programozási feladaton alapuló
megoldást adtak. Hamarosan más megoldások is születtek, melyek hálózati folyamok elméletén,
(Fulkerson, 1964 ), (Klafszky 1969), dinamikus programozás (Hindelgand,1979) stb.
algoritmusokon alapultak, illetve heurisztikus algoritmusok is születtek (Siemens, 1971) (Fondahl,
1961). A költségtervezési feladat alapmodellje és a megoldó algoritmusok összehasonlítása
megtalálható (Ahuja et. al 1993)-ben.
A CPM modell alapvető feltevése, hogy minden egyes tevékenység esetén meghatározható egy
normál megvalósítási idő, és a hozzá tartozó normál költség, valamint egy a maximális
gyorsíthatóságot figyelembe vevő roham idő és a hozzá tartozó roham költség. A roham költség a
modell feltevése szerint nagyobb vagy egyenlő mint a normál költség, abból a feltételezésből
kiindulva, hogy a feszített ütemű megvalósítás drágább mint a normál ütemű, a nyújtott műszak, a
drágább technológia stb. miatt. A két végpont között a költséggörbe lineáris. A költség egy
időegységre vonatkozó változása a költségtényező.
Az eredeti modell különböző módosításai, kiterjesztései is hamarosan megszülettek, pl. az MPM
háló, amely valójában egy zérus hurkot is tartalmazó digráf, vagy optimális megoldást adtak akkor
is, ha bevezették a különböző mérföldkövek teljesítési határidőire szabott kötbéreket,
naptárosították a tevékenységeket (Xiaoqiang et.al, 2007), erőforrásokat rendeltek a
tevékenységekhez és ezzel erőforrás allokálási feladatot is megoldottak az optimalizálási feladaton
belül. Szép összefoglaló mű e témában (Demeulemeester, Herroelen, 2002). Természetesen ez
nem jelenti azt, hogy egyszerre minden általánosítással is meg tudjuk oldani a feladatot. Az egyre
újabb és újabb lehetséges általánosítások még hosszú ideig munkát fognak adni a
matematikusoknak és a mérnököknek egyaránt.
Jelenleg témavezetésemmel Csordás Helga kutatja a témát.
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