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Összefoglaló 

A többskálás, multidiszciplináris folyamatrendszerek mérnöki analízise, tervezése és irányítása a már kialakult, 

terület-specifikus modellezési és szimulációs eszközök mellett újelvű, könnyen összekapcsolható modelleket is 

igényel. Egy további aktuális feladat a nemlineáris differenciál és algebrai egyenleteken alapuló, alapvetően 

funkcionális, illetve a hálózatelemzésen alapuló, alapvetően strukturális megközelítések közötti köztes 

megoldást biztosító híd kiépítése. Jelen munka egy ilyen köztes módszert mutat be, mely általánosan 

alkalmazható a folyamatrendszerek szimulációs modelljének generálására. 

A módszer a hálózat struktúra és egy-egy általános rendeltetésű állapot és változás meta-prototípus alapján 

automatikusan generálja a szimulációs modell programozható struktúráját. A grafikus (GraphML) modellben a 

meta-prototípusok alapján lehet megszerkeszteni a lokális programokat tartalmazó aktuális prototípusokat. A 

kezdeti értékekkel és paraméterekkel kiegészített strukturális modell biztosítja a „modell specifikus megmaradási 

mértékeken” alapuló additív mértékek és a „felülírható” jelek együttes használatát. A megoldás támogatja a 

lehetőségtér (design space) illetve az értékelő célfüggvények elemeinek az állapot és változás elemekbe való 

beépítését. Az általános interpreter először generálja az esetfüggő deklaratív modell adatbázist, majd végrehajtja 

a dinamikus szimulációt, miközben együttműködhet külső optimáló algoritmusokkal. Az alkalmazott változás-

orientált modell reprezentáció révén az egyes funkcionalitások összes következménye együttesen kezelhető. Ez a 

tulajdonság segíti a többskálás modellek robosztus számítását egy általános rendeltetésű alapprogrammal, illetve 

támogatja a mérleg alapú és szabály alapú részmodellek együttes generálását és végrehajtását.  

A programozható struktúrák alkalmazását különféle (a sejtbiológiai rendszerektől és táplálékhálózatoktól 

kezdve, speciális műveleti egységeken át, a nagyméretű agrár-környezeti hálózatokig terjedő) folyamatokra 

teszteltük. Jelen előadásban a módszert egy olyan egyszerűsített, többskálás biológiai rendszer példán mutatjuk 

be, amely a p53/miR34a signalling rendszer mennyiségileg kezelt reakció- és hatáshálózatát kapcsolja össze egy 

esemény- és idő-vezérelt szabály alapú patológiai folyamattal, egy mennyiségi/minőségi csatoló modellen 

keresztül.  

 

 

Summary 

In addition to the well developed, field-specific modelling and simulation tools, the engineering analysis, design 

and control of multidisciplinary and multiscale process systems require also non-conventional, easily 

connectable models. Another up-to-date challenge is building bridge (or rather finding a compromise solution) 

between the basically functional approach of non-linear differential and algebraic equations and the basically 

structural approach of network analysis. This work introduces a generally applicable "intermediate" 

methodology for generation of simulation models for process systems. 

The method automatically generates programmable structures for the simulation models, from a network 

structure and from two general purpose meta-prototypes of the state and transition elements. In the graphical 

(GraphML) model the locally programmable prototypes may be edited from the meta-prototypes. The initialised 

and parameterised structural model is prepared for the common consideration of "model specific conservation 

law based" additive measures and of the "over-writable" signals. The structure supports the embedding of the 

possibility (design) space, as well as the evaluating objectives into the state and transition elements. The general 

interpreter first generates the case-specific declarative model database, next executes the dynamic simulation that 

may collaborate with optional external optimizers.  

In the applied transition oriented model representation, all of the causally coordinated consequences of the 

functionalities may be processed together. This feature supports the robust execution of the multiscale models by 

a general purpose core program. It makes also possible the unified, common generation and execution of the 

balance-based and the rule-based sub-models.  

The programmable structures have been tested for various processes from cellular biosystems and food webs, 

through special technological units, to large-scale agro-environmental networks. In this presentation the 

methodology is illustrated by a simplified multiscale biosystem model, combining the quantitative reaction and 

influence network of p53/miR34a signalling system with the event- and time-driven, rule-based pathological 

process, through a quantitative/qualitative coupling model.  
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