
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Mikó Balázs 

Technológiai előtervezés automatizálása 
mesterséges intelligencia módszerek 

segítségével 

Doktori (PhD) disszertáció 

Témavezető: Dr. Szegh Imre 

2000. 



Technológiai előtervezés automatizálása mesterséges intelligencia módszerek segítségével 

Mikó Balázs Doktori (PhD) disszertáció 2000. 

2 

Köszönetnyilvánítás 

Ez úton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítették kutatómunkámat. 

Elsősorban témavezetőmnek, Szegh Imrének, aki kritikus észrevételeivel, tanácsaival 

folyamatosan irányította, segítette munkámat. Ugyancsak köszönöm kutatómunkám során 

nyújtott támogatását a Gépgyártástechnológia Tanszék tanszékvezetőinek, Horváth Mátyásnak 

és Arz Gusztávnak. 

Köszönettel tartozom továbbá kollégáimnak, akik beszélgetések során számos ötletet, 

tanácsot adtak, elsősorban Kutrovácz Lajosnak, Zoller Zoltánnak és Viharos Zsoltnak. 

Kutató munkám és publikációs tevékenységem anyagi hátterének megteremtésében jelentős 

szerepet vállalt az OTKA T024117 számú kutatási projekt és a ConFlow (ESPRIT INCO-

COPERNICUS Programme, CP960243) kutatási projekt, valamint a Gépészmérnök-képzésért 

Alapítvány.  

 

Végül szeretném megköszönni családom és barátaim támogatását. 

 



Technológiai előtervezés automatizálása mesterséges intelligencia módszerek segítségével 

Mikó Balázs Doktori (PhD) disszertáció 2000. 

3 

Technológiai előtervezés automatizálása mesterséges intelligencia 

módszerek segítségével 

 

Doktori (PhD) disszertáció 

írta 

MIKÓ Balázs 

Összefoglalás 

A disszertáció témája technológiai tervek automatizált előállításának tárgyköréhez 

kapcsolódik. A technológiai tervezés folyamata hierachikus szintekre tagozódik, melyre több 

modell is létezik. Ezen modellek közül az ötszintes – technológiai előtervezés, műveleti 

sorrendtervezés, művelettervezés, műveletelem tervezés, posztprocesszálás szintekből álló – 

modellt választva, a technológiai előtervezés feladatainak feltárását, illetve számítógéppel 

segített automatizálását tűzte ki célul a szerző. 

A kitűzött feladatnak megfelelően a disszertáció a hazai és nemzetközi szakirodalom 

alapján ismerteti a technológiai tervezés területén alkalmazható mesterséges intelligencia 

technikákat, illetve a technológiai tervezés különböző szintjein történő alkalmazásukat. Ezt 

követően ismerteti a technológiai előtervezés feladatait és folyamatát, elemzi 

kapcsolatrendszerét, az egyes feladatok számítógéppel történő automatizálasának lehetőségeit. 

Ezt követően bemutatja az előgyártmány választást segítő szabály alapú szakértői rendszert, 

ismerteti a megoldandó feladatot, a kidolgozott rendszertervet valamint az elkészített szakértői 

rendszert. Végül bemutatja az előtervezés számos feladatának megoldása során alkalmazható 

úgynevezett vázlatos technológiai terv előállítására kifejlesztett eset-alapú tervezőrendszert. A 

kitűzött feladat sajátosságait figyelembe véve elemzi az eset-alapú tervezés lépéseit és 

bemutatja az egyes problémák megoldására kifejlesztett módszereket, a megvalósított 

rendszert valamint a tesztelések eredményeit. 
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Automation of preliminary process planning by methods of 

artificial intelligence 

 

PhD Thesis 

by 

Balázs MIKÓ 

 

Summary 

The topic of the thesis is related to the domain of computer aided manufacturing process 

planning. The process of manufacturing process planning is divided into hierarchical levels. 

There are several models. Choosing the five-levels model, which consist of: preliminary 

process planning, planning the sequence of operations, planning the machining operations, 

planning the operation elements and post-procession. The author set to reveal and to automate 

the tasks of preliminary process planning. 

According to the goals the thesis shows artificial intelligence methods, that can be apply in 

the field of process planning. The wide range of applications are illustrated by several 

examples.  

Following the tasks and sub-processes of preliminary process planning are presented. The 

next chapter describes a rule-base expert system, which supports the blank type selection. 

Finally a case-based process planning system is presented, which is suitable for generating a 

skeletal process plan. The skeletal process plan is a useful basic data for automation of several 

planning tasks. 
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1 Bevezetés 

Egy termék előállításához vezető út alapvetően két fő tervezési részből áll. Az első a termék 

konstrukciós tervezése, melynek során figyelembe véve a funkcionális elvárásokat, fizikai 

korlátokat (pl. anyagtulajdonságok), formatervezési és egyéb szempontokat, kialakul a termék 

elképzelt konstrukciója. A másik tervezési terület a termék technológiai tervezése. A 

technológiai tervezés feladata a gyártáshoz szükséges dokumentáció előállítása. A tervezési 

folyamat során meg kell határozni, hogy milyen kezdeti állapotból, milyen állapotváltozásokon 

megy keresztül az alkatrész, amíg elnyeri a konstruktőr által meghatározott végállapotot. Tehát 

a technológiai tervezés során konkretizálódnak azok a gyártási folyamatok, melyek révén a 

termék előállítható. 

Egy konkrét technológiai tervezési feladatnak nem csak egyetlen megoldása van, mivel 

ugyanaz az állapotváltozás különböző eljárásokkal is elérhető, illetve az egyes eljárások 

alkalmazhatósága függ a gyártási környezettől (gép, készülék, szerszám stb.). 

A technológiai tervezés módszertana szerint a gyártási folyamatok tervezését célszerű 

hierarchikus szintekre tagolva megoldani. Az irodalomban nincs egységesen elfogadott 

álláspont arra nézve, hogy hány tervezési szint a célszerű, illetve, hogy az egyes szinteken 

milyen feladatokat kell megoldani ([57], [133], [34]), abban azonban megegyeznek a 

modellek, hogy az összetettebb, nagyobb tervezési egységektől a kisebb, egyszerűbb egységek 

irányába, illetve a kevésbé részletezett folyamatszakaszoktól az egyre részletezettebb 

folyamatszakaszok irányába kell haladnia a tervezésnek. Az általam választott modell 

technológiai előtervezés, műveleti sorrendtervezés, művelettervezés, műveletelemtervezés és 

posztprocesszálás szintekre bontja a folyamatot (1. ábra, [57]). 

Kutatási témám a technológiai tervezés legmagasabb, előtervezésnek nevezett szintjéhez 

kapcsolódik. 
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Előtervezés

Műveleti sorrendtervezés

Művelettervezés

Műveletelem tervezés

Posztprocesszálás

 
1. ábra A technológiai tervezés szintjei 

1.1 A kutatás célkitűzései 

Megvizsgálva a technológiai tervezés különböző szintjeinek automatizálhatóságát, illetve 

az elvégzendő feladatokat, azt tapasztaltam, hogy minél részletezettebb egységhez érünk, annál 

konkrétabb, körülhatárolhatóbb a feladat, annál egyszerűbb a folyamat automatizálása, így 

konkrét megoldásból, tervezőrendszerből is többet találunk. 

Kutatómunkám a technológiai előtervezés feladataira, valamint - figyelembe véve az 

előtervezés során felhasználható tudás szerkezetét és a meghozandó döntések jellegét - a 

mesterséges intelligencia módszerekre, illetve a szakértői rendszerekre irányult. 

Munkám kezdetén a következő célokat fogalmaztam meg: 

• A technológiai folyamattervezés elveinek, módszereinek megismerése. 

• A technológiai előtervezés szerepének, feladatainak feltárása. 

• Az előtervezési feladatok automatizálási lehetőségeinek vizsgálata. 

• A mesterséges intelligencia módszereinek megismerése, az előtervezés 

automatizálásában való alkalmazhatóságának értékelése. 

• Az előtervezés során alkalmazható mesterséges intelligencia módszerek, megoldások 

implementálása, tesztelése. 

Munkám során mindvégig szem előtt tartottam, hogy a módszerek implementálása során 

végzett fejlesztések, módosítások mindamellett, hogy segítik a konkrét probléma megoldását, 

általánosan is alkalmazhatók legyenek. Vagyis törekedtem arra, hogy ne csupán egy 

alkalmazást fejlesszek, hanem az alkalmazott módszert is tökéletesítsem. 
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Egy másik fontos vezérlő elv volt, hogy az elkészült rendszerek a gyakorlatban is 

alkalmazhatóak legyenek, a meglévő tervezési folyamatba könnyen be lehessen illeszteni 

azokat. 

1.2 A kutatás módszere 

Kutatómunkám során az irodalomkutatás, problémafelvetés, megoldási módszer keresés, 

implementálás, tesztelés, kiértékelés lépésékből álló ciklikus folyamatot követtem. 

Az irodalomkutatás során, alapvetően két tématerületet tekintettem át. Az egyik terület a 

gyártási folyamatok tervezésével, a tervezés módszereivel, a feladatok automatizálásával 

kapcsolatos. A fő hangsúlyt természetesen a technológiai előtervezés, az itt megoldandó 

feladatokra helyeztem. A másik vizsgált tématerületet, a mesterséges intelligencia módszerek 

alkotják. Ezen belül a szakértői rendszerek fejlesztésének módszertana, valamint a szakértői 

rendszerekben alkalmazható tudásreprezentáció és következtetési módok álltak kutatásom 

középpontjában. 

A technológiai előtervezési feladatok feltárása, valamint a mesterséges intelligencia 

módszerek adottságainak értékelése megteremtette a lehetőséget a tervezési feladatokat 

megoldó rendszerek fejlesztésére. Alapvetően két probléma megoldására koncentráltam: 

egyrészt az előgyártmány választás problémájára, másrészt egy sokrétűen felhasználható 

vázlatos technológiai terv előállítására. 

Az elkészült kísérleti rendszerek tesztelése, értékelése számos olyan új problémát vetett fel, 

melyek megoldása újabb módszerek, technikák integrálását, fejlesztését tette szükségessé. 

1.3 A disszertáció szerkezete 

Disszertációm következő fejezetében a technológiai tervezés folyamatát és 

automatizálásának lehetőségeit mutatom be, különös tekintettel a különböző mesterséges 

intelligencia módszerek alkalmazására. 

A harmadik fejezetben összefoglalom a megismert szakirodalom alapján a mesterséges 

intelligencia illetve a szakértői rendszerek tématerületének fontosabb ismereteit, illetve 

bemutatok számos olyan mesterséges intelligencia technikát, amelyet kutató munkám során 

alkalmaztam. 

A negyedik fejezet a technológiai előtervezés feladatait ismerteti, valamint az egyes 

feladatok megoldásának lehetőségeit. 
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Az ötödik fejezet az előgyártmányválasztás feladatait, folyamatát és automatizálásának 

szabály-alapú szakértői rendszerrel történő megoldását ismerteti. 

A hatodik fejezet az általam kidolgozott eset-alapú tervezőrendszert ismerteti. Bemutatom a 

rendszer felépítését, adatbázisainak szerkezetét, az esetek indexelését, a hasonlóság 

megállapításának folyamatát, valamint a kidolgozott adaptációs eljárásokat. 

A hetedik fejezet tartalmazza az új tudományos eredményeket megfogalmazó téziseket, a 

nyolcadikban található publikációim listája, a kilencedik fejezet a felhasznált szakirodalom 

hivatkozásait tartalmazza.  
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2 A technológiai tervezés folyamata és automatizálásának lehetőségei 

A 60-as, 70-es években a számítástechnika olyan mértékű fejlődésnek indult, amely 

lehetővé tette a nagy számítási igényű technológiai tervezés részleges automatizálását. A 

számítógép révén megjelent a technológiai tervezésben egy olyan eszköz, amely rendelkezett a 

szükséges teljesítőképességgel, számítási sebességgel és pontossággal, valamint megfelelő 

információtárplási háttérrel. Ugyanakkor a számítástechnika megjelenése a technológiai 

tervezésben kényszerítő erővel hatott az egzakt modellek, megoldási módszerek, 

tervezésmetodika és a tervezéselmélet megalkotásának irányába is ([57]). Ennek 

eredményeként, mint az a Bevezetésben említettem, számos elmélet alakult ki a technológiai 

tervezés problémájának megoldására, illetve számítógépes automatizálására. 

A technológiai tervezés automatizálásának módszerei, figyelembevéve a technológiai tudás 

modellezésének lehetőségeit a következők lehetnek ([57]): 

Amennyiben a szükséges tudás egzakt matematikai modellek formájában adott, a generatív 

szintézis módszere alkalmazható. A tervezési feladat megoldása ebben az esetben a feladat 

dekompozíciójával kezdődik, majd az elemi részfeladatok megoldásával folytatódik, végül 

ezen elemi megoldások szintéziséből áll össze a megoldás. 

Variáns módszer alkalmazható olyan esetekben, ha a technológiai tudás kész megoldási 

sémákban, mintákban áll rendelkezésre. A tervezési feladat az alkatrész elemzésével, 

jellegzetességeinek megállapításával kezdődik, melyek alapján kiválasztható egy hasonló 

alkatrész, melynek alkalmas adaptálásával áll elő a feladat megoldása. 

A variáns módszer lehetséges megvalósítása a csoporttechnológiák alkalmazása, melynek 

során geometriai hasonlóság alapján alkatrészcsoportokat alakítunk ki. Ezt követően 

megalkotjuk az úgynevezett komplex alkatrészt, amely a csoport valamennyi tagjának 

geometriai sajátosságát tartalmazza, majd elkészítjük ezen alkatrész gyártástechnológiai tervét. 

A csoporttechnológia alkalmazása során, a komplex alkatrész konkrét geometriai paramétereit 

figyelembevéve, a csoporttechnológia megfelelő részeit elhagyva előáll az alkatrész 

technológiai terve. 
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Összetett feladatok esetén a tudásábrázolás mindkét előbb említett formája megfigyelhető. 

Ebben az esetben a félgeneratív szintézis módszere alapján oldható meg a tervezés 

automatizálása. 

Hiányos, nem egyértelműen megfogalmazható tudás esetén mesterséges intelligencia 

módszereket alkalmazó szakértői rendszerek alkalmazása célravezető a feladat megoldásához. 

 

A korai rendszerek közül a generatív tervezési elvet alkalmazó APT rendszer volt nagy 

hatással a későbbi fejlesztésekre, melynek több megoldása is szabvánnyá vált, és nyomdokain 

számos rendszer fejlődött ki (pl. EXAPT ([101])). Ugyancsak generatív elvű tervezést valósít 

meg az IPPM ([151]) rendszer. A variáns módszer illetve a csoporttechnológiák 

alkalmazásának előnyei tükröződnek a COSINE ([91]) valamint [108] illetve [53] által 

ismertetett rendszerekben. 

Hazánkban is több kutatóhelyen folyt intenzív kutató, fejlesztő munka. A FORTAP 

rendszer ([54]) az APT által kijelölt utat követte. Ugyancsak a generatív tervezési elvet 

alkalmazták a TAUPROG ([16], [131], [132], [137]), a GTIPROG ([12], [16], [66]), a FAUN 

([59]) és a TUSY rendszerek fejlesztése során ([127], [128]). A variáns módszerben rejlő 

lehetőségeket aknázták ki a FAMUS ([26]), a Flamingó ([152], [153]), valamint a Miskolci 

Egyetemen kifejlesztett ([27]) rendszerekben. A GLEDA rendszer ([16], [56], [60]) fejlesztése 

során a félgeneratív szintézis módszerét alkalmazták. 

 

A technológiai tervezés területén számos olyan probléma létezik, amely a rohamosan 

fejlődő mesterséges intelligencia módszere segítségével egyszerűbben, gyorsabban oldható 

meg, illetve hagyományos, algoritmikus módszerekkel nem oldható meg. A mesterséges 

intelligencia módszerek előretörését jelzik olyan átfogó tanulmányok, mint például [69] és 

[90], amelyek több mint hatvan mesterséges intelligencia technikát alkalmazó technológiai 

tervező rendszert ismertetnek, vagy [79], amely 209 irodalmi hivatkozással mutatja be a 

folyamattervezés aktuális trendjeit. Ezek a számok, azért is jelentősek, mivel az egyik első 

mesterséges intelligencia technikát alkalmazó tervezőrendszert 1985-ben publikálták ([29]). A 

MacLisp környezetben írt GARI rendszer prizmatikus alkatrészek műveleti sorrend tervezését 

végezte, az alkatrészek leírására mintegy húsz alaksajátosság szolgált, a rendszer tudását pedig 

50 szabály tartalmazta. Ebből az időszakból származik [58] által ismertetett sorrendtervező 

rendszer is, amely a célvezérelt szabály-alapú következtetést kombinatórikus optimalizálással 

egészíti ki. 
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A mesterséges intelligencia módszerek nemcsak önálló tervezési elvként nyertek teret, 

hanem mind a generatív, mind a variáns elvű tervezőrendszerek bizonyos feladatainak 

megoldása során is megjelentek. 

A csoporttechnológiák alkalmazása a technológiai tervezés automatizálásában igen 

közkedvelt, mivel a tudás ily módon tömören és jól strukturálható módon írható le.  

A csoporttechnológiák alkalmazásának egyik kulcskérdése az alkatrészek leírása, valamint 

a megfelelő alkatrészcsoportok kialakítása, illetve egy alkatrész besorolása a meglévő 

csoportokba. Az alkatrész leírására [23] számkódot alkalmaz, mely alapján heurisztikus 

algoritmus segítségével határozza meg a szükséges műveleteket, műveletelemeket. [76] 

szintén számkódot használ az alkatrészek leírására, azonban a szükséges technológiai lépések 

kiválasztását egy tanuló képességekkel rendelkező algoritmus végzi. [65] alaksajátosság1 alapú 

alkatrészleírást alkalmaz, amely alapján szabálybázis választja ki a szükséges gépeket, 

szerszámokat. [89] szintén alaksajátosság alapú reprezentációt alkalmaz, a 

besorolás/kiválasztás az alaksajátosságok állapotaira vonatkozó precedencia gráfok 

hasonlósága alapján történik. [86] CommonLisp környezetben implementált NCOES rendszere 

mind az alkatrészek, mind a technológiák leírására alaksajátosságokat használ. A technológiák 

az alkatrész alaksajátosságokhoz rendelt elemi folyamatokból építi fel. [108] szemantikus háló 

alapú reprezentációt ismertet, melyen heurisztikus algoritmussal történik az osztályozás. [43] 

illetve [83] által ismertetett rendszerek szabályok alapján végzik az alkatrészek osztályozását. 

Az osztályozás problémáját [71] Kohenen hálóval ([72]) oldotta meg, [143] pedig Fuzzy 

szabályokkal módosított neurális hálóval. [91] az alkatrész osztályok kialakítása során 

alkalmazott Fuzzy technikával kiegészített neurális hálót. Ugyanezen probléma megoldására 

[53] genetikus algoritmust használt.  

 

A következőkben néhány példa segítségével megpróbálom bemutatni, hogy különböző 

mesterséges intelligencia módszerek miként alkalmazhatók a technológiai tervezés különböző 

szintjein. 

 

A műveleti sorrendtervezés feladatai a következők ([57]): az alkatrész gyártási igényeinek 

meghatározása, az ezeket kielégítő gyártási eljárások kiválasztása, a bázisfelületek és befogási 

                                                 
1 feature 
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feltételek meghatározása, a szükséges gépek kiválasztása, készülékválasztás illetve 

készülékszerkesztési igények megfogalmazása és végül a folyamat műveletekre tagolása. 

A FIXES rendszer ([14], [15]) szekrényes alkatrészek készülékezését segíti heurisztikus 

algoritmus segítségével. A bázisfelületeket a tűrések (méret, helyzet) összehasonlításával 

határozza meg.  

[28] az alkatrész testmodellje illetve az egyes felületek egymásra épülését reprezentáló 

konstrukciós gráf segítségével határozza meg, a szükséges befogásokat szintén prizmatikus 

alkatrészek esetén. [24] szabálybázis segítségével határozza meg a befogási/szorítási 

felületeket forgásszimmetrikus alkatrészek esetén. Moduláris készülékek tervezését segíti 

[126] rendszere. A feladat megoldására eset-alapú tervezőrendszert fejlesztettek, amely egy 

hétjegyű kóddal írja le az alkatrész típusát, alakját, orientációját, stb., majd ez alapján korábbi 

esetek közül javasol egyet, melyet AutoCAD-ben lehet módosítani.  

A KAPLAN rendszer ([39]) szabályok segítségével állítja elő tengelyszimmetrikus 

alkatrészek műveleti sorrendtervét. A tervezőrendszer tudását 5 szabálycsoport alkotja: (1) 

általános szabályok, melyek a megmunkálási folyamatot műveletekre bontják ; (2) korlátozó 

szabályok, melyek megakadályozzák, hogy olyan megoldások is létrejöjjenek, amelyek 

gyakorlati szempontból eleve hibásak; (3) a befogásokat meghatározó szabályok; (4) 

készülékválasztó szabályok; (5) végrehajtási szabályok, melyek meghatározzák, hogy az adott 

felfogásban mely felületek készíthetők el. [107] Prologban készült szabály alapú rendszere 

szintén tengelyszimmetrikus alkatrészek sorrendtervezésére alkalmas. [77] prizmatikus 

alkatrészek testmodellje alapján szintén szabályokkal oldja meg a feladatot, míg [21] illetve 

[80] alaksajátosság alapú alkatrészleírást alkalmaz. [75] a nemlineáris folyamattervek 

alkalmazását mutatja be. A nemlineáris tervek csak a szükséges műveletek közötti 

korlátozásokat, előzési feltételeket tartalmazzák, melyek lehetővé teszik egy dinamikusabb 

tervező rendszer megépítését. A tervben szereplő korlátozásokat tudásbázis alapján határozza 

meg a rendszer. [94] igen összetett rendszert ismertet, melyben megtalálhatók az eset-alapú, a 

szabály-alapú tudásreprezentáció, valamint a neurális háló alapú problémamamegoldás elemei 

is. [61] az MKGSI rendszer szerepét és fontosságát emeli ki, valamint ismerteti a 

rendszerelemek alaksajátosság reprezentációját. [64] a döntési folyamatot vizsgálja fejre 

szerelhető kamera segítségével, és ezek eredményeit építi be szabály-alapú rendszerébe. [8] 

tudásbázisú megoldása egyszerű tengelyszimmetrikus alkatrészekre végzi el a bázisválasztást, 

felépítve minden lehetséges folyamatvariánst. [20] rendszere az eset-alapú következtetés 

valamennyi lépését megvalósítja (indexelés, visszakeresés, adaptálás, szimuláció). A rendszer 
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feature alapú leírással reprezentált, prizmatikus alkatrészek műveleti sorrendtervezésére 

alkalmas. Szintén eset-alapú tervezőrendszert ismertet [87], ahol az adaptálás és a kész 

megoldás ellenőrzése szabályok segítségével történik. [138] az optimális műveleti sorrendterv 

előállítására alkalmas genetikus algoritmust ismertet. A dolgozat bemutatja az algoritmus 

alapvető elemeit: a sorrendterv alkalmas genetikus reprezentációját, a genetikus operátorokat, 

valamint a kiértékelő eljárásokat. A sorrendterv genetikus reprezentációja a munkadarabot 

alkotó felületcsoportok állapotainak olyan permutációja, amely kielégíti a sorrendi-, valamint a 

környezet által meghatározott korlátozásokat. [136] szintén genetikus algoritmust alkalmaz a 

műveleti sorrendterv előállítására. 

 

A következő tervezési szint a művelettervezés, melynek feladatai a műveletelemek 

meghatározása, a ráhagyások elosztása, a szükséges szerszámok és mérőeszközök kiválasztása, 

a szerszámelrendezési terv elkészítése, és végül a műveletelemek sorrendjének meghatározása.  

Először néhány olyan rendszert mutatok be, melyek a szükséges műveletelemeket illetve 

azok sorrendjét határozzák meg.  

A METUCIM rendszer ([9]) prizmatikus alkatrészek tervezését végzi. A rendszer az 

alkatrész CAD modelljéből létrehozza az alkatrész alaksajátosság alapú leírását, majd egy 

szabálybázis segítségével generálja az egyes geometriai elemekhez tartozó műveletelemeket. 

[112] prizmatikus alkatrészek műveletelem sorrendjének meghatározásának egy heurisztikus 

megoldását ismerteti. A precedencia mátrixokon alapuló eljárás a szerszámváltások számának 

minimalizálására törekszik. [84] furatmegmunkálás műveletelemeit illetve  szerszámait 

határozza meg tudásbázis segítségével. [134] neurális hálót alkalmaz ugyancsak 

furatmegmunkálás műveletelemeinek kiválasztásához. A PROCASE tervező rendszer ([149]) 

eset-alapú következtetéssel oldja meg a műveletelemek kiválasztását és sorrendjének 

meghatározását. Nemcsak a tengelyszimmetrikus alkatrészeket, de a műveletelemeket is 

alaksajátosságokkal írja le. Ugyancsak eset-alapú tervezéssel oldja meg a műveletelemek 

kiválasztását és sorrendjének meghatározását [88] által ismertetett rendszer, de prizmatikus 

alkatrészekre. [30] a megmunkáláshoz szükséges művelet elemeket neurális háló segítségével 

választja ki. A megoldás során két hálót használ. Az első a felületelem függvényében 

kiválasztja a szükséges megmunkálási módot, a második háló pedig a megmunkálási mód és a 

geometriai adatok alapján a szükséges lépéseket (nagyolás, félsimítás, simítás stb.) határozza 

meg.  
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A következő rendszerek a szerszámválasztás problémájára adnak megoldást. Az XTURN 

rendszer ([48]) szabálybázis alapján választ szerszámokat tengelyszimmetrikus alkatrészek 

megmunkálásához. [130] fröccsöntő szerszámok szerszámlapjainak megmunkálásához 

szükséges szerszámok kiválasztásához alkalmaz szabálybázist. [103] a szerszámválasztás 

ágens alapú megközelítését ismerteti. Az ismertetett ágens az előírt korlátozások 

figyelembevételével szabályok alapján választ szerszámot. [25] esztergaszerszámok 

kiválasztását segíti kérdéslista alkalmazásával. [118] mesterséges neurális háló segítségével 

oldja meg a szerszámválasztás problémáját. A megmunkálandó felület jellege és paraméterei 

alapján határozza meg a szerszám típusát, anyagát és élgeometriáját. [97] genetikus algoritmus 

segítségével választ szerszámot bonyolult felületek megmunkálásához. Az optimalizálás 

kritériuma a megmunkálási idő és a maradék anyag (megmunkálatlan felület) minimalizálása.  

 

A műveletelem tervezés feladatai a forgácsolási paraméterek meghatározása, valamint a 

szükséges szerszámmozgások, szerszámpályák megtervezése, melyek közül az előbbi 

megoldásában játszanak nagyobb szerepet a különböző mesterséges intelligencia módszerek. 

[85] egy döntéshozó szakértői rendszert ismertet, amely tudásbázisra alapozva több 

kritérium figyelembevételével határozza meg a forgácsolási paramétereket. A döntési folyamat 

során arra törekszik a rendszer, hogy a költség, a megmunkálási idő és felületi érdesség 

minimális legyen. [145] neurális háló alkalmazásával határozza meg a forgácsolási 

paramétereket, esztergálási műveletelemekhez. Ugyancsak neurális háló alkalmazását mutatja 

be [141] és [142]. A megvalósított háló érdekessége, hogy a forgácsolási paraméterek, a 

szerszámadatok és a folyamat jellemzői mind bemeneti, mind kimeneti oldalon szerepelnek, és 

a feladattól függően alakul ki a be- illetve kimenetek aktuális konfigurációja. [104] megoldása 

adatbázisból választ forgácsolási paramétereket esztergáláshoz, melyeket neurális háló 

segítségével módosít az aktuális feltételeknek megfelelően. A módosítás során 15 paramétert 

vesz figyelembe, melyek leírják a műveletelem jellegét, a leválasztási alakzat főbb méreteit, a 

szerszám típusát, geometriai paramétereit és anyagát, a munkadarab anyagát és felületi 

állapotát. Ezek alapján javasol módosító tényezőt a rendszer. [32] genetikus algoritmussal 

határozza meg a forgácsolási paramétereket esztergálás esetén. Az egyedek jóságát a költség, a 

termelékenység és a felületi érdesség függvények súlyozásával határozza meg. [81] marási 

feladat forgácsolási paramétereinek meghatározására alkalmas genetikus algoritmust ismertet. 

A futási idő lerövidítése érdekében a paramétereket decimálisan kódolja a szokásos bináris 
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helyett. Az egyedek jóságát a termelékenységgel, a költséggel és az anyagleválasztás 

sebességével jellemzi. 
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3 Mesterséges intelligencia módszerek  

Az előző fejezetben olyan technológiai tervezőrendszereket mutattam be, melyek 

különböző mesterséges intelligencia technikákat alkalmaznak. Vizsgáljuk meg ezeket a 

módszereket közelebbről. 

3.1 A mesterséges intelligencia 

A mesterséges intelligencia (MI) kutatások kezdetét a korai ötvenes évekre tehetjük, amikor 

John McCarthy egy konferenciát szervezett a Dartmouth College-ba, melynek témája az 

emberi gondolkodás folyamatát modellezni képes gép megalkotásának lehetősége volt ([22]). 

Az azóta eltelt időben a mesterséges intelligencia kutatás önálló tudománnyá vált, így a kezdeti 

célok is sokrétűbbé váltak, számos területe alakult ki a kutatásoknak, jól elkülöníthető 

irányzatok jöttek létre. Ebből következik, hogy a mesterséges intelligencia szó jelentését is 

másként értelmezik a különböző kutatók. 

A mesterséges intelligencia olyan kutatási terület, amely arra törekszik, hogy a 

számítógépek intelligensnek tekinthető tevékenységeket tudjanak végezni ([35]). A 

kutatásoknak két fő irányuk van, egy kognitív és egy számítástudományi irány.  

A kognitív pszichológiával kapcsolatos kutatások a számítógépet eszközként használják az 

emberi gondolkodás, problémamegoldás stb. megértésére, modellezésére ([10], [100], [122], 

[135]). Ezen irányzaton belül is több modellezési módszer létezik ([36]). Az úgynevezett 

"felülről-lefelé" megközelítés a viselkedési adatokból indul ki és megpróbál olyan modellt 

illetve algoritmust alkotni, amelyek visszaadják ezen jelenségeket. Az "alulról-felfelé" 

modellezési stratégia az anatómiai ismeretek alapján próbál modellt alkotni, ügyelve a konkrét 

fizikai hasonlóságra és így előállítani a megfigyelhető jelenségeket. Ezen megközelítés 

sajátosságai jól megfigyelhetők az [3] által ismertetett idegrendszeri modellen. 

Ezzel szemben a számítástudományi megközelítés azt tűzte ki célul, hogy intelligensebbé 

tegye a számítógépek "viselkedését" ([6], [41]). Rich ([113]) egy probléma jobb megoldásának 

előállítására helyezi a hangsúlyt a kutatás céljának definiálásakor: a mesterséges intelligencia 

annak a kutatása, hogyan oldhatják meg a számítógépek hatékonyabban azokat a problémákat, 

melyeket jelenleg az emberek oldanak meg jobban. 
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Természetesen itt is megfigyelhetők biológiai analógiák, de a cél nem a biológiai rendszer 

modellezése, megértése, hanem más területeken felmerülő problémák hatékonyabb megoldása. 

Ily módon az analógia már csak igen nehezen fedezhető fel az alkalmazott módszer, 

algoritmus mögött. Műszaki problémák megoldására ez a megközelítés alkalmazható. 

Sharples ([123]) három pontban foglalta össze a mesterséges intelligencia kutatások célját, 

ötvözve a fenti két megközelítést: 

• meglévő intelligens rendszerek empirikus tanulmányozása és modellezése, 

• intelligens rendszerekben alkalmazható módszerek elméleti kutatása, 

• gyakorlati problémák megoldása ezen módszerek segítségével. 

A célunk tehát az intelligens problémamegoldás. A kérdés az, mit jelent az intelligens 

viselkedés. Az intelligencia az értelmi működés fokmérője, elsősorban új körülményekhez 

való alkalmazkodó képességben mutatkozik meg, amely szorosan összefügg az előzőleg 

szerzett tapasztalati anyag alkalmazásával, a helyzet mozzanatainak széleskörű 

figyelembevételével és a gondolkodóképességgel ([11]). Ezen definíció igen tág teret ad az 

intelligens viselkedés értelmezésére.  

Russel ([116]) szerint egy rendszer intelligensen viselkedik, ha a rendelkezésre álló 

ismeretek, vélekedések alapján a lehető legjobb döntést hozza egy adott cél elérése érdekében. 

[78], [120] és [147] az emberi problémamegoldás mintáján történő önálló döntéshozatalt emeli 

ki. [106] szintén alkalmazás orientált definíciót ad a mesterséges intelligencia fogalmára: 

szerinte a mesterséges intelligencia olyan algoritmusok gyűjteménye, melyek tanulási 

képességgel rendelkeznek és egy probléma elegendően jó megoldását adják. 

[123] három kulcs jellemző meglétével definiálja az intelligenciát, melyek a céltudatosság, 

a rugalmasság és az általa "eredményes lustaság"-nak nevezett tulajdonság, ami arra utal, hogy 

a cél elérése érdekében csak a szükséges és elégséges tevékenységet végezze a rendszer. 
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2. ábra Mesterséges intelligencia kutatási területek 

Mint az eddigiekből is kiderült, a mesterséges intelligencia kutatások roppant szerteágazóak 

és sokrétűek (2. ábra) ([35], [116], [117]). Saját kutatásaim szempontjából a szakértői 

rendszerek, illetve a szakértői rendszerekben alkalmazható mesterséges intelligencia 

módszerek azok, melyek nagyobb figyelmet érdemelnek. 

3.2 Szakértői rendszerek 

A mesterséges intelligencia kutatások egyik legismertebb és legelterjedtebb alkalmazásai a 

szakértői rendszerek. 

A szakértői rendszerek fogalmát definiálhatjuk szűkebb és tágabb értelemben ([46]). 

Szűkebb értelemben a szakértői rendszer-technika olyan eszköz, amely könnyebbé és 

hatékonyabbá teszi a programfejlesztést. Tágabb értelemben az első lépést jelenti abban a 

folyamatban, amely arra irányul, hogy a programozás a direkt, numerikus programozásnál 

magasabb szintre kerüljön. 

A szakértői rendszer egy számítástechnikai hátterű probléma-megoldó rendszer, amely 

alapvetően különböző mesterséges intelligencia módszerekre épül ([119]), egy szűkebb 

problématerület (domain) ismereteit tartalmazza ([17], [105]), segít nagy méretű, komplex 

problémák analizálásában illetve megoldásában ([45]) figyelembe véve a humán szakértők 

probléma-megoldási folyamatát ([63]). Ily módon kiterjesztik a számítógép lehetőségeit a 

szokásos matematikai és statisztikai függvényeken túl és megkönnyítik a számítógép 

programok készítését. A tudás kódolásával és a humán szakértők következtetési képességével 

a szakértői rendszerek feltárják az adott problémát és javaslatokat készítenek a megoldására 

([45]). 
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Szakértői rendszereket ma már számos területen használnak. Alkalmazásuk közös vonása a 

következőkben foglalható össze ([13], [33], [44]): 

• a probléma megoldása gyakorlati tudást igényel, 

• a problématerület jól körülhatárolható, 

• a kiinduló adatok objektív módon leírhatók, 

• kevés az emberi szakértő, 

• fontos a probléma gyors megoldása. 

A szakértői rendszereknek alapvetően két típusuk van: a döntéstámogató és a döntéshozó 

szakértői rendszer. A döntéstámogató szakértői rendszerek emlékeztetik a humán szakértőt a 

megfontolandó következményekre, a felderítendő alternatívákra stb., amelyek felett a szakértő 

esetleg elsiklana a döntéshozatal során. A döntéshozó szakértői rendszerek a probléma 

megoldásának megtalálásában segítik a problématerületen járatlan vagy kevéssé jártas 

felhasználót. 

A szakértői rendszereknek természetesen hátrányai is vannak:  

• nehéz új, vagy a szokásostól eltérő helyzetekre felkészíteni, 

• nem kreatív, 

• a fejlesztés drága és időigényes. 

 

Egy humán szakértő és egy szakértői rendszer tulajdonságait hasonlítja össze az 1. táblázat. 

1. táblázat Humán szakértő és a szakértői rendszer tulajdonságai 

 Humán szakértő Szakértői rendszer 
1. A képességek és a tudás idővel 

változik. 
A tudás állandó. 

2. Felkészítése hosszú és költséges 
folyamat. 

Fejlesztése drága, de 
sokszorosítani könnyű és olcsó. 

3. Érzelmi állapota befolyásolja a 
döntéshozatalt. 

Állandó és megismételhető 
eredményt biztosít. 

4. Ritka és drága. Használata és karbantartása 
viszonylag olcsó. 
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Felhasználói
felület

Felhasználó

Tudásmérnök

 
3. ábra Egy szakértői rendszer felépítése 

Egy szakértői rendszer általános felépítését mutatja a 3. ábra. 

A rendszer tudását a tudásbázis tartalmazza, amit a tudásmérnök állít össze és tart karban. A 

tudásmérnök a problématerület ismerője, aki átlátja a problématerülethez kapcsolódó 

ismereteket és képes azokat rendszerezni. A felhasználó a felhasználói felületen keresztül tud 

kommunikálni a rendszerrel, itt tudja leírni a problémát és ezen keresztül kapja meg a 

megoldást is. A felhasználó által leírt probléma a munka memóriába kerül, majd a megoldás 

során a következtető mechanizmus, felhasználva a tudásbázis tartalmát, megpróbál választ 

adni. A következtetés folyamatát a nyomkövető rendszer segítségével tudjuk figyelemmel 

kísérni. Léteznek úgynevezett szakértői keretrendszerek, amelyek a szakértő rendszer vázát 

tartalmazzák (az ábrán szaggatott vonallal határolva), így a fejlesztés idő- és munkaszükséglete 

jóval kisebb. Egy szakértői keretrendszer a következtetőmechanizmuson kívül tartalmazza 

azokat az eszközöket is, melyek lehetőséget nyújtanak a felhasználói felület és a tudásbázis 

létrehozására. 

Kantrowitz tanulmánya [67] 76 szakértői keretrendszer legfontosabb adatait gyűjtötte össze, 

melyek között az ingyenesen használható egyszerű eljárás gyűjtemény épp úgy megtalálható, 

mint a több ezer dolláros fejlesztőrendszerek. A felsorolt rendszerek közül legjelentősebbel 

illetve legismertebbek az ART*Enterprise, a Kappa PC, valamint a Level5 Object szabály-

alapú, valamint a CBR Express és a Help!CPR eset-alapú keretrendszerek. 
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3.3 Tudásreprezentációs módszerek 

A szakértői rendszerek problémamegoldó módszerét alapvetően meghatározza a 

tudásreprezentáció formája. A legfontosabb reprezentációs formák a következők: 

• Frame-ek 

• Szabályok 

• Esetek 

• Heurisztikák 

3.3.1 Frame-ek 

A frame-ek fogalmát Marvin Minsky vezette be és a következőképpen definiálta: a frame 

sztereotip helyzetek leírására alkalmas adastruktúra ([96]). Az egyes frame-ekhez különböző 

típusú információk rendelhetők és köztük kapcsolatok definiálhatók. 

A frame-ek csomópontok és kapcsolatok hierarchikusan szervezett hálózata, ahol a 

magasabb szinten lévő csomópontok általános, míg az alacsonyabban lévő csomópontok 

speciálisabb ismereteket tartalmaznak az adott fogalomról. 

Az ábrázolni kívánt fogalmakat osztályokba soroljuk, melyeknek további alosztályai 

létezhetnek. Mind az osztályoknak, mind az alosztályoknak létezhetnek tulajdonságai, amelyek 

az adott osztályba tartozó fogalmak jellemzőit írják le (4. ábra). Amennyiben ezen 

tulajdonságokhoz konkrét értékeket rendelünk, az osztály egy példányát hozzuk létre. 

A tulajdonságok értékei megadhatók a konkrét értékkel, egy eljárással, amely a tulajdonság 

értékét egyéb információkból határozza meg, vagy öröklődéssel, ami azt jelenti, hogy a 

tulajdonság értéke egy magasabb szinten megadott értékkel egyezik meg. Egyéb eljárások is 

hozzárendelhetők egy-egy tulajdonsághoz, amelyek akkor hajtódnak végre, ha valamilyen 

egyéb feltétel teljesül, például, az érték megváltozik, vagy a frissítése szükséges ([123]). 
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=
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4. ábra Frame-ek szerkezete 

3.3.2 Szabály-alapú következtetés 

A szabály-alapú következtetés (rule-based reasoning) nagyon közel áll az emberi 

gondolkodás bizonyos formáihoz. Gyakran döntünk ha - akkor típusú szabályok alapján. Ezt a 

gondolkodási folyamatot modellezi a szabály-alapú következtetés ([123], [33]).  

A szabály-alapú rendszerek tudásbázisa részben tényekből, részben szabályokból áll. A 

tények az általunk vizsgálni kívánt zárt világ leírására szolgálnak. A szabályok ezen 

világmodell elemeire vonatkoznak. A szabályok feltétel-akció párosok, ami azt jelenti: ha a 

feltétel kielégül akkor az akciót végre lehet hajtani. A feltétel azon körülmények kifejezésére 

szolgál, melyek között a szabály egyáltalán aktivizálódhat. Az akció oldal adja meg, hogy mi 

történjen a szabály aktivizálódása nyomán. A szabálynak kétféle hatása lehet: részben 

módosíthatja a tényeket, részben input/output tevékenységet generálhat.  

A következtetési ciklusnak tehát három fő lépése van (5. ábra).  

Adatbázis

Mintaillesztés

Választás

Tüzelés

Szabály 
bázis

 
5. ábra Szabály-alapú következtetési ciklus 
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A mintaillesztés kijelöli mindazon szabályokat, melyek feltételei illeszkednek a tényekre. 

Ekkor nem pusztán a feltételek logikai ellenőrzése, hanem a feltételek közt szereplő változók 

minden lehetséges módon való lekötése történik. Egy szabály többféle módon is illeszkedhet 

az adatbázisra, ezért valójában nem a szabályok tüzelnek, hanem azok példányai.  

Választáskor el kell dönteni, hogy a mintaillesztés során kijelölt szabálypéldányok közül 

melyik tüzeljen. A feladat megoldására többféle vezérlési stratégiát alkalmazhatunk. A 

leggyakrabban alkalmazott stratégiák a következők: 

• a legfrissebb tényekre illeszkedő;  

• a legspecifikusabb, azaz a legtöbb feltételt alkalmazó; 

• a legnagyobb prioritású, ha a szabályokhoz prioritás rendelhető, vagy 

• egy véletlenszerűen kiválasztott szabály tüzel. 

Egy szabály lekötött, konkrét értékkel rendelkező változók mellett történő végrehajtását 

tüzelésnek nevezzük. A tüzelés során módosulnak a tények, vagy input/output tevékenységek 

aktivizálódnak.  

A szabályok feldolgozását a következtető mechanizmus végzi. Szabály-alapú rendszerekben 

az alapvető következtetési mód az előreláncolás vagy adatvezérelt következtetés, melynek 

lényege a következő: ha a következtető mechanizmus talál olyan szabályt, melynek feltételeit a 

tények kielégítik, akkor végrehajthatja a szabályt, aminek hatására a tények módosulnak. 

Mindez ciklikusan addig folytatódik, míg van olyan szabály, amely "tüzelhet".  

A következtetés másik, gyakran alkalmazott módja az ún. hátraláncolt vagy célvezérelt 

következtetés. A következtetés egy célból indul ki és megvizsgálja, hogy a rendelkezésre álló 

tények alapján a cél igazolható-e. A mechanizmus először a cél alapján kiválaszt egy szabályt, 

melynek akció oldalán a cél állítása szerepel. Ezután ellenőrzi, hogy a tények kielégítik-e ezen 

szabály feltételeit. Ha egy feltételre nincs illeszthető tényállítás, akkor azt az igazolandó 

célokhoz csatolja. Ez a folyamat mindaddig tart, míg előáll egy megoldás, vagy kiderül, hogy 

az adott cél az adott tények esetén nem teljesíthető.  

A gyakorlatban gyakran alkalmazzák a vegyes, mind előre-, mind hátraláncoló 

következtetési módot. Ekkor, ha a mintaillesztés egy bizonyos tény hiánya miatt nem sikerül, 

ezt a tényt célként lehet kitűzni és hátraláncoló szabályok segítségével meg lehet próbálni a 

többi tényből levezetni.  
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3.3.3 Eset-alapú következtetés 

Az eset-alapú következtetés (case-based reasoning) a probléma megoldás és gépi tanulás 

egyik legfrissebb megközelítési módja a mesterséges intelligencia módszerek között, amely 

nagy figyelmet kapott az elmúlt években ([73]). 

Az eset-alapú következtetés az emberi megismerés élettani elméletére épül, amely - egyes 

kutatások szerint - a megérzésen alapszik, vagyis az emberi tudás nem szabályoktól vagy 

egyéb formalizálható szerkezettől függ, hanem tapasztalatoktól (vö. [11] intelligencia 

meghatározása). Az emberi szakértők, ellentétben az adott szakterületen járatlan vagy kezdő 

emberekkel, képesek összekapcsolni egy példát egy előzővel, következtetni tudnak analógiák 

alapján az aktuális és a régebbi problémák között, használva a régi esetből következő 

megoldásokat, képesek felismerni és elkerülni a régi hibákat és hiányosságokat. 

Az eset-alapú következtetés ahelyett, hogy kizárólag a problématerületből generált tudásra 

építene, vagy a problémaleírás és a következmény közötti összefüggéseket állítaná elő, az eset-

alapú következtetés képes kihasználni a korábbi tapasztalatokban rejlő speciális tudást egy 

konkrét probléma megoldása során. Egy új probléma megoldása egy hasonló, régi eset 

visszakeresésével és annak az új helyzetben való alkalmazásával történik. A másik lényeges 

különbség az, hogy az eset-alapú következtetés hosszantartó, folyamatos tanulást valósít meg, 

mivel az új tapasztalat beépül a rendszerbe, így azonnal felhasználható a következő problémák 

megoldása során ([73]). 

Ez alapján az eset-alapú következtetés meghatározására a következő definíciót adhatjuk 

([1]): 

Egy új probléma megoldása azáltal, hogy felidézünk egy korábbi, hasonló 

problémát, és felhasználjuk ennek megoldásából származó tudást és 

tapasztalatot. 

Az eset-alapú tervezés szóhasználatban az eset általában egy probléma helyzetet jelent. Egy 

olyan korábban tapasztalt helyzetet, amelyet megfigyeltünk és megtanultunk oly módon, hogy 

egy jövőben jelentkező probléma megoldására újra fel tudjuk használni. Erre hivatkozhatunk 

mint múltbeli eset, előző eset, tárolt eset vagy elfogadott eset. Teljesen hasonló módon az új 

vagy más elnevezéssel megoldatlan eset, az új, megoldásra váró probléma leírása. Az eset-

alapú következtetés valójában egy probléma megoldásának és ebből a tapasztalatból való 

tanulásnak a ciklikus és integrált folyamata ([1]). 

Itt kell megjegyeznünk, hogy a probléma megoldás kifejezést szélesebb értelemben 

használjuk, a tudás-bázisú rendszerek területén általánosan használt gyakorlattal összhangban. 
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Ez azt jelenti, hogy a probléma megoldás nem feltétlenül az aktuális problémára választ adó 

konkrét megoldás automatikus keresését  jeleni, elképzelhető, hogy bizonyos feladatokat a 

felhasználó old meg. Például a probléma értelmezését, a lehetséges megoldások generálását 

vagy a javasolt megoldás helyességének vizsgálatát stb. 

Egy eset jellemzően a következőket tartalmazza ([144]): 

• a problémát, amely leírja azt a világállapotot, amelyben az eset érvényes, 

• a megoldást, amely kifejti a problémára adott megoldást és/vagy 

• a következményt, amely a világ állapotát írja le, miután az eset bekövetkezett. 

Egy eset leírására sokféle típusú adatot tárolhatunk, amelyeket a hagyományos 

adatbáziskezelés során már megszoktunk, sőt egyes rendszerek kihasználják a multimédia adta 

lehetőségeket is. A kérdés az, hogy milyen és mennyi adatot tároljunk. Erre vonatkozóan két 

szabály mondható ([144]): olyan adatokat kell tárolni, amelyek funkcionálisan szükségesek és 

amelyeket könnyű beszerezni. 

A 6. ábra az eset-alapú következtetés folyamatát mutatja. 

Esetbázis

Új probléma

Indexelés

Visszakeresés

Hasonló esetek

Választás

Javasolt megoldás

Adaptálás

Ellenőrzés

Tanulás

Megoldás

 
6. ábra Eset-alapú következtetés folyamata 
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A legtöbb adatbáziskezelő rendszer indexeket használ az adatok visszakeresésének 

meggyorsítása érdekében. Az index a számítógépes adat struktúra része, amely lehetővé teszi 

az egyszerű nyilvántartást és a gyors visszakeresést. Ez azt jelenti, hogy a számítógépnek nem 

kell a rekordok összes mezőjét végignézni keresés során. Eset-alapú következtető rendszerek is 

indexeket használnak a visszakeresés meggyorsítására. Az indexelés során ezt a kódot állítjuk 

elő. Az indexelés célja tehát az esetek jellegzetességeinek leírása, valamint az információ 

rendszerezése és tömörítése. 

Egy eset kétféle információt tartalmaz: 

• indexelt információt, amelyet a visszakeresés során használunk, és 

• nem indexelt információt, amely az esethez kapcsolódó információkat tartalmaz, de a 

visszakeresés folyamatában nem használjuk őket. 

A jó index a következő tulajdonságokkal rendelkezik ([144]): 

• Egyértelmű kapcsolatban van a megoldással, vagyis a megoldást befolyásoló 

körülményeket írja le. 

• Leírja azokat a célokat, melyekhez az eset használható. 

• Elég általános ahhoz, hogy tekintetbe vegye az esetbázis széleskörű jövőbeni 

használatát. 

• Elég konkrét ahhoz, hogy később is értelmezhető legyen. 

 

Az eset-alapú rendszereknél az emlékezés az esetek memóriából, vagyis az esetbázisból 

történő visszakeresését jelenti. Általában ez két alfeladatból áll ([73]). Korábbi esetek 

felidézésének célja az, hogy kikeressen olyan ‘jó’ eseteket, amelyek megalapozzák a 

következtetés folyamatát, ami a következő lépésben történik. A visszakeresés az új eset 

tulajdonságainak felhasználásával történik. Ezeket indexként használva végigvizsgáljuk az 

esetbázist. 

Számos probléma merül fel, melyeket a visszakeresés során meg kell oldani ([73]).  

Az első az, hogy a számítógépnek meg kell adnunk, hogyan ismerheti fel, hogy egy eset 

alkalmazható egy új helyzetben. Ezt illesztési vagy hasonlóság-becslési problémának 

nevezzük. Amikor két eset nyilvánvalóan egyforma, ez nem túl nehéz, de gyakran azok az 

esetek, amelyek a leginkább használhatók, első ránézésre nem tűnnek túl hasonlónak. Ekkor 

mélyebb elemzés szükséges, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy ezek valóban egyformák. Ez át 

is vezet bennünket az indexelés problémájára, melyről már szóltam korábban. Mivel az 
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indexelés egy absztrakt szinten írja le az esetet, el kell tudni dönteni, az elvonatkoztatás milyen 

szintje alkalmas arra, hogy összehasonlítsuk az eseteket. 

A számítógépet képessé kell tenni arra, hogy kidolgozza egy eset részleteit. Gyakran elég 

kevés információ áll rendelkezésre az új szituációról, így ez csak kevés alapot biztosít más 

helyzetekkel való összehasonlítás során. Más esetben amit tudunk, az túl nyers ahhoz, hogy az 

összehasonlítást elvégezzük. Ezt a problémát helyzet-becslésnek nevezzük (situation-

assessment). 

Az utolsó nehézség egy hatékony keresési algoritmus elkészítése. A nehézséget az jelenti, 

hogy egy nagy esetkönyvtárban kell megtalálni az alkalmas eseteket. Meg kell oldanunk azt a 

problémát, hogy a lehető legkisebb részét vizsgáljuk meg az esetbázisnak.  

A legjobb eset kiválasztása során kiválasztjuk a legígéretesebb esetet vagy eseteket az előző 

lépésben generált információk felhasználásával. Az eljárás célja, hogy megrostáljuk a 

szóbajöhető eseteket, így kiválasztva egy vagy néhány további feldolgozásra alkalmas esetet.  

Miután az eset-alapú rendszer visszakereste a megfelelő eseteket, azok megoldását 

adaptálni kell az új eset sajátosságainak megfelelően ([144]). Az adaptáció során eltéréseket 

keresünk a kiválasztott és az aktuális eset között és ezután változtatásokat hajtunk végre a 

javasolt megoldásban. 

Az adaptációnak alapvetően két formája létezik: 

• szerkezeti adaptáció (structural adaptation), amely során a szabályokat és/vagy 

képleteket közvetlenül a visszakeresett megoldásra alkalmazzuk, 

• származtatási adaptáció (derivational adaptation) során az új esetre alkalmazzuk 

azokat a szabályokat és/vagy képleteket, melyekkel a régi megoldást is előállítottuk. 

Az eset-alapú rendszerek számos különböző technikát alkalmaznak, melyek bonyolultsága 

igen eltérő. A legfontosabbak a következők ([144]): 

• Null adaptáció (null adaptation) a legegyszerűbb adaptációs technika, melyet akkor 

alkalmazunk, ha a visszakeresett megoldás változtatás nélkül használható. 

• Paraméter beállítás (parameter adjustment) egy szerkezeti adaptációs technika, amely 

összehasonlítja a visszakeresett és az aktuális esetek meghatározott paramétereit, 

hogy azokon keresztül módosítsa helyes irányba a megoldást. 

• Modul csere (reinstantiation) alkalmazása során a régi megoldás bizonyos elemeit új 

elemekre cseréljük ki. 
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• Származtatási újrajátszás (derivational replay) során azokat az eljárásokat 

alkalmazzuk az új megoldás előállítására, amelyekkel a régi esethez tartozó megoldást 

előállítottuk. Ez a technika a probléma terület (domain) alapos ismeretét igényli. 

• Modell-vezette javítás (model-guided repair) kauzális modellt használ az adaptáció 

irányításához. Ez a technika is igényli a problématerület alapos ismeretét. 

A legtöbb kereskedelmi rendszer egyáltalán nem végez adaptációt. Egyszerűen felkínálja a 

leginkább hasonlónak ítélt esethez tartozó megoldást (null adaptáció) vagy lehetőséget biztosít 

a felhasználónak a kézi adaptálásra. 

Az esetek adaptálása, bármilyen módon történik is, az eset-alapú következtetés 

megvalósításának gyenge pontja. 

 

Az ellenőrzés során azt vizsgáljuk, hogy az adaptálás után előállt megoldás megfelelő-e. A 

megoldás tesztelésére számos, tárgykörtől függő technikát fejlesztettek ki. Bizonyos 

tárgykörök lehetőséget biztosítanak elemzési technikák alkalmazására, mások megkövetelhetik 

szimuláció végrehajtását, megint mások a megoldás helyességét meghatározó formális 

szabályoknak adnak helyet. 

Akármilyen eszközzel történik az ellenőrzés, ezután ki kell értékelni az eredményeit. Ha a 

megoldás, bizonyos tárgykörtől függő kritériumok alapján elfogadható, az eset-alapú rendszer 

elkészült a következtetéssel. Ellenkező esetben a megoldást újból módosítani kell. Ekkor a 

módosítást a megoldás kiértékelésének eredménye vezérli. 

 

Az utolsó lépés a tanulás. Ha a megoldás nem volt megfelelő, meg kell keresni a hiba okát 

és meg kell tanítani a rendszerrel, hogyan kerülheti el a következő alkalommal. Ha a megoldás 

megfelel, csatoljuk az eset-bázishoz mint sikeres megoldást.  

A eset-alapú rendszernek el kell döntenie, hogy megtanulja-e és ha igen milyen formában az 

elfogadott megoldást. Ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni, vajon az új, sikeres megoldás 

elegendő mértékben különbözik-e a már ismert megoldásoktól. Ha a megtanulás mellett dönt, 

a következő kérdés, hogyan indexelje az új esetet, az absztrakció mely szintjén legyen 

megfogalmazva az új probléma. 
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3.3.4 Heurisztikák 

A szakértői rendszerek a problémamegoldás során alkalmazhatnak úgynevezett 

heurisztikákat is. A heurisztikák tulajdonképpen ökölszabályok, amelyek nagyban 

leegyszerűsítik a probléma-megoldás folyamatát.  

A heurisztika olyan algoritmizált feladatmegoldó módszer, mellyel ismert megoldási 

módszerekből kiindulva adott problémák újszerűen, automatikusan oldhatók meg. A 

heurisztikus módszerek bonyolult feladatok megoldására igyekeznek nem minden lehetséges 

utat kipróbálni, hanem hasonlósági alapon bizonyos feladatmegoldási típusok alapulvételével 

elindulnak egy-egy plauzibilis, tehát nem biztos, de valószínű megoldás felé ([109]). 

Más megközelítés szerint valamely probléma megoldásának olyan gyakorlatias, de 

matematikailag nem egzakt módszere, amelyben közelítő megoldások sorozatának 

segítségével nyerhető a megoldás egy elfogadható közelítése ([74]). 

3.4 Mesterséges neurális hálók 

A mesterséges neurális hálók (artificial neural network) olyan, számítási feladatok 

megoldására létrehozott párhuzamos adatfeldolgozást végző általában adaptív eszközök, 

melyek eredete az emberi agy működésének modellezésére vezethető vissza (7. ábra) ([4], 

[124]). Felépítésüket tekintve egyszerű, általában adaptív elemek sűrűn összekapcsolt hálózata 

illetve hierarchikus szervezete ([50], [19]). A neurális hálókat a hálók topológiája, 

csomópontjaik karakterisztikája illetve az alkalmazott tanulási algoritmus határozzák meg. 

 

Kimenet

Bemenet

Súly

Feldolgozó
elem

Bemenet

Kimenet

 

a, b, 

7. ábra Neuronok 

a, idegi neuronok kapcsolódása; b, mesterséges neuronok kapcsolódása 
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A neurális hálókat tehát több szempontból vizsgálhatjuk. A 8. ábra egyfajta osztályozását és 

a legismertebb fajtáit mutatja ([62], [82]). További példákat ismertet [47], melyből kitűnik, 

hogy a kutatások e területen is igen szerteágazóak. 

Neurális Hálók

Bináris Folytonos és bináris bemenet

Felügyelt tanítás
Nem felügyelt

tanítás Felügyelt tanítás
Nem felügyelt

tanítás

Hopfield
háló

Hanning
háló

Carpenter/
Grossberg

háló

egy rétegű
perceptron

több rétegű
perceptron

Kohenen
háló

 
8. ábra Neurális hálók osztályozása 

A legelterjedtebb hálótípus az egyenrangú bemenetekkel rendelkező memória nélküli 

neuronokból, úgynevezett perceptronokból ([114], [95]) álló egy illetve többrétegű háló. 

Egy perceptron felépítését a 9. ábra mutatja. Működése során a csomópont súlyozva 

összegzi a bemenetein jelentkező értékeket (xi), majd a súlyozott összeget (S) egy nemlineáris 

függvény (f(S)) segítségével transzformálja. Ily módon egy csomópont kimenete a 

következőképpen határozható meg: 

S x wi i
n

= ∑ ; 

Y = f(S) 

ahol: 

xi: a csomópont bemeneti értékei; 

wi: a bemenetek súlyai; 

Y: a csomópont kimeneti értékei, 

n: a bemenetek száma. 
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9. ábra Perceptron 

f(S) nemlineáris függvényként leggyakrabban a 10. ábrán látható függvényeket alkalmazzák 

([140], [99]). 
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10. ábra Nemlinearitások 

a, lépcsőfüggvény; b, telítéses lineáris függvény;  
c, tangens hiperbolikusz függvény; d, szigmoid függvény 
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A perceptron alapú háló ilyen egyforma elemekből épül fel. A háló, legegyszerűbb esetben 

három rétegből áll (11. ábra). A bemeneti réteg, amely értelemszerűen a bemeneti adatokat 

tartalmazza, össze van kötve a közbenső vagy más néven rejtett réteg minden csomópontjával. 

Ez a réteg szintén össze van kötve a kimeneti réteg összes elemével ([98], [70], [82]). Több 

tétegű hálómodell esetén több rejtett rétegből áll a háló. 

S1

S2

S3

S4

S

 
Ábra 1. Perceptron háló 

A neurális hálók legfontosabb tulajdonsága az a tanulási képesség, amely az adaptivitásukat 

biztosítja, vagyis a bemeneti és kimeneti paraméterek közötti kapcsolat változtathatóságát. A 

tanítási folyamat lehet felügyelt, megerősített vagy felügyelet nélküli ([31], [49]). 

Perceptron alapú hálók esetén a back-propagation eljárás a legelterjedtebb tanítási mód 

([50], [38]). Ekkor a háló működését meghatározó súlyokat oly módon kell változtatnunk, 

hogy a várt és a mért értékek közötti hiba a legkisebbre csökkenjen. 

Egy tanítási ciklusban egy súlytényező értékét a következő képlet szerint módosítjuk: 

∆ ∆w n E w
w

w ni j
i j

i j,
,

,( ) * ( ) * ( )= − + −η ∂
∂

α 1  

ahol 

∆wi,j(n)  az n-edik lépésben a wi,j súly változtatása, 

∆wi,j(n-1) : az (n-1)-edik lépésben a wi,j súly változtatása, 

η      : tanulási ráta, 0 < η< 1, konstans, 

α      : momentum, 0 <= α < 1, konstans, 

E(w) : hiba,  

 ( ) ( )( )2*
2
1 ∑ −=

k
kk wotwE , 
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t : megkívánt kimeneti érték, 

o : aktuális kimeneti érték, 

k : a tanítási minta elemszáma. 

A tanításhoz mintákat használunk, vagyis olyan példa bemeneti és kimeneti paramétereket, 

melyek közötti kapcsolatot szeretnénk meghatározni a háló segítségével. A tanítási folyamat 

addig tart, míg a háló a kívánt pontossággal elő nem tudja állítani a tanítási mintához hasonló 

teszt minta értékeit. 

3.5 Genetikus algoritmusok 

A genetikus algoritmusok, melyek alapjait John H. Holland alkotta meg ([51]), olyan 

numerikus szélsőérték kereső eljárások, amelyek biológiai párhuzamra, az evolúció 

mechanizmusára épülnek ([18], [150]). 

Az élőlény-populációk zöme két alapvető folyamat, a természetes szelekció és az ivaros 

szaporodás révén fejlődik. A természetes szelekció dönti el, hogy a populáció mely tagjai 

maradnak fenn és szaporodnak, az ivaros szaporodás pedig az utódok génjeinek keveredését és 

rekombinációját biztosítja. E génkeveredés révén a populációk sokkal gyorsabban 

fejlődhetnek, mintha az utódok pusztán valamelyik szülőjük génjeinek egy-egy másolatát 

hordoznák és e gének csak elvétve, mutációkkal változnának meg. A természetes szelekció 

alapelve igen egyszerű: ha egy élő szervezet bizonyos „alkalmassági vizsgákon” elbukik, 

például egy mutáció során megváltozott színe nem rejti el a környezetben az ellenségei 

felismerik és hamar elpusztul. A genetikus algoritmusok ezt a folyamatot modellezik és 

alkalmazzák keresési problémák megoldására ([52]). 

A genetikus algoritmusok sztochasztikus keresési algoritmusoknak tekinthetők, ahol a 

paramétertér feltérképezése és az iterációnként egyre jobb megoldások előállítása egyéb kereső 

eljárásoktól eltérő módon történik. Más szélsőérték-keresési eljárások - akár a gradiens 

módszer, akár a véletlen keresés - a paramétertérben egy pontot mozgatnak és a pont minden 

egyes állapotában - ami egy lehetséges megoldásnak felelt meg - kiértékelik a 

kritériumfüggvényt, majd ennek eredményétől függően folytatják az eljárást. A genetikus 

algoritmusok ezzel szemben nem különálló pontokban vizsgálják a kritériumfelületet, hanem 

egyszerre több ponton értékelik ki, tehát egy lépésben a megoldások egész halmazával 

dolgoznak. A halmaz elemei különböző sikerrel oldják meg a feladatot, ami szélsőérték-

keresésnél azt jelenti, hogy a populáció elemei a kritériumfüggvény különböző pontjait 

határozzák meg. E pontok között lesznek olyanok, amelyek a globális szélsőértékhez közelebb 
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esnek és lesznek e megoldástól távolabb eső pontok is. A populáció elemei tehát a feladat 

szempontjából eltérő tulajdonságúak. A genetikus algoritmusoktól azt várjuk, hogy a 

természetes szelekció mintájára egy látszólag spontán fejlődés során egy adott populációból 

olyan újabb populációt, ill. olyan újabb és újabb populációkat hozzanak létre, amelyekben a jó 

megoldáshoz közeli megoldások egyre nagyobb számban lesznek megtalálhatók és 

amelyekben a gyenge eredményt szolgáltató elemek egyre ritkulnak. A keresés az egymást 

követő lépésekben egyre inkább a kritériumfüggvény szélsőérték helyei környezetére 

koncentrálódik ([5], [40]). 

A genetikus algoritmusok a megoldások egy halmazával dolgoznak, amit populációnak 

nevezünk. A populáció egyes elemei az egyedek, amelyek kromoszómákból álló genetikai 

kóddal vannak reprezentálva. Ezen genetikai kód általában bináris, tehát 0 vagy 1 értékkel 

rendelkezik, de léteznek ettől eltérő megoldások is. Ez az egyed genotípusa. Az egyedekkel 

kapcsolatban két fogalmat kell még megemlíteni. Életképes az az egyed, amely megfelel az 

összes környezeti feltételnek, vagyis az egyed által reprezentált megoldás kielégíti a feladatban 

megfogalmazott korlátozásokat. Az egyed tulajdonságait fenotípusnak nevezzük. Az egyed 

jóságát a rátermettség határozza meg, ami a megoldáshoz tartozó célfüggvény értéket jelenti 

([121]). 

Egy populáció fejlődése alapvetően kétfajta eljárás, úgynevezett genetikai operátor ismételt 

alkalmazásával történik ([93], [111]). 

Az első genetikus operátor az úgynevezett keresztezés, amely során két egyedből két újabb 

egyedet hozunk létre. Ez oly módon történik, hogy az egyedeket reprezentáló karakterlánc 

mentén véletlenszerűen keresztezési pontokat jelölünk ki, és az így létrejött kódszegmenseket 

kicseréljük a szülők között (12. ábra). 
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12. ábra Keresztezés (un. egypontos) 

A másik genetikus operátor az úgynevezett mutáció. Ennek során egyetlen egyed kódját 

módosítjuk oly módon, hogy ugyancsak véletlenszerűen mutációs pontokat jelölünk ki és ezen 

pontoknál található kromoszómák értékét megváltoztatjuk (13. ábra). 

0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1

0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1

 
13. ábra Mutáció (un. egypontos) 

A genetikus algoritmusok általában a következő működésűek (14. ábra). 

Először véletlenszerűen létrehozunk egy életképes egyedekből álló kezdeti populációt, majd 

meghatározzuk az egyedek életképességét és e szerint sorbarendezzük őket. Ezt követően 

létrehozzuk az új életképes egyedeket a kiválasztás, keresztezés és mutáció eljárások 

segítségével. Az új egyedek rátermettségének meghatározása és újabb sorbarendezés után a 

populáció méretét az eredeti méretre csökkentjük, eltávolítva a kevésbé jó tulajdonságokat 

mutató egyedeket. A populáció fejlődése addig tart, amíg a populáció nem homogenizálódik, 

vagyis valamennyi egyed egyenértékűvé nem válik. 



Technológiai előtervezés automatizálása mesterséges intelligencia módszerek segítségével 

Mikó Balázs Doktori (PhD) disszertáció 2000. 

38 

Ezen algoritmus tömören a következő módon írható le ([138]): 

program genetikus algoritmus; 
begin  
 Állítsd be a folyamat fő paramétereit; 
 Töltsd fel a kiindulási populációt; 
 Értékeld ki a populáció egyedeinek rátermettségét; 
 Rendezd sorba az egyedeket csökkenő rátermettség szerint; 
 while leállási feltétel nincs kielégítve do  
 begin  
 Válaszd ki az átkereszteződésre szánt egyedeket; 
 Végezd el az átkereszteződést; 
 Válaszd ki a mutációra szánt egyedeket; 
 Végezd el a mutációt; 
 Értékeld ki az új egyedek rátermettségét; 
 Rendezd az új és régi egyedeket csökkenő rátermettség szerint;  

 A legkisebb rátermettségű egyedek eltávolításával csökkentsd a populációt eredeti 
méretére; 

 end; 
end. 
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Kiértékelés, 
Sorbarendezés

STOP

Mutáció

Kiértékelés, 
Sorbarendezés

Leállási feltétel

 
14. ábra Genetikus algoritmus felépítése 

A genetikus algoritmus működését a következő paraméterek határozzák meg ([40], [146]): 

• a populáció mérete, 

• a kiválasztás stratégiája, 

• keresztezéssel létrehozott egyedek aránya, az úgynevezett keresztezési ráta, 

• mutációval létrehozott egyedek aránya, az úgynevezett mutációs ráta, 

• a keresztezési pontok száma, 

• a mutációs pontok száma. 
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4 A technológiai előtervezés folyamata 

4.1 A technológiai előtervezés feladatai 

Az előtervezés a technológiai tervezés legmagasabb szintje (1. ábra), a technologizálás 

stratégiája ([129]). Ezen a tervezési szinten több olyan döntést kell hozni, melyek a következő 

tervezési szinteken elvégzendő feladatok és így a végső technológia szempontjából döntő 

jelentőségűek. 

A technológiai előtervezés főbb feladatai a következők: 

• Az előgyártmánygyártás, az alkatrészgyártás, a szerelés folyamatainak tervezéséhez 

szükséges technológiai információk összeállítása, a gyártási folyamat 

racionalitásainak érvényesítése, a gyártáshelyes gyártmány, alkatrész és előgyártmány 

rajzi dokumentumainak (előgyártmány rajz, gyártási alkatrészrajz, szereléshelyes 

gyártmány összeállítási rajz) elkészítése. 

• A gyártástervezés stratégiájának meghatározása, ami a gyártórendszerek és az aktuális 

gyártási variánsok kijelölését jelenti. 

• A gyártási feladat technológiai elemzése, becsült költség és normaadatok képzése. 

Az, hogy a fenti feladatok közül melyek lesznek aktuálisak, a gyártási feladat függvénye. 

Más feladatok lesznek aktuálisak, ha gyártmány- vagy alkatrészgyártás a feladat, illetve ha új 

vagy visszatérő sorozatot kell gyártanunk. 

Visszatérő sorozat esetén az előtervezés feladata a gyártórendszerek terheltségének és a 

gyártandó sorozat nagyságának ismeretében kijelölni az optimális variánst, valamint becsült 

idő- és költségadatok képzése. 

Új gyártási feladat esetén az előtervezés folyamata jóval bonyolultabb. Az egyes lépések a 

következők: 

• A gyártáshelyes rajzi dokumentáció előállítása. 

• Az előgyártmányok típusának kiválasztása és a tervezési szempontok 

megfogalmazása. 

• A gyártási feladat nagyvonalú technológiai elemzése. 

• A gyártórendszerek kijelölése. 
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• Az optimális gyártási variánsok kijelölése. 

• Becsült költség és normaadatok képzése.  

A technológiai előtervezés kapcsolatait a felsorolt feladatok határozzák meg. Mint később 

látni fogjuk, a vállalatirányítással, a konstrukciós tervezéssel és a termelésirányítással 

kétirányú a kapcsolata, míg a folyamattervezési területek felé csak információ szolgáltatásra 

szorítkozik (15. ábra). 

Termeléstervezés

Alkatrész tech. 
tervezés

Vállalat vezetés

Előtervezés

Szerelés tervezésElőgyártmány tech. 
tervezés

Konstrukciós tervezés

 
15. ábra A technológiai előtervezés kapcsolata más vállalati funkciókkal 

A technológiai előtervezés összetett feladat, így a környezetével fennálló információs 

kapcsolatai is bonyolultak. Ezen kapcsolatok bemutatására kövessük végig az előtervezési 

folyamatot. 

4.2 A technológiai előtervezés folyamata 

A technológiai tervezés feladata a vállalatirányítás gazdasági céljait figyelembe véve a 

termelésirányítás által kitűzött termelési feladatok megvalósításához szükséges gyártási 

dokumentációk előállítása, így természetesen a technológiai előtervezés egyik 

alapinformációja a vállalatirányítás által meghatározott távlati gyártási terv. A gyártási 

feladathoz kapcsolódó konstrukciós dokumentációt a konstrukciós tervezés szolgáltatja. A 

termék konstrukciós dokumentációját az összeállítási rajzok, műhelyrajzok, darabjegyzékek, 

működési leírások és egyéb szöveges dokumentumok alkotják. 

4.2.1 Technológiai bírálat 

Az első megoldandó feladat a konstrukció technológiai bírálata (16. ábra). 

A gyártmány technológiai bírálatának célja a gyártási folyamat racionalizálása, a gyártási 

költségek csökkentése az által, hogy elemezzük a terméket technológiai szempontból. A 
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konstrukció technológiai bírálata egyrészt visszajelzést biztosít a konstrukciós tervezés 

számára, másrészt biztosítja, hogy csak olyan konstrukció kerüljön gyártásba, amely valóban 

legyártható. A konstrukció technológiai elemzése során két fő feladatot kell elvégezni: a 

gyártmány szerelhetőségi vizsgálatát és az alkatrészek gyárthatósági elemzését. 

Konstrukciós tervezés

Termék 
konstrukciós 

tervezése

Alkatrész 
konstrukciós 

tervezése

Tervezési 
dokumentáció

Technológiai tervezés

Szerelhetőségi 
elemzés

Gyárthatósági 
elemzés

 
16. ábra A konstrukció technológiai bírálata 

A szerelhetőségi elemzés célja, azt eldönteni, hogy a gyártmány eleget tesz-e a 

szerelhetőség topológiai feltételeinek (pl. "bennszülött" alkatrész). Az elemzés bonyolult 

feladat és a konstrukció minden részletének megértését igényli az elemzést végző mérnöktől. 

A szerelhetőségi vizsgálat magában foglalja a méretláncok elemzését is, amely egy egzakt 

képletekkel leírható matematikai feladat. A számítások során meg kell határozni az egyes 

alkatrészek méreteinek tűrését, amely során figyelembe kell venni a gyártandó darabszámot, a 

szerelés támasztotta követelményeket és a rendelkezésünkre álló gépek állapotát. 

A szerelhetőségi elemzés eredménye konstrukciós változtatási igényként jelentkezik a 

konstrukciós tervezés felé. 

A második lépés az alkatrészek gyárthatósági vizsgálata, melynek során szintén 

születhetnek olyan javaslatok, melyek az alkatrész konstrukciós módosítására vonatkoznak. A 

gyárthatósági elemzés két szinten történhet. Egyrészt egy globálisnak nevezhető szinten, amely 

tulajdonképpen a gyártáshelyes tervezés tárgykörébe tartozik, és az egyes alkatrészeken 

található geometriai elemek elméleti legyárthatóságára, előállítási technológiát figyelembe 

vevő geometriai kialakításra (pl. öntéshelyes tervezés) vonatkozik. A másik elemzési szint - 

nevezzük lokálisnak - azt vizsgálja, hogy a rendelkezésre álló gyártórendszer lehetővé teszi-e 

az adott alkatrész előállítását. A lokális gyárthatósági elemzéshez szükséges információ, a 

konstrukciós dokumentáción kívül, a gyártási környezet (szerszámgépek, szerszámok, 
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készülékek, segédanyagok stb.) gyártási teljesítőképességét (pl. szerszámgépeken elvégezhető 

megmunkálási módok, felfogható munkadarab mérete, elérhető pontosság stb.) leíró adatok. 

A gyárthatósági elemzés kétféle megközelítés szerint végezhető el ([42]). 

Szabály-alapú megközelítés esetén (17.a ábra) közvetlenül a geometriai információk 

felhasználásával szabályok segítségével végezzük el az elemzést. A szabályok domain 

(alkalmazási, felhasználási terület) specifikusak, mivel a probléma általános megoldása szinte 

lehetetlen, illetve olyan méretű szabálybázist tenne szükségessé, amely kezelhetetlen és jórészt 

kihasználatlan maradna. 

 
 

Eredmény, 
Visszacsatolás

Gyárthatósági 
elemzés

Alkatrész

Szabály - 
bázis

 
Eredmény, 

Visszacsatolás

Gyárthatósági 
elemzés

Alkatrész

Gyártási igény

Eljárás lista

Eszköz lista

 
a, b, 

17. ábra Gyárthatósági elemzés 

 a, Szabály-alapú gyárthatósági elemzés; b, Terv-alapú gyárthatósági elemzés 

Terv-alapú megközelítés esetén első lépésként vázlatos technológiai tervet generálunk, és 

ez alapján végezzük el az elemzést (17.b ábra). Az alkatrész geometriai leírása alapján 

meghatározható a gyártási igény, amelyhez eljárás-változatokat rendelhetünk, majd kiválasztva 

a megfelelő gyártórendszert elvégezhető az elemzés. Az eredményesség kritériuma az, hogy az 

adott gyártási igény, a kiválasztott eljárással, az adott gyártórendszeren kielégíthető-e. Ha nem, 

meg kell vizsgálni, mi okozza a problémát. 

A megmunkálhatóság mérésére, az analízis kiértékelésére több módszer létezik ([42]). 

A legalapvetőbb és legegyszerűbb a bináris kiértékelés, amely egyszerűen megmutatja, 

hogy az adott geometriai elem (feature) gyártható, vagy nem. 

A minőségi kiértékelés során minőségi fokokat rendelünk a megmunkálhatóság mellé, pl. 

gyenge, átlagos, jó, kiváló. A módszer hátránya, hogy nehéz értelmezni az egyes kategóriákat, 
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különösen akkor, ha a gyárthatóságot és a szerelhetőséget egyidejűleg akarjuk figyelembe 

venni. 

Az absztrakt mennyiségi kiértékelés egy absztrakt skálán számértéket rendel a tervhez. A 

minőségi kiértékeléshez hasonlóan ennek alkalmazása is nehézkes. 

Az idő- és költség kiértékelés a gyártási idővel és költséggel jellemzi a gyárthatóság 

mértékét.  

A szakasz eredményeként előáll a konstrukciós tervezéssel együttműködve a gyártmány és 

az alkatrészeinek gyártás- és szereléshelyes, a gyártás szempontjából véglegesnek tekinthető 

dokumentációja. 

4.2.2 A gyártástervezési részfolyamatok előkészítése 

A gyártási folyamat tervezése három nagy területből áll (18. ábra): az előgyártmánygyártás, 

az alkatrészgyártás és a szerelés technológiai folyamatainak tervezéséből. 

Az első tervezési feladat e három terület közötti csatlakozási felületek definiálása, a 

folyamatok közti alkatrészállapotok meghatározása. 

A szerelés és az alkatrészgyártás közötti kapcsolódási pontok kialakításához meg kell 

határozni, hogy mely alkatrészeket akarjuk helyben gyártani, melyek szerezhetők be 

kereskedelmi forgalomban és melyeket kell vagy érdemes más gyártótól beszerezni. Ezen 

probléma megoldásához nélkülözhetetlen a termeléstervezési illetve logisztikai részlegekkel 

való együttműködés. A helyben gyártandó alkatrészek esetén meg kell határozni, milyen 

állapotban kerülnek szerelésre, szükség van-e szerelés során megmunkálásra, esetleg már az 

alkatrészgyártás során szerelési feladatok végrehajtására. 

Technológiai tervezés

Előgyártmány 
tech. 

tervezése

Előtervezés

Alkatrész- 
gyártás tech. 

tervezése

Szerelés 
tervezés

 
18. ábra A gyártástervezés részfolyamatai 

Az előgyártmánygyártás és az alkatrészgyártás közötti kapcsolódási felületet az 

alkatrészgyártás előgyártmánya jelenti (19. ábra). Ezzel kapcsolatban az előtervezés feladata az 
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előgyártmány típusának megválasztása (pl. öntött, kovácsolt, hengerelt stb.), valamint a 

ráhagyások mértékének megállapítása. Az előgyártmányválasztás során számos feltételt kell 

figyelembe venni. A legfontosabbak ezek közül a következők:  

• a munkadarab anyaga, geometriája, mérete, tömege;  

• a rendelkezésre álló gyártási technológiák;  

• szállítási, beszerzési határidők. 

Az előgyártmányválasztás során arra kell törekedni, hogy az előgyártmány előállítási 

költsége és az alkatrészgyártás együttes költsége a lehető legkisebb legyen. Az előgyártmány 

pontos geometriájának meghatározása (hacsak nem triviális a megoldás) konstrukciós feladat, 

így az előgyártmány konstrukciós tervezéssel kell együttműködni. 

Konstrukciós tervezés

Alkatrész 
konstrukciós tervezés

Előgyártmány 
konstrukciós tervezés

Előgyártmány 
konstrukciós rajz

Technológiai tervezés 
Az előgyártmány 

típusának 
meghatározása

Ráhagyások 
meghatározása

 
19. ábra Előgyártmányválasztás 

A nagyvonalú (vázlatos) technológiai elemzés a gyártási környezet adatait felhasználva, 

vázlatos technológiai terveket állít elő az egyes gyártási folyamatokhoz. (21. ábra). Ezen 

eredményeket a későbbi technológiai tervezés során mint koncepciót, stratégiát használhatjuk 

fel. A vázlatos technológiai terv tulajdonképpen egy műveleti sorrendterv, melynek célja 

olyan, az alkatrész gyártástechnológiájával összefüggő adatok szolgáltatása, melyekre az 

előtervezés különböző feladatai során jelentkező döntések meghozatalához szükség lehet. 

A vázlatos technológiai terveknek egyéb tervezési feladatok megoldása során is fontos 

szerepe lehet, mint azt például a gyárthatósági elemzés során már láttuk. Néhány további 

lehetőséget mutat a 20. ábra. 
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20. ábra Vázlatos technológiai terv hasznosítása 

A fenti feladatok eredményei alapján kijelölhető az a gyártórendszer, amellyel a feladat 

optimálisan elvégezhető. 

4.2.3 Idő- és költségbecslés 

A idő- és költségbecslés (21. ábra) célja a vállalatvezetés és a termelésirányítás elemzői 

számára nélkülözhetetlen adatok biztosítása. Ezen elemzések célja a szállítási, beszerzési 

határidők tervezése és a rendelkezésre álló kapacitások ellenőrzése. 

A feladatot alapvetően kétféle módszerrel oldhatjuk meg ([102]). 

Eset-alapú megközelítés esetén korábbi eseteket tárolunk egy adatbázisban, és megfelelő 

osztályozó rendszer segítségével visszakeressük az adott alkatrészhez leginkább hasonló 

esetet. 

Pontosabb eredményt kaphatunk, ha az esetbázis nem alkatrészeket, hanem az alkatrészeket 

alkotó alaksajátosságokat tartalmaz. Ebben az esetben szintézis útján kaphatjuk meg az 

eredményt. 

Terv-alapú megoldás során, vázlatos technológiai tervet állítunk elő és ennek 

kiértékelésével határozzuk meg a becsült költség- és időadatokat. 

Pontos eredményt természetesen egyik módszer sem ad, de a tervezés ezen fázisában erre 

nincs is szükség. 
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21. ábra Vázlatos technológiai tervezés és az idő- és költségbecslés folyamata 

4.3 Az előtervezés SADT modellje 

Az SADT (Structured Analysis Design Technique), melyet D.T. Ross ([115]) fejlesztett ki, 

egy olyan grafikus reprezentációs technika, amely rendszerek manuális elemzésére, tervezésére 

alkalmas. Egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi az információk rendszerezését, a 

megoldandó probléma jobb megértését, így elsősorban a problémamegoldás korai szakaszában 

alkalmazható hatékonyan. 

Az SADT diagram dobozokból és azokat összekötő nyilakból áll ([110]). A nyilak 

elhelyezkedése határozza meg jelentésüket.  A balról érkező nyíl mindíg a doboz inputja, a 

jobbra távozó nyíl az output. A felülről érkező nyíl az input-output átalakítás vezérlője, ami 

olyan adat, ami nem változik az információ átalakítás során, viszont szükséges hozzá. Az alsó 

nyíl az átalakítást biztosító mechanizmus, általában a kérdéses folyamatszakasz végrehajtásáért 

felelős szervezeti egység vagy személy neve. 
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A vizsgálandó rendszert két szempont szerint elemezhetjük: egyrészt a tevékenységek, 

másrészt a rendszerben mozgó adatok szempontjából, így kétféle diagram rajzolható. Az egyes 

diagramok alapegységeit mutatja a 22. ábra. Egy diagram 3-6 dobozt tartalmaz. Egy rendszer 

tervezése, elemzése felülről lefelé haladva történik. A részekre bontás új szintek, vagyis új 

diagrammok bevezetésével történik, így az elemzés során kialakul a diagrammok egyre 

bővülő, egyre több információt tartalmazó hierarchikus láncolata. 

SADT
 tevékenység doboz

Kimenő
adat

Bemenő
adat

Vezérlő adat

Mechanizmus
(modell)

  
a, 
 

SADT
 adat doboz

Kimenő
tevékenység

Bemenő
tevékenység

Vezérlő
tevékenység

Mechanizmus
(modell)

  
b, 

22. ábra Az SADT diagram alapegységei 

a, tevékenység doboz; b, adat doboz 

 

A 23. - 28. ábrák a 4.2 fejezetben ismertetett előtervezési folyamat tevékenység alapú 

SADT diagramjait ábrázolják.  
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Technológiai 
előtervezés

Konstrukciós dokumentáció
Gyártórendszer adatai

Folyamattervező

Tervezési megbízás

Konstrukciós módosítási javaslatok
Előgyártmány típus és főbb méretek
Gyártási koncepció
Gyártórendszer
Becsült idő adatok
Becsült költség adatok

 
23. ábra A technológiai előtervezés SADT diagramja 
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Idő- és költség
adatok

Idő- és 
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24. ábra A technológiai előtervezés folyamata 
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25. ábra A konstrukció technológiai bírálata (P11) 
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Gyártórendszer datok

Elemzési megbízás (P14)

Elemzési megbízás (P13)

Tervezési megbízás

Folyamattervező

Folyamattervező

Becsült idő- és
költségadatok (P14)

 
26. ábra Előgyártmányválasztás (P12) 
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27. ábra Vázlatos technológiai tervezés (P13) 
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28. ábra Idő- és költségbecslés (P14) 
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5 Előgyártmányválasztás 

Az alkatrészek gyártási folyamatának tervezése során az előgyártmány megválasztása sok 

esetben a legfontosabb kérdések egyike ([68]). Az előgyártmány megválasztásának helyessége, azaz 

típusának, alakjának megállapítása, a megmunkálási ráhagyások nagysága, a méretek pontossága 

(tűrések), az anyag szilárdsága, amelyek mind nagy mértékben függnek a nyers munkadarab 

elkészítési módszerétől, rendszerint erősen befolyásolják az alkatrészgyártás műveleteinek, 

műveletelemeink számát, végeredményben a megmunkálási folyamat költségét, idő- és 

munkaszükségletét. 

A technológus szerepe az előgyártmányokkal kapcsolatban eléggé korlátozott. Az alkatrész 

anyagát és ezzel az előgyártmány anyagát a felhasználás által támasztott követelmények alapján a 

konstrukciós terveket készítő tervező írja elő. Itt a technológusnak csak bíráló és esetleg 

javaslattevő szerepe van, ha a követelményeknek megfelelő, de könnyebben megmunkálható anyag 

gazdaságosabb volna. 

Az előgyártmány elkészítési technológiájának, azaz az előgyártmány fajtájának megválasztásánál 

az anyag megadása erősen korlátozza a technológust (pl. öntöttvas esetén csak öntésről lehet szó). 

A technológus határozza meg azonban az előgyártmány alakját és méreteit. Ennél a feladatnál 

két lehetőséget kell mérlegelni. Az előgyártmány vagy jól megközelíti a készgyártmány alakját és 

méreteit, vagy csak durván. Az első esetben előny, hogy kevés anyagot kell leforgácsolni, amely 

egyrészt a forgácsolási költséget teszi alacsonyabbá, másrészt anyag megtakarítással jár. Hátrányos 

viszont, hogy az előgyártás technológiájától megkívánt pontosság költséges berendezések 

használatát teszi szükségessé. A második esetben fordított a helyzet. Az előgyártmány egyszerűbb 

berendezéssel, kisebb költséggel készíthető el, viszont nagyobb az anyagfelhasználás és a 

forgácsolási költség. A két lehetséges mód közül a helyes megoldást gazdaságossági számítással 

kell meghatározni ([37]). 

 

Az előgyártmányválasztás problémájának megoldására két szabály-alapú szakértői rendszer 

tervet dolgoztam ki, melyek tengelyek, tárcsák előgyártmányának meghatározásában segítenek. Az 

első feladata a megfelelő előgyártmány típus kiválasztása, a másodiké az előgyártmány geometriai 

méreteinek meghatározása. 
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29. ábra Rendszerterv 

5.1 Az előgyártmány típusának meghatározása 

Az első szakértői rendszer célja olyan előgyártási mód kiválasztása, amely a leggazdaságosabb a 

technológiailag megfelelő előgyártási módok között. A feladat két részre osztható. Először meg kell 

határozni a technológiailag megvalósítható előgyártási módokat, majd ezek közül a gazdaságossági 

szempontok figyelembe vételével ki kell választani a leggazdaságosabbat. 

A lehetséges előgyártási módok meghatározása az alkatrész mérete, tömege, anyaga, szükséges 

darabszáma és a határidők alapján történik, majd a lehetséges előgyártási módokra költségbecslést 

végez a rendszer (30. ábra). 
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30. ábra Eredmény képernyő 

Az előgyártmány kiválasztása során alkalmazott szabályok három csoportba sorolhatók.  

Vannak olyan szabályok, melyek kizáró kritériumokat fogalmaznak meg, vagyis olyan 

feltételeket, melyek eleve kizárnak bizonyos előgyártási módokat. Ezek a feltételek vonatkozhatnak 

a munkadarab anyagára, geometriai méreteire, tömegére. 

A második szabálycsoportban úgynevezett időkritériumok tartoznak, amelyek a lehetséges 

változatokból kizárják azokat, amelyek az előírt határidők miatt nem kivitelezhetők. Ezek a 

szabályok döntik el, hogy az adott előgyártmány rendelkezésre áll-e, az adott határidőre 

beszerezhető-e illetve legyártható-e. 

A harmadik szabálycsoport szabályai a szükséges darabszám és a gazdasági adatok ismeretében 

határozzák meg a legkedvezőbb előgyártmány típust. 

 

A gyártás akkor gazdaságos, ha az előgyártmány ára (Kegy) az alkatrészgyártás (Kagy) és a 

szerelés (Ksz) együttes költségei a legkisebbek, azaz 

min→++= szagyegygy KKKK  

A szerelés költségei az előgyártmány típusától, méreteitől nem függenek, az alkatrész gyártásé 

viszont annál inkább, így az előgyártmány gazdaságossági optimuma szempontjából elegendő a  
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min→+= agyegygy KKK  célfüggvény kielégítése.  

Az előgyártmány ára a  

emea
esz

egy KK
n

KK ++=  

összefüggéssel határozható meg, ahol a 

 Kesz az előgyártó szerszám ára, 

 Kea az előgyártmány anyag ára, 

 Kem az előgyártás megmunkálási költsége, 

 n a gyártandó darabszám. 

 

Az alkatrészgyártás költségei hasonlóan 

fam
asz

agy KK
n

KK −+=  

ahol 

 Kasz az alkatrészgyártás szerszámozási költségei, 

 Kam a megmunkálási költségek, 

 Kf a forgács értéke. 

Minél jobban megközelíti az előgyártmány a kész alkatrészt, rendszerint annál kisebbek az 

alkatrészgyártás költségei, viszont annál drágább az előgyártmány. 

5.2 Geometriai méretek meghatározása 

Az előgyártmány geometriai méreteinek meghatározása szintén két lépésben történik. Először 

minden egyes felületre meghatározásra kerülnek a szükséges ráhagyások, oly módon, hogy a 

geometriai méretek, a felületi érdesség és a tűrések alapján (31. ábra) a szükséges technológiai 

lépések meghatározhatók, majd ezekhez a ráhagyások értékei hozzárendelhetők. A második 

lépésben az előgyártási technológia ismeretében a rendszer elvégzi a szükséges geometriai 

egyszerűsítéseket (pl. kis átmérőkülönbségű felületek összevonása), illetve az előgyártási 

technológia sajátosságaiból eredő ráhagyás hozzáadását. 
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31. ábra Az alkatrész geometriájának megadása 

A fenti folyamat megvalósításához a következő szabálycsoportokat kell definiálni. 

Az első szabálycsoport az alkatrész felületeinek paramétereinek (méret, tűrés, érdesség) 

ismeretében meghatározza a szükséges technológiai szakaszokat (előnagyolás, nagyolás, félsimítás, 

simítás, finomfelületi megmunkálás). 

A második szabálycsoportba tartozó szabályok a felületek mérete és a technológiai szakaszok 

ismeretében meghatározza a szükséges ráhagyások értékeit. 

A következő szabálycsoport az előgyártmány típusának ismeretében meghatározza az 

előgyártmány típusától függő ráhagyásértéket. 

Végül a negyedik szabálycsoport szabályai a felületek geometriai mérete és az előgyártási 

módtól függően megvizsgálják, mely felületek vonhatók össze, vagyis egyszerűsítik az 

előgyártmány geometriáját illetve meghatározzák a szükséges technológiai hozzáadásokat. 
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6 Vázlatos technológiai tervek előállítása eset-alapú tervezéssel 

A 4.2 fejezetben bemutattam, hogy a vázlatos technológiai tervnek fontos szerepe lehet számos 

tervezési feladat megoldása során.  

A vázlatos technológiai terv a technológiai dokumentáció olyan korai változata, amely nem 

tekinthető véglegesnek, célja a lehetőségek feltárása, koncepció kialakítása, norma adatok előzetes 

becslése. A vázlatos technológiai terv tehát szekvenciális, műveletekből2 és műveletelemekből3 áll. 

Ezen technológiai terv automatikus előállítására az eset-alapú tervezés módszerét választottam, 

mivel íly módon igen gyorsan állítható elő egy elegendően jó megoldást biztosító terv. Az eset-

alapú tervezési elv mellett szól az is, hogy a már meglévő technológiai tervek hatalmas, jórészt 

kihasználatlan tudásbázist jelentenek, amelyek híven tükrözik egy adott gyártási környezet 

lehetőségeit, a kialakult hagyományokat. Ezen tudásbázis felhasználásával viszonylag egyszerű és 

áttekinthető tervezőrendszer fejleszthető, amely a gyártási környezet sajátosságait maximálisan 

figyelembe tudja venni, így pontosabb eredményt kaphatunk, mint egy általános, algoritmizált 

megoldás esetén, ami javítja a terv pontosságát és így a használhatóságát. Korábbi tervek 

felhasználásával el tudjuk kerülni a megmunkálási feladat és a technológiai terv közötti elemi 

összefüggések algoritmizálását, ami igen merevvé és bonyolulttá teszi a tervezőrendszert.  

Kutatásaim során két eset-alapú tervezőrendszer koncepciót dolgoztam ki, melyek alapvető 

szerkezete, felépítése megegyezik, a fő különbség az esetbázis tartalmában van. Míg az első 

változat (32. ábra.) tudásbázisát konkrét technológiai tervek alkotják, a másikat (33. ábra) 

csoporttechnológiák. Mint látható a főbb lépések megegyeznek. A csoporttechnológiák alkalmazása 

kisebb, letisztultabb tudásbázist eredményez, amely az adaptálás során is hatékony módszerek 

alkalmazására ad lehetőséget. Mivel azonban csoporttechnológiák előállítása meglehetősen 

időigényes feladat, így alkalmazásuk a tervező rendszerben csak akkor ajánlott, ha eddig is 

alkalmazták azokat a technológiai tervezés során. 

 

                                                 
2 Művelet: egy szerszámgépen illetve munkahelye, egy felfogásban végzett művetelelemek összessége ([57]). 
3 Műveletelem: geometriailag vagy technológiaileg összefüggő ráhagyási alakzat egy szerszámmal történő 

eltávolítása ([57]). 
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32. ábra Technológiai terv készítése konkrét 

terv alapján 

33. ábra Tervezés automatizálása 

csoporttechnológiák segítségével 

 

A következőkben a tervezőrendszer egyes feladatait, illetve a megvalósítás során felhasznált 

módszereket ismertetem. 

6.1 Adatbázisok 

A tervezőrendszer által használt legfontosabb adatbázis a technológiai tervek adatbázisa (34. 

ábra). Ez az adatbázis három részből áll. Az első tartalmazza az alkatrész nevét, különböző 

azonosítóit, valamint az alkatrész sajátosságainak leírását (ld. 6.2 fejezet). Az adatbázis második és 

harmadik része az egyes alkatrészekhez tartozó technológiai terveket tartalmazzák. A műveletek 

adatbázisa az alkatrészek azonosítóján keresztül kapcsolódik az alkatrészek adatbázisához. Ez 

tartalmazza a művelet megnevezését, sorszámát, a művelethez tartozó szerszámgép illetve 

munkahely megnevezését, valamint a művelet idő paramétereit. A harmadik adatbázis a 

műveletelemeket tartalmazza, az előzőekkel a munkadarab azonosítója illetve a művelet sorszáma 

kapcsolja össze. Ez tartalmazza a műveletelemek megnevezését, sorszámát, a szükséges időt, 

valamint a műveletelem jellegétől függően a szükséges szerszámok megnevezését illetve a 

forgácsolási paramétereket és munkautakat. 
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34. ábra A technológiai adatbázis felépítése 

A másik fontos adatbázis csoport a gyártórendszer modelljét tartalmazza. Ennek részei a 

szerszámgépek illetve munkahelyek adatait tartalmazó adatbázis, a műveletelemek adatbázisa, 

valamint a két adatbázis elemeit összerendelő adatbázis. Ez utóbbi írja le, hogy mely 

szerszámgépen illetve munkahelyen milyen műveletelemek hajthatók végre. Ez az adatbázis csoport 

az esetek bevitelénél játszik szerepet, csak olyan technológiai terv vihető be a tervezőrendszerbe, 

amely megfelel a gyártórendszer képességeinek. 

6.2 Indexelés 

Az eset-alapú következtetésre épülő szakértői rendszer fejlesztése során számos problémát 

kellett megoldani. Az első ilyen probléma az esetek reprezentálása.  

6.2.1 Egy eset szerkezete 

A technológiai tudást esetek formájában tárolja a tervezőrendszer. Egy eset leírása két részből áll 

(35. ábra). Egyrészt egy helyzet, egy probléma leírásából, másrészt ebben a szituációban 

alkalmazandó megoldásból. Vázlatos technológiai tervek előállítása során a szituáció egy 

alkatrésznek felel meg, az alkalmazandó megoldás pedig az alkatrészhez tartozó technológiai 

tervnek. 

Mint már említettem, az eset-alapú tervezés szempontjából minden eset kétféle információt 

tartalmaz: indexelt és nem indexelt információt. Az indexelés célja az információ rendszerezése, 

tömörítése, az eset jellegzetességeinek kiemelése. Visszakeresés során csak az indexelt 

információkra támaszkodhatunk. Ezt figyelembevéve technológiai tervezés során az alkatrészt kell 

indexelt információként kezelni, mivel az alkatrész jellegzetességei alapján történik a technológiák 

osztályozása illetve a visszakeresésük. 

A tervezőrendsyer implementálása során tengely- illetve tárcsa jellegű alkatrésyekből álló 

esetbázist hoztam létre. Az esetbázist alkotó alkatrészek egy csoportját, valamint egy eset teljes 

leírását az 1. függelék tartalmazza. 
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35. ábra Egy eset szerkezete 

Az indexelés során az alkatrész egyfajta modelljét állítjuk elő, amely egy számsor. Ebben 

szereplő számok értéke a helyiérték függvényében más-más tulajdonságot jelöl. A kód összeállítása 

és értelmezése egy irányított gráf, az úgynevezett kérdésgráf segítségével történik. 

6.2.2 Szabadon szerkeszthető index gráf 

Az alkatrészek technológiai szempontból fontos tulajdonságait tehát a kérdésgráf írja le. A gráf 

csúcsai kérdéscsoportok formájában reprezentálják az egyedek lehetséges geometriai és 

technológiai sajátosságait. Adott alkatrész megmunkálási igénye a gráf egy lehetséges útvonalával 

adható meg, amely tömören az útvonalhoz tartozó csúcsok kódjaival írható le. Ezt nevezzük az 

alkatrész technológiai kódjának, ami nem más, mint az alkatrész megmunkálási igényét 

reprezentáló modell.  

A gráf bonyolultsága a vállalat alkatrészhalmazának összetettségétől függ és mindig a konkrét 

vállalat sajátosságainak figyelembevételével készül, vagyis a kérdésgráf elkészítése az installáció 

része. Ennek oka, hogy egy előre definiált osztályozási rendszer túl merev ahhoz, hogy egy 

tetszőleges alkatrészhalmazt kellő hatékonysággal leírjon. Egy ilyen osztályozási rendszer bizonyos 

részeit soha nem használnák, míg más részei nem kellően részletesek. Ennek eredményeként az is 

előállhat, hogy egy alkatrészhalmaz valamennyi egyedének ugyanaz a kódja, holott technológiai 

szempontból számos eltérés mutatkozik köztük. 
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Ezen probléma megoldására a kérdésgráf úgy lett megalkotva, hogy azt akár a felhasználó is 

könnyen és egyszerűen tudja összeállítani a telepítés során.  

A módszer két részre bontja a gráfról tárolt információkat: külön tárolja a tartalmát és külön a 

szerkezetét leíró információkat. A gráf tartalmát, vagyis, hogy az alkatrész mely tulajdonságaira 

kérdez rá a rendszer az osztályozás során, és milyen válaszok adhatók a kérdésekre, egy szöveg fájl 

tartalmazza, amely bármilyen szövegszerkesztővel egyszerűen kezelhető. 

A kérdésgráf szerkezete képezi a másik adathalmazt. Ez egyszerűen megadható, ha leírjuk a 

kérdések sorrendjét az egyes csomópontokban adott válaszok függvényében. Ez, bár igen egyszerű 

megoldás, a felhasználó számára szinte kivitelezhetetlen az adatok nagy száma miatt. Ennek 

szemléltetésére nézzünk egy egyszerű példát (36. ábra). 

A 36.a ábra egy négyszintű kérdésgráfot mutat, amely összesen hét kérdéscsoportot tartalmaz, 2 - 

4 válaszlehetőséggel. Ezen egyszerű esetben nyolcvan féle különböző kód állítható elő, vagyis a 

gráfnak nyolcvan ágát kell egyenként leírni, ami a gráf egyszerűségéhez viszonyítva óriási szám. 

Egy valós alkalmazás esetén akár 20 - 25 szintű is lehet az osztályozás (ennyi kérdés tehető fel 

egymás után), 8 - 10 választási lehetőséggel, ami már megoldhatatlan, kezelhetetlen probléma elé 

állítja a felhasználót, mivel a gráf leírásánál hatalmas mennyiségű adatot kell megadnia. 
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36. ábra Kérdésgráf 

Van azonban ennek a gráfnak egy igen érdekes tulajdonsága, ami az adattömörítés 

szempontjából jól kihasználható. Ez a tulajdonság pedig az, hogy a gráf összes csomópontjához 

viszonyítva kevés számú eltérő kérdéscsoport fordul elő a gráfban (a példában 7 / 49 az arány), 

aminek eredményeképpen kevés tényleges elágazás található, vagyis függetlenül a kérdésre adott 

választól, ugyanaz a kérdés következik. Szélsőséges esetben a kérdések száma megegyezik a 

szintek számával, ilyenkor lineáris a kérdésgráf. Ezt figyelembevéve a 36.b ábra alakra 
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tömöríthetjük a gráfot, melynek definiálásához csupán három gráfágat kell leírni (36.c ábra). Egy 

gráfág leírása szintenként történik, a csomópont adatainak megadásával: meg kell adni a 

válaszlehetőségek egy halmazát, valamint a hozzájuk tartozó következő kérdés azonosítóját. Tehát 

a 36.a ábrán látható gráf néhány adat segítségével definiálható (36.c ábra). 

Ily módon tetszőleges szempontokat figyelembe vevő kérdés-gráf szerkeszthető igen egyszerűen, 

amely segítségével a felhasználó dialógus formájában állíthatja össze az alkatrész tulajdonságait 

leíró technológiai kódot (37. ábra). 

Az implementált kérdésgráfot a 2. függelék tartalmazza. 

A készülő kód
értelmezése

A készülő kód

Az aktuális
kérdés

Lehetséges
válaszok

 
37. ábra Dialógus ablak (példa) 

6.3 Hasonlóság 

6.3.1 A hasonlóság fogalma 

Az eset-alapú tervezés kulcsproblémája az esetek közötti hasonlóság megállapítása, mivel ez 

alapján kerül kiválasztásra az alkalmazható megoldás. 

A fő kérdés az, hogy minek a hasonlóságát vizsgáljuk, és hogy mi tekinthető hasonlónak. Az 

nyilvánvaló, hogy technológiai tervezés során az alkatrészek hasonlóságát, vagyis a gyártási feladat 

egyezőségét vizsgáljunk. Azonban nyitott a kérdés, hogy mikor hasonló két alkatrész. Két alkatrész 

közötti hasonlóságot több szempontból is vizsgálhatjuk, attól függően, hogy milyen célra 

szeretnénk felhasználni az eredményt. Célom olyan hasonlósági fogalom bevezetése volt, amely 

alapján kiválasztható egy könnyen adaptálható korábbi eset. 
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Az általam definiált, technológiai terv alapú hasonlóság értelmében, akkor tekinthető két 

alkatrész hasonlónak, ha a hozzájuk tartozó technológiai tervek hasonlóságot mutatnak. 

Adott tehát két alkatrész a hozzájuk tartozó technológiai tervvel (38.a ábra). Az alkatrészek 

közötti hasonlóság megállapítására összevetjük a két technológiai tervet, megvizsgálva az egyes 

műveletek sorrendi és tartalmi azonosságát. Annál inkább hasonlít egyik technológia a másikra, 

minél könnyebb az egyikből előállítani a másikat alapvető szerkesztési műveletekkel (pl. 

áthelyezés, törlés, paraméter módosítás). 

! 1.2.

 

?
? ?

 

a, b, 
38. ábra Hasonlósági probléma 

Ez alapján tehát két alkatrész közötti hasonlóság könnyen megállapítható abban az esetben, ha 

ismerjük mindkét alkatrész technológiai tervét. A technológiai tervezés során azonban csak a két 

alkatrészt és az egyikhez tartozó tervet ismerjük (38.b ábra). Ily módon tehát meg kell becsülnünk 

az alkatrészek ismerete alapján, hogy milyen mértékben hasonló a két technológiai terv, melyek 

közül csak az egyik ismert. Ezen becslési folyamat főbb lépései a következők. 

A vizsgált alkatrészek modelljei, vagyis a technológiai kódok alapján meghatározásra kerülnek 

olyan paraméterek, melyek a két kód eltérésére illetve azonosságára jellemzőek. Ismert esetek 

alapján függvénykapcsolat határozható meg ezen paraméterek és a technológiai tervek hasonlósága 

között, amely összefüggés felhasználható a hasonlósági becslés során. 

6.3.2 Hasonlósági indexek 

Az 6.3.1 fejezetben ismertetett hasonlósági fogalomnak megfelelően a technológiai terv alapú 

hasonlósági index a következőképpen határozható meg. 

Kiválasztva egy alkatrész (nevezzük alap alkatrésznek) első műveletét hozzáválasztjuk a másik 

alkatrész műveleteit. Amennyiben a két művelet ugyan azon a szerszámgépen (illetve 

munkahelyen) történik, vagyis a művelet jellege megegyezik, összehasonlítjuk a műveletek 
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műveletelemeit. (Mivel a műveletelemek elnevezései egy adott listából kerülnek kiválasztásra a 

technológia megadása során, így ez az összehasonlítás nem jelent gondot.(ld. 6.1 fejezet)) 

Az egyező műveletelemek számát elosztva az alap alkatrész műveletelemeinek számával, 

megkapjuk a műveletelemek azonosságát: 

OS
NSOE

NOEBPi
i

i
=  

OSi: i-edik művelet azonossága 

NSOEi: egyező műveletelemek száma 

NOEBPi: az alap alkatrész aktuális műveletének műveletelem száma 

Összegezve az egyes műveletelemek azonosságára jellemző értékeket és elosztva az alap 

alkatrész műveleteinek számával megkapjuk a terv alapú hasonlósági indexet: 

S
OS

ONBP
i= ∑  

S: a hasonlóság mértéke 

ONBP: az alap alkatrész műveleteinek száma 

 

A technológiai kódok összehasonlítása alapján meghatározható paramétereket elsődleges 

hasonlósági indexeknek neveztem el. Ezek olyan mérőszámok, amelyek két technológiai kód 

eltérésének egy-egy részletére jellemzők. A két kód közül az elsőt alap technológiai kódnak 

neveztem, ehhez hasonlítjuk a többi kódot a keresés során. 

A hasonlósági becslési folyamathoz négy elsődleges hasonlósági indexet definiáltam. 

Az első ilyen index a két kód hosszát hasonlítja össze. Mivel a kérdésgráf szabadon 

szerkeszthető, így a kódok hossza eltérő lehet az egyes ágakon. Minél hosszabb a kód, annál több 

információt tartalmaz az adott alkatrészről. 

S1 1= , ha i <= j 

S j
i1 = , ha i > j 

i: az alap technológiai kód hossza 

j: a vizsgált technológiai kód hossza 

Mint látható az index értéke egynél nagyobb nem lehet. 

 

A második index a kódok tartalmát hasonlítja össze, oly módon, hogy a kódok összeállítása 

során feltett azonos osztályozási szempontok számát viszonyítja a rövidebb kód hosszához. 
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S NSQ
Min i j2 =

[ , ]
 

NSQ: egyező kérdésazonosítók száma 

Az azonos osztályozási szempontok száma a kód visszafejtésével, a kérdésazonosítók 

összehasonlításával történik. 

 

A harmadik index az egyező sorrendű kérdésazonosítók számát viszonyítja a rövidebb kód 

hosszához. 

S NSQ
Min i j3 =

+

[ , ]
 

NSQ+: egyező sorrendű kérdésazonosítók száma 

Itt tulajdonképpen azt vizsgáljuk, hogy a graf kezdopontjától mekkora szakaszon halad együtt a 

két kód a kérdésgráfon, mekkora a közös szakasz hossza. Erre azért van szükség, mert ugyanaz a 

kérdés a gráf különböző helyein is előfordulhat, azonban a kód hasonlósága szempontjából 

lényeges, hogy a kérdéshez vezető út egyezik-e a két kód esetén vagy sem. 

 

A negyedik index az egyező osztályozási szempontokra adott egyező válaszok számát 

viszonyítja az egyező osztályozási szempontok számához. 

S NSC
NSQ4 =  

NSC: egyező kódelemek 

 

A következő rövid példa a 36.b ábrán látható kérdésgráfhoz kapcsolódik. 

Az alap kód legyen 1 2 1 3, míg a másik kód 2 2 2 1.  

Ekkor i = 4, j = 4. A kérdésazonosítók sorrendje: K1 K2 K3 K5, illetve K1 K2 K3 K6.  

NSQ = 3, NSQ+ = 3 és NSC = 1. 

Az elsődleges hasonlósági indexek tehát: 

S1 = 4 / 4 = 1 

S2 = 3 / 4 = 0.75 

S3 = 3 / 4 = 0.75 

S4 = 1 / 3 = 0.333 
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6.3.3 Neurális háló alapú hasonlósági becslés 

Az elsődleges hasonlósági indexek és a technológiai tervek hasonlósága közti 

függvénykapcsolatot mesterséges neurális háló segítségével valósítottam meg. A neurális háló 

tanulási képessége lehetővé teszi, hogy ismert minták alapján automatikusan határozzuk meg a 

bemeneti és a kimeneti paraméterek közötti kapcsolatot, vagyis a hasonlósági index (S) és az 

elsődleges hasonlósági indexek (S1, S2, S3, S4) közötti összefüggést, mint azt a 3.4 fejezetben 

ismertettem. 

A probléma megoldására egyenrangú bemenetekkel rendelkező memória nélküli neuronokból, 

úgynevezett perceptronokból álló neurális hálót alkalmaztam, a neuronba beépített 

nemlinearitásként pedig szigmoid függvényt. 

Az alkalmazott háló három rétegből áll, a bemeneti rétegen találhatók az elsődleges hasonlósági 

indexek, a kimeneti rétegen pedig az esetek közötti hasonlóság becsült értéke. A két réteget a 

közbenső réteg köti össze.  

Az alkalmazott neurális háló modelljét mutatja a 39. ábrán. A hálónak négy bemeneti 

csomópontja van, a köztes szint az egyszerűség kedvéért 2 csomópontot tartalmaz, és a háló egy 

kimenettel rendelkezik (jelölésem szerint: 4/2/1). 
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39. ábra 4/2/1 neurális háló 

Ebben az esetben az egyes kimeneti értékeket a következő képpen határozhatjuk meg. 

A köztes szint kimenetei: 

 O
e I I5
1

1 5 05
=

+ − −( )    I S wi i
i

5 5
1

4
= ⋅

=
∑ ,  
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A háló kimenete: 



Technológiai előtervezés automatizálása mesterséges intelligencia módszerek segítségével 

Mikó Balázs Doktori (PhD) disszertáció 2000. 

71 

 O
eL I IL L

=
+ − −

1
1 0( )    I O wL i i L

i

= ⋅
=
∑ ,

5

6

 

A háló hibája: 

 E T OL= ⋅ −1
2

2( )  

ahol 

 Si: bemeneti értékek, 

 wi,j: súly értékek, 

 T: előírt kimeneti érték. 

 

A technológiai tervezőrendszer futása során az új esethez tartozó technológiai kódot és az 

esetbázisban található esetek technológiai kódját hasonlítjuk össze (40. ábra). Első lépésként 

meghatározzuk az elsődleges hasonlósági indexeket, majd ezekből, a már betanított neurális háló 

segítségével, meghatározzuk a két eset közötti hasonlóság mértékét. A felhasználó ezen értékek 

figyelembevételével tudja kiválasztani a legjobban hasonló, adaptálásra alkalmas esetet. 

Technológiai kód

Elsõdleges hasonlósági 
indexek elõállítása

Hasonlósági index

Egy eset 
technológiai kódja

S1

S2

S3

S4

S

 
40. ábra A hasonlósági index meghatározásának folyamata 

Mint már említettem a neurális háló használatának előfeltétele a tanítás. Esetünkben a tanítás 

back-propagation eljárással, tanítási minták segítségével történt. Ezen minták tartalmazzák egyrészt 

az elsődleges hasonlósági indexeket, másrészt a terv-alapú hasonlósági indexet. Ennek a mintának 

az előállítás az esetbázist felhasználva automatikusan történik (41. ábra). 
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A eset

Elsõdleges 
hasonlósági indexek 

meghatározása

Két eset 
kiválasztása

B eset

Terv-alapú 
hasonlósági index 

meghatározása

Tanítási minta
Teszt minta

Esetbázis

 
41. ábra Tanítási minta generálása 

Ennek során kiválasztunk két ismert esetet az esetbázisból, a technológiai kódok alapján 

meghatározzuk az elsődleges hasonlósági indexeket, majd a technológiák alapján a hasonlósági 

indexet. Az így kapott értékeket - elsődleges hasonlósági indexek és a terv-alapú hasonlósági index 

- adatbázisba írjuk, ami a tanítási minta elemeit tartalmazza, majd újabb két esetet kiválasztva 

folytatódik a tanítási minta összeállítása. 

A bemeneti illetve kimeneti réteg csomópontjainak számát a megoldandó feladat meghatározza, 

azonban a közbenső réteg csomópontjainak számát kísérleti úton kell meghatározni. Ennek során 

többször futattam a tanítási folyamatot különböző számú közbenső csomópontokkal és vizsgáltam a 

tanítási folyamat pontosságát és időszükségletét, valamint a tanítás leállási feltételéül szolgáló 

hibakorlát változtatásának hatását. A közbenső csomópontok számának növelésével illetve a 

hibakorlát csökkentésével a tanítás pontossága javult, azonban a tanítási mintától különböző teszt 

mintára alkalmazva a pontosság romlott. 

Egy tanítási folyamat során tapasztalt maximális hiba és átlagos hiba alakulását mutatja a 42. 

ábra és a 43. ábra. 

A tanításhoz 500 elemű tanítási mintát és 250 elemű tesztmintát használtam. A tesztminta 

néhány sorát a 3. függelék tartalmazza. 
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42. ábra Maximális hiba változása neurális háló tanítási folyamata során 

 
43. ábra Az átlagos hiba változása neurális háló tanítási folyamata során 

6.4 Adaptálás 

6.4.1 Két lépéses adaptálás 

Egy hasonló eset kiválasztása után az adaptáció folyamata következik, melynek célja az 

alkatrészek közötti különbségek figyelembevételével a technológiai dokumentáció megfelelő 

módosítása. 

A technológiai tervek felépítését figyelembevéve két lépésben végrehajtott adaptációs eljárást 

dolgoztam ki. Az első lépésben a technológiai terv műveleteinek és azok műveletelemeinek helyes 

sorrendjét határozzuk meg, majd - amennyiben forgácsolás jellegű a művelet - a forgácsolási 

paramétereket. A tudásbázis tartalmától függően az adaptáció különböző eszközökkel, az 

automatizáltság eltérő szintjein lett megvalósítva (44. ábra). 
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Szerkezeti adaptáió terv 
szerkesztõvel

Paraméter adaptáció 
genetikus algoritmussal

Szerkezeti adaptáció 
szabály bázissal

 
44. ábra Két lépéses adaptáció 

6.4.2 Tervszerkesztő 

Abban az esetben, ha a tudásbázis egyedi technológiákból áll, az adaptálás egy terv szerkesztővel 

történik, amely biztosítja a felhasználó számára az egyszerű és kényelmes szerkesztés lehetőségét. 

A tervszerkesztő lehetőséget biztosít a műveletek illetve műveletelemek áthelyezésére, törlésére, 

beszúrására illetve szerkesztésére (45. ábra). 

Mint látható, a döntéseket a felhasználó hozza, tehát a struktúra kialakításának döntési folyamata 

nincs automatizálva. Habár első látásra nagy szakértelmet és tapasztalatot igényel az eljárás és a 

végső eredmény nagyban függ a felhasználótól, amennyiben az esetbázis elegendően nagy és 

heterogén, valamint a visszakeresés során egy igen hasonló esetet sikerül találni, a szerkezeti 

adaptáció csupán néhány változtatásból áll, vagy akár teljesen szükségleten. 

 
45. ábra Tervszerkesztő 
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6.4.3 Csoporttechnológiák szabály-alapú adaptálása 

Amennyiben a szakértői rendszer tudásbázisa csoporttechnológiákból áll, lehetőség kínálkozik 

az automatikus adaptálásra. A probléma megoldására szabály-alapú szakértői rendszert 

fejlesztettem ki. 

Egy csoporttechnológia dokumentációja alapvetően két részből áll. Az egyik rész a komplex 

alkatrész - az alkatrészcsoport valamennyi egyedének geometriai sajátosságait magán viselő 

alkatrész - paraméteres rajza, valamint ezen alkatrészhez tartozó, szintén paraméteres 

gyártástechnológia. A technológiai terv az alkatrészcsoport valamennyi egyedének 

gyártástechnológiáját tartalmazza, így az adaptálás során csak törölni kell belőle. 

A szabály alapú automatikus adaptálás feladata tehát a komplex alkatrész geometriai 

paramétereinek konkrét értékét figyelembe véve az egyes műveletelemek érvényességét illetve az 

érvényes műveletelemekhez tartozó geometriai adatok meghatározása. 

Az implementálás során, amely a Level5 Object szakértői keretrendszerben történt, létrehoztam 

a komplex alkatrész, valamint a technológiai terv reprezentációját, kialakítottam a megfelelő 

felhasználói felületeket (46. ábra), melyeken keresztül a felhasználó kommunikálni tud a 

rendszerrel, majd definiáltam azokat a szabályokat, melyek megteremtik a kapcsolatot a komplex 

alkatrész és a technológiai terv között. 

A definiált szabályok három csoportba sorolhatók. Az első csoport szabályai a komplex alkatrész 

paramétereinek értékét ellenőrzik, megvizsgálják, hogy a megadott értékek megfelelnek-e bizonyos 

alapvető konstrukciós feltételeknek. Például egy furat átmérője legyen kisebb, mint a 

hordozóhenger átmérője. 

IF d of Complex part > 0 

AND D of Complec part > 0 

AND d of Complex part > D of Complex part 

THEN Correctness of Complex part := FALSE 

A második csoport szabályai az egyes műveletelemek érvényességét határozzák meg a 

geometriai paraméterek konkrét értékének figyelembevételével. 

IF c7 of Complex part > 0 

THEN Validity of GT operation 16 := TRUE 

Ezt követően az utolsó szabálycsoport elemei meghatározzák az érvényes műveletelemek 

geometriai paramétereit. 

IF c7 of Complex part > 0 

THEN P1 of GT operation 16 := D+1 of Complex part 

AND P2 of GT operation 16 := c7 of Complex part 
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A szabály-alapú adaptálás során egy eset leírása az alkatrész modellje és a technológia mellett 

kiegészül az adaptációs szabályokkal is. A 4. függelék a 46. ábrán is látható példát mutatja be 

részletesen. 

 

 
46. ábra Csoporttechnológiák adaptálása 

6.4.4 Forgácsolási paraméterek művelet szintű paralel optimalizálása 

A paraméteradaptáció célja a forgácsolás jellegű műveletelemek forgácsolási paramétereinek 

maghatározása. A kidolgozott eljárás túlmutat az előtervezés igényein, mivel az algoritmus számos 

lehetőségét a műveletelem tervezés vagy a termelésirányítás bizonyos feladatainak megoldása során 

is hatékonyan lehet alkalmazni. 

Az algoritmus feladata az optimális, illetve optimálishoz közeli forgácsolási paraméterek 

meghatározása. Akkor nevezzük optimálisnak egy műveletelemhez tartozó forgácsolási 

paramétereket, ha azok az adott megmunkálási körülmények között, valamilyen szempont szerint a 

lehető legjobbak. 
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A feladat megoldása során [55] illetve [125] által ismertetett modellből indultam ki, így először 

tekintsük át röviden a forgácsolási paraméterek optimálásának hagyományosnak nevezhető 

módszerét. 

6.4.4.1 Forgácsolási paraméterek optimálása 

Az optimális forgácsolási paraméterek meghatározásának matematikai modellje a 

következőképpen foglalható össze ([55], [125]). 

Adott a forgácsolási paraméterek lehetséges értékét korlátozó feltételrendszer, amely a 

forgácsolási folyamat körülményeit, korlátait írja le a következő általános formában: 

E v a f Ej
z y x

j
j j j

min max≤ ⋅ ⋅ ≤  

ahol 

Ej min, Ej max : a korlát alsó illetve felső értéke, 

v : forgácsolási sebesség, 

a : fogásmélység, 

f : előtolás, 

xj, yj, zj : kitevők. 

Ismert a célfüggvény, amely az optimálás szempontját fogalmazza meg :  

C(v,a,f). 

A feladat, meghatározni azt a forgácsolási paraméter együttest (v,a,f), amely kielégíti a 

feltételrendszer valamennyi korlátozását, és a célfüggvény értéke a lehető legjobb (minimális vagy 

maximális, a célfüggvény jellegétől függően). 

A feladat megoldási lépései a következők: 

Az egyszerűbb megoldás miatt csak az előtolás - forgácsolási sebesség kettőst vizsgáljuk, a 

fogásmélységet ismertnek tekintjük. Ezzel nem követünk el nagy hibát, mivel a leválasztási alakzat 

általában meghatározza a fogásmélység értékét. 

Ezt követően meghatározzuk az úgynevezett keresési tartományt, vagyis azon paraméterek 

halmazát, melyek kielégítik a feltételrendszert. Ez, a hivatkozott eljárás esetén grafikusan oldható 

meg a, log n - log f koordináta rendszerben ábrázoljuk a feltételrendszer egyenleteit (a forgácsolási 

sebesség helyett a fordulatszámmal dolgozunk), majd kiválasztjuk a felső korlátok közül a 

legkisebbet, az alsó korlátok közül a legnagyobbat. Természetesen előfordulhat, hogy nincs olyan 

forgácsolási paraméter együttes, amely kielégíti a feltételrendszert, ekkor a feladatnak nincs 

megoldása. 
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A következő lépésként meghatározzuk a keresési tartomány feletti célfüggvény felület 

szélsőérték helyét. Taylor-féle éltartam összefüggés esetén ennek lépései a következők. 

Meghatározzuk a keresési tartomány optimum esélyes határvonalát. Bizonyítható, hogy a tartomány 

belsejéből indított -45o-os egyenes mentén a tartomány határával vett metszéspont adja a 

legkedvezőbb célfüggvényértéket. A célfüggvény szélsőértéke a ∂
∂
K
T

= 0  feltételből határozható 

meg, ahol K a költség célfüggvény, T pedig a Taylor-féle éltartamösszefüggés. Ennek eredménye, 

egy általános helyzetű feltételi egyenessel (yj*lg f + zj*lg n = Cj) vett metszeti görbe esetén: 

( )
( )T

y N N m

m N
Cszj

v j j

j
T=

+ ⋅ − + ⋅

⋅ +
⋅

1 1

1
,  

ahol  

N
z
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j

j

= −  

cs
M

sz
T t

C
K

C +=  

Ksz: egy élezésre jutó szerszámköltség,  

CM:  szerszámgép percköltsége,  

tcs: szerszám csereidő, 

m: Taylor-féle éltartamösszefüggés kitevője. 

 

Vagyis a korlátfüggvény feletti célfüggvénygörbe szélsőértékéhez a Tszj éltartamérték tartozik, 

ami alapján a forgácsolási paraméterek meghatározhatók. 

Ennek ismeretében az óramutató járásával ellentétes irányba haladva az egyes határoló 

egyenesek mentén a célfüggvény szélsőértéke és így az optimális forgácsolási paraméterek 

megállapíthatók. 

6.4.4.2 A kiterjesztett matematikai modell 

A fent ismertetett eljárás analítikus megoldását adja a problémának, így számos szigorító feltételt 

nem vehet figyelembe a feladat megfogalmazása során. Ezek közül néhány a következő. 

A feladat megfogalmazása a műveletelemet, melynek paramétereit meghatározza, kiragadja 

technológiai környezetéből, vagyis nem veszi figyelembe a műveletelemek egymásrahatását. Ennek 

legnyilvánvalóbb hatása az éltartamok számításánál mutatkozik meg. Minden szerszám éltartalmát 

úgy számítjuk, mintha csak annál az egy műveletelemnél alkalmaznánk. Mivel azonban ugyanazt a 
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szerszámot különböző műveletelemeknél is használhatjuk, a tényleges éltartama eltérhet a 

számítottól. Mivel az éltartam értékének jelentős szerepe lehet a célfüggvény értékének 

meghatározásában, így belátható, hogy ez hibát okozhat. 

Egy másik probléma, hogy a megoldási eljárás erősen épít az éltartam összefüggés formai 

megjelenésére. Ez természetes, ha analitikus megoldást keresünk, azonban egy általánosan 

alkalmazható eljárás megalkotását akadályozza. 

Bizonyos esetekben szükség lehet olyan szempontok figyelembevételére, melyek műveletelem 

szinten nem fogalmazhatók meg. Ilyen például a darabidőre előírt korlátozás, vagy a 

szerszámkopások összehangolása (ld. másodlagos optimálás, [55]). 

 

A feladat kibővített megfogalmazásának lényege, hogy egy művelet valamennyi 

műveletelemének paraméterét egyszerre határozza meg, így módot adva azok egymásrahatásának 

figyelembevételére és művelet szintű korlátozások bevezetésére. Célom egy olyan numerikus 

megoldás létrehozása volt, amely művelet szintű korlátozó feltételeket is tartalmaz, figyelembe 

veszi az éltartamok függőségét és tetszőleges alakú éltartamösszefüggéssel képes dolgozni. 

Ennek megfelelően az általam kitűzött feladat matematikai modellje a következőképpen írható 

le. 

A korlátozó feltételek továbbra is tartalmaznak műveletelemre vonatkozó kikötéseket. Ennek 

megfelelően az i-edik műveletelem j-edik korlátja: 

E v a f Ei j i
z

i
y

i
x

i j
j j j

, min , max≤ ⋅ ⋅ ≤  (1) 

Ezen korlátok alapján meghatározható a keresési tartomány, amely az első fejezetben ismertetett 

eljárás kétdimenziós keresési tartományával ellentétben sok dimenziós keresési teret eredményez a 

műveletelemek számának függvényében (forgácsolási paraméterek száma szorozva a 

műveletelemek számával). 

A műveletre megfogalmazott feltétel a megmunkálási idő, melynek értékét opcionálisan 

előírhatjuk: 

mcs
l l

l
cs

k
szv
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i ii
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fn
Lt +⋅+++
⋅
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ahol 

Li:  munkautak hossza, 

Lmi:  mellékmozgások hossza, 

ni:  fordulatszám, 
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fi:  előtolás, 

vgy:  gyorsmeneti sebesség, 

tszv:  szerszámváltási idő, 

tcs:  szerszám csereidő, 

tl:  főidő, 

Tl:  éltartam, 

tmcs:  munkadarab csereidő, 

i:  műveletelemek száma, 

k:  szerszámváltások száma, 

l:  szerszámok száma. 

 

Az összeg első tagja a műveletelemek főidejének összege, a második tag a mellékmozgások 

időszükséglete, a harmadik a szerszámváltások ideje. A negyedik tag a szerszámcsere idejének egy 

alkatrészre eső hányada, míg az ötödik tag a munkadarab csere ideje. 

A költség célfüggvény a műveletre megfogalmazva: 
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i CtK
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T
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A kifejezés egyes tagjai a következőt jelentik. Az első összeg a forgácsleválasztás költsége i 

műveletelemre összegezve. A második összeg az i műveletelem mellékmozgásainak költsége. A 

harmadik tag a k szerszámváltás költsége. A negyedik kifejezés a kopott szerszámok cseréjéből 

eredő időkiesés költsége egy alkatrészre vetítve. Az ötödik tag a szerszám költsége szintén egy 

munkadarabra vetítve. Az utolsó tag a munkadarabcsere költsége. 

Amennyiben egy szerszámot több műveletelem is használ, a szerszám eredő éltartama a 

következő képlettel határozható meg: 

1

1T T
i

ii

k
=

=
∑ λ

 
(4) 

ahol Ti az egyes, k számú műveletelemre jellemző éltartam, λ i ezek részaránya ( λ i
i

=∑ 1), T 

pedig a szerszám eredő éltartama. A λ i tényezők az egyes műveletelemek  megmunkálási főidejével 

arányosak 
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6.4.4.3 A feladat megoldása genetikus algoritmussal 

Az algoritmus megvalósítása a 3.5 fejezetben ismertetett általános szerkezetet követi, a 6.4.4.2 

fejezet matematikai összefüggéseit felhasználva. 

A megoldási algoritmus első lépése egy életképes kezdeti populáció létrehozása, amelyet véletlen 

szám generálással valósítottam meg. Egy egyed a feladat egy lehetséges megoldása, vagyis a 

műveletelemek számának megfelelő fordulatszám - előtolás páros bináris kódolásban.  

Életképesnek azok az egyedek minősülnek, amelyek kielégítik a műveletelemekre (1) illetve az 

egész műveletre vonatkozó (2) feltételi egyenleteket. Az egész műveletre vonatkozó időkorlát (2) 

megadása opcionális, a megoldandó feladat jellegétől függően. 

Az algoritmus 60 egyeddel dolgozik, azonban a kezdeti populáció csak 10 egyedből áll és az első 

néhány ciklus alatt éri el a végleges számot. Erre az eljárásra, amit "hizlalás"-nak neveztem el, az 

algoritmus gyorsítása érdekében volt szükség, mivel a generálás igen időigényesnek bizonyult, 

mivel a számos korlátozó feltételt kielégítő potenciális megoldás véletlen előállítása során számos 

rossz megoldás is generálódik. 

Az egyedek generálását a megoldások kiértékelése követi, vagyis az egyedek rátermettségének 

meghatározása, ami a (3) képlet, vagyis a megmunkálás költsége szerint történik. A számítások 

során a Taylor-féle éltartam összefüggést alkalmaztam, de végeztem kísérleteket más éltartam 

összefüggésekkel is. Az egyedgenerálást követően sorbarendezzük az egyedeket és a populációt két 

egyenlő részre osztjuk. 

A populáció első feléből véletlenszerűen kiválasztunk két egyedet, megfelelő számú keresztezési 

pontot generálunk, kicseréljük a megfelelő kód-szegmenseket, ellenőrizzük a létrejött egyedek 

életképességét és amennyiben életképesek az egyedek bekerülnek a populációba. Ily módon 

megduplázzuk a populáció méretét. 

A populáció második feléből kiválasztunk egy egyedet, véletlenszerűen generáljuk a megfelelő 

számú mutációs pontot és megváltoztatjuk a megfelelő kromoszómák értékét. Az életképesség 

ellenőrzése után az így létrehozott egyeddel felülírjuk az eredeti, kiválasztott egyedet. Ezt az 

eljárást a mutációs rátának megfelelő számú egyeden végezzük el. 

A kiválasztás stratégiájának meghatározása során feltételeztem azt, hogy a jobb tulajdonságú 

egyedek hoznak létre még jobb tulajdonságú egyedeket, valamint azt, hogy a rosszabb egyedek 

tulajdonságait mutációval javíthatjuk. 

Az új egyedek létrehozását követően kiértékeljük az új egyedek rátermettségét és 

sorbarendezzük őket, majd amennyiben a populáció mérete meghaladja a 60 egyedet, a rosszabb 

tulajdonságú egyedek elhagyásával, 60 egyedre csökkentjük a populáció méretét. Ezt követően újra 
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két részre osztjuk az egyedeket és addig ismételjük a folyamatot, amíg a populáció egyedeinek 

rátermettsége azonos nem lesz. 

Implementálva az algoritmust a futtatási eredmények azt igazolták, hogy a genetikus algoritmus 

alkalmas a fent megfogalmazott optimálási feladat megoldására. Az algoritmust egy öt 

műveletelemet tartalmazó esztergálási példa megoldásával teszteltem, melyet az 5. függelék 

tartalmaz. Mint azt a 47. ábra mutatja a legjobb megoldáshoz tartozó célfüggvényérték egyre 

közelebb kerül a végső megoldáshoz, valamint a legjobb és legrosszabb egyedhez tartozó 

célfüggvényértékek különbsége egyre csökken (48. ábra), vagyis a populáció homogenizálódik. 

 
47. ábra A mindenkori legjobb egyed célfüggvényértéke 

 
48. ábra A célfüggvény értékek különbsége 

Az ezt követő kísérletsorozat bebizonyította, hogy a kezdeti populáció fokozatos növelése 

jelentős futási idő csökkenést okoz, miközben a megoldáshoz tartozó célfüggvényérték nem 

változik. A konkrét futási idők harminc futtatás átlagából számítva a következő képpen alakultak: 

fokozatos növelés nélkül 520 másodperc, melyből 457 másodperc az egyedgenerálás, 63 másodperc 

a keresési folyamat, míg fokozatos növeléssel 113 másodperc (63 s + 50 s). 
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A harmadik kísérletsorozatban azt vizsgáltam, hogy az ismételt futtatások során milyen 

mértékben térnek el a megoldások. Az algoritmus ismétlési pontosságát a következő képpen 

definiáltam: 

100
max

minmax ⋅−=∆
X

XX
 [%] 

∆:      eltérés, 

Xmax:  a vizsgált paraméter maximális értéke, 

Xmin:  a vizsgált paraméter minimális értéke. 

 

Ezzel egyidejűleg azt is vizsgáltuk, hogy az egyes megoldások milyen messze helyezkednek el a 

fejezetben ismertetett módszerrel számítható megoldástól. Ennek jellemzésére a következő távolság 

mérőszámot definiáltam: 
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Di:  az értékpár eltérése a számított értékektől, 

fszámitott:  az előtolás számított értéke, 

fI:       az előtolás generált értéke, 

nszámitott:  a fordulatszám számított értéke, 

nI:        a fordulatszám generált értéke. 

 

20 futtatás eredményei alapján számolt értékeket mutatja a 49. ábra, az 50. ábra, az 51. ábra és az 

52. ábra. A 49. ábra és az 50. ábra első oszlopai a költség célfüggvény értékére és a 

műveletelemekhez tartozó fordulatszámra és előtolásra mutatja a számított eltérések (∆) értékeit. 

Az 51. ábra és az 52. ábra első oszlopai a műveletelemekhez tartozó távolságok (D) értékeket 

mutatják. 

Az eredmények javítása érdekében megvizsgáltam, miként módosulnak az eredmények, ha a 

populáció homogenizálódása helyett a keresési ciklusszámra adott korlát jelenti a leállási feltételt. 

A grafikonok második és harmadik oszlopai 75 és 100 futási ciklus utáni eredményeket mutatják. 

Mint kitűnik a kezdeti romlás után jelentős javulás érhető el a leállási feltétel változtatásával. Ez 

különösen jól látszik, ha a futtatási eredmények közül nem vesszük figyelembe a legrosszabb 

eredményeket. 
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49. ábra A megoldások ismétlési pontossága  

50. ábra A megoldások ismétlési pontossága (A legrosszabb 

eredmények nélkül) 

 
51. ábra A megoldások távolsága  

 
52. ábra A megoldások távolsága (A legrosszabb eredmények 

nélkül) 
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Az utolsó kísérletsorozatban a keresztezési pontok számának (kpsz), a mutációs pontok 

számának (mpsz) és a mutációs ráta (mr) hatását vizsgáltam. Ugyanabból a kezdeti populációból 

kiindulva ciklikusan változtatva az egyes paramétereket, több mint 10000 futtatást végeztünk. A 

futtatások során mértem az algoritmus futási idejét, számoltam a ciklusszámot, az eredmény 

rátermettségét (költség célfüggvény), a megoldás által megvalósított megmunkálási időt és 

feljegyeztem a generált forgácsolási paramétereket. 

Az eredmények alapján kiválasztottam a legjobb célfüggvény értéket adó megoldást (kpsz; 

mpsz; mr = 11; 4; 0,4), majd az egyes paramétereket egyenként változtatva vizsgáltam a költség, a 

futási idő és a ciklusszám változását. Ezt követően ugyanezt tettem a legjobb futási időt biztosító 

megoldásból (kpsz; mpsz; mr = 2; 5; 0,2) kiindulva. 

Az eredmények alapján a következőket állapítottam meg: 

• A legjobb költséget illetve a legjobb futási időt biztosító megoldások költsége között 2,5 %, a 

futási idők között 79,8 % különbség van. Tehát jelentősebb időráfordítás árán is csak 

minimálisan javul az eredmény. 

• Az egyes futtatási paraméterek változtatásával a költség csak kis mértékben (1-2 %) változik, 

míg a futási idő változása elérte a 80 %-ot is. 

• A legjobb futási idejű megoldáshoz tartozik a legrosszabb költségű megoldás, a paraméterek 

változásával az idő nő, a költség csökken. 

• A legjobb költségű megoldásnál a futási időnek maximuma vagy lokális maximuma van. 

• A mutációs ráta növelésével jobb költségű eredmény érhető el, bár a futási idő is növekszik, 

viszont a legjobb megoldáshoz viszonyítva a növekedés nem jelentős. 

• A mutációs pontok számának növelése jelentősen rontja a futási időt (5,5-szeres növekedés), 

azonban a költség értékének változása 2%-on belül marad. 

• A keresztezési pontok számának növelése mintegy kétszeres növekedést okozott a futási 

időben, míg a költségre hasonlóan kis hatása van. 

 

Illusztrációként az 53. ábra a legjobb célfüggvényértéket adó pont környezetében mutatja a 

keresztezési pontok számának hatását. 



Technológiai előtervezés automatizálása mesterséges intelligencia módszerek segítségével 

Mikó Balázs Doktori (PhD) disszertáció 2000. 

86 

 

 
53. ábra A keresztezési pontok számának hatása a célfüggvény értékére és a futási időre (mpsz=4, 

mr=0,4) 
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6.5 Összefoglalás 

A fejezet zárásaként röviden összefoglalom az általam fejlesztett eset-alapú technológiai 

tervezőrendszer főbb jellegzetességeit. A rendszer vázlatát, moduljait illetve az alkalmazott 

technikákat mutatja az 54. ábra. 

Gráf-
szerkesztő

Karbantartás

Index gráf

Szabály-bázis

Tanulás

Új alkatrész

Indexelés

Keresés

Választás

Adaptáció

Megoldás

Felhasználó

Felhasználó

Hasonlóság 
becslés (ANN)

Tanítás

Terv - 
szerkesztő

Genetikus
algoritmus

Eset-bázis

(egyedi alkatrészek 
technológiái vagy 

csoporttechnológiák)

 
54. ábra Az eset-alapú tervezőrendszer vázlata 

Munkám során három problémakörrel foglalkoztam, melyek az eset-alapú tervezés egy-egy 

kulcsproblémáját jelentik. 

Az első megoldandó feladat az esetek indexelése vagyis leírása, kódolása volt. A rendszer 

tudását konkrét technológiai tervek, illetve csoporttechnológiák alkotják. Bár gépipari alkatrészek 

osztályozására számos rendszer létezik, mégis új megközelítés szerint kellett megoldani a 

problémát. Ennek oka, hogy egy előre definiált osztályozó rendszer túl merev illetve túl nagy 

méretű ahhoz, hogy kellő hatékonysággal lehessen leírni az előforduló alkatrészek tulajdonságait. A 
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megvalósított adattömörítési, -nyilvántartási eljárás segítségével akár a felhasználó is képes 

egyszerűen létrehozni az igényeinek megfelelő osztályozási rendszert. 

A második terület a hasonlóság becslés problémája, vagyis az indexelés eredménye alapján az 

alkatrészek közti hasonlóság megállapítása, illetve számszerűsítése. Ennek megoldására kétféle 

hasonlóság fogalmat vezettem be. Egyrészt az elsődleges hasonlóságot, amely az indexek között áll 

fenn és több aspektusa létezik, melyek egy-egy elemi tulajdonságot írnak le. A tervezőrendszerben 

négy elsődleges hasonlósági indexet definiáltam. Másrészt definiáltam a technológiai terv alapú 

hasonlósági indexet, ami a technológiai tervek egyezőségét számszerűsíti. A tervezési fázisban csak 

az indexek állnak rendelkezésre, ezek alapján kell a majdani tervek közötti hasonlóságot 

megállapítani. Ez a becslési folyamat mesterséges neurális háló segítségével történik, amely képes 

az esetbázis alapján megtanulni a két hasonlósági fogalom közti rejtett összefüggést. 

A felkínált hasonló esetek közül a felhasználó választja ki a szerinte adaptációs szempontból 

legígéretesebb esetet. 

A harmadik kérdéskör, amire választ kell adni eset-alapú tervezés során, az adaptálás 

problémája, vagyis a hasonló alkatrész technológiai tervének módosítása a két alkatrész közti 

különbségek figyelembevételével. Az adaptálási folyamatot két részre bontottam, egy szerkezeti és 

egy paraméter adaptációra.  

A szerkezeti adaptáció során alakul ki a műveletek, műveletelemek helyes sorrendje. Az 

esetbázis sajátosságait figyelembe véve két megoldást dolgoztam ki ezen probléma megoldására. 

Egyedi technológiai tervek esetén a felhasználó feladata az adaptáció, amit egy terv szerkesztő 

segít. Csoporttechnológiák alkalmazása során szabály-alapú szakértői rendszer határozza meg a 

komplex alkatrész geometriai adatai alapján a csoporttechnológia műveleteinek, műveletelemeinek 

érvényességét. 

A paraméter adaptáció során a forgácsolás jellegű műveletek forgácsolási paramétereinek 

meghatározása történik genetikus algoritmus segítségével. Az optimálási feladatot a szokásos 

műveletelemmel szemben egy műveletre fogalmaztam meg. 

Az adaptálás után, amennyiben jónak minősül az új technológiai terv, bekerül az eset-bázisba, 

így biztosítva a rendszer tudásának folyamatos gyarapodását. 
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7 Tézisek 

Tézis 1.  Kidolgoztam a technológiai előtervezés egy lehetséges modelljét, melyben a tervezési 

folyamatot három nagyobb egységre bontottam, ezek a következők: (1) a konstrukció 

technológiai bírálata; (2) a gyártástervezési részfolyamatok előkészítése; (3) idő- és 

költségbecslés. 

A technológiai előtervezési folyamat SADT modelljének megalkotásával tisztáztam a 

részfolyamatok kapcsolatrendszerét, a bemenő és kimenő információkat, valamint az 

információ áramlás folyamatát. Megállapítottam, hogy az úgynevezett vázlatos 

technológiai terv jelentős segítséget nyújthat az előtervezés számos részfolyamatának 

automatizálása során. 

(Disszertáció 4.2 és 4.3 fejezet) 

 

Tézis 2. Kidolgoztam az előgyártmány-választás egy szabály alapú modelljét és szakértői 

keretrendszerben implementáltam azt. A feladatot két lépésre, az előgyártmány típus 

kiválasztására és a geometriai méretek meghatározására bontottam. 

(Disszertáció 6 fejezet) 

 

Tézis 3. Az eset-alapú tervezés elveit felhasználva két rendszertervet dolgoztam ki vázlatos 

technológiai terv előállítására, melyek a kódolás, kiválasztás és adaptálás lépéseket 

tartalmazzák. A két koncepció közötti eltérés az esetbázis tartalmában van: az első 

egyedi, konkrét technológiai terveket tartalmaz, a második csoporttechnológiákat. A 

megvalósítás során speciális adatstruktúrát és ehhez tartozó számítógépes algoritmust 

dolgoztam ki, amely lehetővé teszi a konkrét tervezési környezet sajátosságait 

figyelembe vevő szempontok alapján az alkatrészek osztályozását.  

(Disszertáció 5.2 fejezet) 
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Tézis 4. Definiáltam az úgynevezett technológiai terv alapú hasonlósági indexet, ami a 

technológiai tervek azonosságára utaló mérőszám. 

Definiáltam négy modell alapú, úgynevezett elsődleges hasonlósági indexet, melyek az 

alkatrészek modelljei – technológiai kódjai – között definiálnak elemi hasonlósági 

mérőszámokat. 

Neurális háló alapú hasonlósági becslő eljárást fejlesztettem ki ezen hasonlósági 

mérőszámok felhasználásával, amely az elsődleges hasonlósági indexek és a 

technológiai terv alapú hasonlóság között teremt kapcsolatot. Ezt az eljárást a hasonló 

eset keresése során alkalmaztam a tervezőrendszerben. 

(Disszertáció 5.3 fejezet) 
 

Tézis 5. Javaslatot tettem a technológiai tervek két lépésben történő adaptálására, egy szerkezeti 

és egy paraméter adaptációs eljárásra bontva a folyamatot. Ezen modell megvalósítása 

érdekében számítógép programot fejlesztettem technológiai tervek kézi adaptálására, 

kidolgoztam csoporttechnológiák adaptálásának szabály-alapú modelljét, és ipari 

példára implementáltam azt, valamint kidolgoztam forgácsolási paraméterek művelet 

szintű paralel optimalizálásának matematikai modelljét és a megoldás genetikus 

algoritmusra épülő módszerét. 

(Disszertáció 5.4 fejezet) 
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Függelék 
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1 Függelék - Esetbázis 

1.1 Példa alkatrészek 

   

   

   

   

 
 

 

 



Technológiai előtervezés automatizálása mesterséges intelligencia módszerek segítségével 

Mikó Balázs Doktori (PhD) disszertáció 2000. 

107 

1.2 Egy teljes eset 

 
 

    ══ MST ═════════════════════════════════════════════════════════ 
  
                     AZ ALKATRÉSZ ADATAI 
  
     Megnevezés         : CSAVAR11 
     Rajzszám           : 99-011 
     A CAD fájl neve    : 99-011.par 
     A technológiai kód : 1 1 1 3 1 1 2 2 5 1 6 5 2 1 1 2 2 6 5 1 1 1  
  
     A tervezés dátuma  : 1999 nov 29 
  
  
                        KÓDÉRTELMEZÉS 
  
     Kód          Jelentése 
   1 - 1 - Az alkatrész jellege:        Egytengelyű, forgástest 
   2 - 1 - Előgyártmány:                Hengerelt 
   3 - 1 - Az alkatrész anyaga:         Ötvözetlen acél 
   4 - 3 - Ötvözetlen acél:             Általános rendeltetésű (MSz 500) 
   5 - 1 - Hőkezeltség:                 Nincs 
   6 - 1 - Felületkikészítés:           Nincs 
   7 - 2 - A gyártás tömegszerűsége:    Kis sorozatú gyártás 
   8 - 2 - Legnagyobb külső átmérő:     10 < d <  25 
   9 - 5 - Hossz / átmérő:              1.00 < l/d <  1.60 
  10 - 1 - Külső alak:                  Egy oldalról lépcsős 
  11 - 6 - Legfinomabb külső felületi érdesség: Ra = 5 
  12 - 5 - Legpontosabb külső méret:     IT8 
  13 - 2 - Külső alakos felület:         Menet 
  14 - 1 - További külső alakos felület: Nincs 
  15 - 1 - További külső alakos felület: Nincs 
  16 - 2 - Belső alak:                   Egy oldalról lépcsős furat 
  17 - 2 - Legnagyobb belső átmérő:      10 < d <  25 
  18 - 6 - Legfinomabb belső felületi érdesség: Ra = 5 
  19 - 5 - Legpontosabb belső méret:     IT8 
  20 - 1 - Belső alakos felület:         Nincs 
  21 - 1 - További belső alakos felület: Nincs 
  22 - 1 - További belső alakos felület: Nincs 
  
  
                      GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA 
  
    ____________________________________________________________________ 
  
   1. DARABOLÁS 
         Gyártóberendezés: KFD-400-02 keretes fűrészgép 
         Alapidő                           :  4.00 min 
         Előkészületi és befejezési idő    :  5.00 min 
  
    ____________________________________________________________________ 
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   2. ESZTERGÁLÁS1 
         Gyártóberendezés: EEN-400 NC eszterga 
         Alapidő                           :  1.90 min 
         Előkészületi és befejezési idő    :  10.0 min 
  
     1. NAGYOLÓ KÜLSŐ KERESZTESZTERGÁLÁS 
         Főidő               :  0.06 min 
         Mellékidő           :  0.05 min 
         Szerszámváltási idő :  0.08 min 
         Szerszám test: PSSNL 2020K09    Lapka: SNMM 120408-PR 
         n :600.0 1/min  Vc :240.0 m/min  s : 0.350 mm/ford.  a : 2.00 mm 
         Fogás szám : 1 
  
     2. NAGYOLÓ KÜLSŐ KONTURESZTERGÁLÁS 
         Főidő               :  0.50 min 
         Mellékidő           :  0.05 min 
         Szerszámváltási idő :  0.08 min 
         Szerszám test: MWLNL 2020K06    Lapka: WNMG06404-PM 
         n :600.0 1/min  Vc :255.0 m/min  s : 0.300 mm/ford.  a : 2.00 mm 
         Fogás szám : 2 
  
     3. SIMÍTÓ KÜLSŐ KONTURESZTERGÁLÁS 
         Főidő               :  0.30 min 
         Mellékidő           :  0.05 min 
         Szerszámváltási idő :  0.08 min 
         Szerszám test: MWLNL 2020K06    Lapka: WNMG060404-PF 
         n :900.0 1/min  Vc :305.0 m/min  s : 0.180 mm/ford.  a : 0.50 mm 
         Fogás szám : 1 
 
     4. FURAS 
         Főidő               :  0.60 min 
         Mellékidő           :  0.02 min 
         Szerszámváltási idő :  0.08 min 
         Szerszám test: R415.5-0800-30-8    Lapka:  
         n :600.0 1/min  Vc : 85.0 m/min  s : 0.180 mm/ford.  a : 0.10 mm 
         Fogás szám : 1 
   
     5. SIMÍTÓ KONTURESZTERGÁLÁS FURATBAN  
         Főidő               :  0.03 min 
         Mellékidő           :  0.02 min 
         Szerszámváltási idő :  0.08 min 
         Szerszám test: S20S-MWLNL06    Lapka: WNMG060404-PF 
         n :900.0 1/min  Vc :305.0 m/min  s : 0.180 mm/ford.  a : 0.50 mm 
         Fogás szám : 1 
 
     6. KÜLSŐ PALASTBESZÚRÁS 
         Főidő               :  0.02 min 
         Mellékidő           :  0.02 min 
         Szerszámváltási idő :  0.08 min 
         Szerszám test: LF 151.22-1616-2    Lapka: N151.2-200-20-5G 
         n :600.0 1/min  Vc :175.0 m/min  s : 0.060 mm/ford.  a : 0.10 mm 
         Fogás szám : 1 
  
     7. KÜLSŐ PALASTBESZÚRÁS 
         Főidő               :  0.02 min 
         Mellékidő           :  0.02 min 
         Szerszámváltási idő :  0.00 min 
         Szerszám test: LF 151.22-1616-2    Lapka: N151.2-200-20-5G 
         n :600.0 1/min  Vc :175.0 m/min  s : 0.060 mm/ford.  a : 0.10 mm 
         Fogás szám : 1 
  
     8. KÜLSŐ MENTESZTERGÁLÁS (METRIKUS 60°) 
         Főidő               :  0.20 min 
         Mellékidő           :  0.10 min 
         Szerszámváltási idő :  0.08 min 
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         Szerszám test: R166.0G-16MM01-1    Lapka: R166.4FH-1616-16 
         n :600.0 1/min  Vc :175.0 m/min  s : 1.000 mm/ford.  a : 0.34 mm 
         Fogás szám : 4 
  
    ____________________________________________________________________ 
  
   3. ESZTERGÁLÁS2 
         Gyártóberendezés: EEN-400 NC eszterga 
         Alapidő                           :  0.81 min 
         Előkészületi és befejezési idő    :  10.0 min 
  
     1. NAGYOLÓ KÜLSŐ KERESZTESZTERGÁLÁS 
         Főidő               :  0.06 min 
         Mellékidő           :  0.05 min 
         Szerszámváltási idő :  0.08 min 
         Szerszám test: PSSNL 2020K09    Lapka: SNMM 120408-PR 
         n :600.0 1/min  Vc :240.0 m/min  s : 0.350 mm/ford.  a : 2.00 mm 
         Fogás szám : 1 
  
     2. NAGYOLÓ KÜLSŐ HOSSZESZTERGÁLÁS 
         Főidő               :  0.30 min 
         Mellékidő           :  0.02 min 
         Szerszámváltási idő :  0.08 min 
         Szerszám test: MWLNL 2020K06    Lapka: WNMG060404-PM 
         n :255.0 1/min  Vc :255.0 m/min  s : 0.300 mm/ford.  a : 1.50 mm 
         Fogás szám : 1 
  
     3. SIMÍTÓ KÜLSŐ HOSSZESZTERGÁLÁS (RA=2.5) 
         Főidő               :  0.12 min 
         Mellékidő           :  0.02 min 
         Szerszámváltási idő :  0.08 min 
         Szerszám test: MWLNL2020K06    Lapka: WNMG060404-PF 
         n :900.0 1/min  Vc :305.0 m/min  s : 0.180 mm/ford.  a : 0.50 mm 
         Fogás szám : 1 
  
    ════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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2 Függelék - Kerdésgráf 

2.1 Az implementált gráf szerkezete 
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2.2 Osztályozási szempontok 

 

@ 

A 

Az alkatrész jellege 

 Egytengelyű, forgástest 

 Többtengelyű alkatrészek 

 Lemez szerű alkatrészek 

 Szekrény, ház jelllegű alkatrészek 

 Rugók 

@ 

AA 

Előgyártmány 

 Hengerelt 

 Húzott 

 Öntött 

 Hegesztett 

 Kovácsolt 

 Fröccsöntött 

 Egyéb 

@ 

AB 

Az alkatrész anyaga 

 Ötvözetlen acél 

 Ötvözött acél 

 Öntöttvas 

 Acélöntvény 

 Réz, rézötvözet 

 Aluminium 

 Műanyag 

 Egyéb 

@ 

AC 

Ötvözetlen acél 

 Betétben edzhető (MSz 31) 

 Nemesíthető (MSz 61) 

 Általános rendeltetésű (MSz 500) 

 Acél kazánokhoz (MSz 1741) 

 Szerszámacél (MSz 4354) 

 Egyéb 

@ 

AD 

Ötvözött acél 

 Gyorsacél (MSz 4351) 

 Szerszámacél (MSz 4352) 

 Rugóacél (MSz 2666) 

 Nitridálható (MSz 17779) 

 Hegesztett szerkezetekhez (MSz 6280) 

 Légköri korrózióálló (MSz 6259) 

 Korrózióálló (MSz 4360) 

 Automata (MSz 4339) 

 Egyéb 

@ 

AE 

A gyártás tömegszerűsége 

 Egyedi gyártás 

 Kis sorozatú gyártás 

 Közepes sorozat 

 Nagy sorozat 

 Tömeg gyártás 

@ 

AF 

Legnagyobb külső átmérő 

       d <  10 

  10 < d <  25 
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  25 < d <  40 

  40 < d <  63 

  63 < d < 100 

 100 < d < 160 

 160 < d < 250 

 250 < d < 630 

 630 < d 

@ 

AG 

Hossz / átmérő 

         l/d <  0.25 

  0.25 < l/d <  0.40 

  0.40 < l/d <  0.63 

  0.63 < l/d <  1.00 

  1.00 < l/d <  1.60 

  1.60 < l/d <  2.50 

  2.50 < l/d <  5.00 

  5.00 < l/d < 10.00 

 10.00 < l/d 

@ 

AH 

Külső alak 

 Egy oldalról lépcsős 

 Két oldalról lépcsős 

@ 

AI 

Belső alak 

 Nincs furat 

 Egy oldalról lépcsős furat 

 Két oldalról lépcsős furat 

@ 

AJ 

Legnagyobb belső átmérő 

       d <  10 

  10 < d <  25 

  25 < d <  40 

  40 < d <  63 

  63 < d < 100 

 100 < d < 160 

 160 < d < 250 

 250 < d < 630 

 630 < d 

@ 

AK 

Legfinomabb külső felületi érdesség 

 Ra = 0.16 

 Ra = 0.32 

 Ra = 0.63 

 Ra = 1.25 

 Ra = 2.5 

 Ra = 5 

 Ra = 10 

 Ra = 20 

 Ra > 20 

@ 

AL 

Legfinomabb belső felületi érdesség 

 Ra = 0.16 

 Ra = 0.32 

 Ra = 0.63 

 Ra = 1.25 

 Ra = 2.5 

 Ra = 5 

 Ra = 10 

 Ra = 20 

 Ra > 20 
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@ 

AM 

Legpontosabb külső méret 

 < IT5 

 IT5 

 IT6 

 IT7 

 IT8 

 IT9 

 IT10 

 IT11 

 > IT11 

@ 

AN 

Legpontosabb belső méret 

 < IT5 

 IT5 

 IT6 

 IT7 

 IT8 

 IT9 

 IT10 

 IT11 

 > IT11 

@ 

AO 

Külső alakos felület 

 Nincs 

 Menet 

 Bordázat 

 Fogazat 

 Horony 

 Lapolás 

 Nem tengelybe eső furat 

@ 

AP 

Belső alakos felület 

 Nincs 

 Menet 

 Bordázat 

 Fogazat 

 Horony 

@ 

AQ 

Hőkezeltség 

 Nincs 

 Edzve 

 Nemesítve 

 Cementálva 

 Nitridálva 

 Egyéb 

@ 

AR 

Felületkikészítés 

 Nincs 

 Galvanizálás 

 Fém színezés 

 Oxidálás 

 Festés 

 Műanyag bevonat 

 Egyéb 

@ 

AS 

További külső alakos felület 

 Nincs 

 Menet 
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 Bordázat 

 Fogazat 

 Horony 

 Lapolás 

 Nem tengelybe eső furat 

@ 

AT 

További belső alakos felület 

 Nincs 

 Menet 

 Bordázat 

 Fogazat 

 Horony 

@ 

 

2.3 A gráf leírása 

 

Az ág sorszáma: 1 
X:  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

Y:  1  7  1  6  6  7  5  9  9  2  9  9  7  7  7  1 

Z: AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI  % 

 

Az ág sorszáma: 2 
X:  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1 

Y:  1  7  1  6  6  7  5  9  9  2  9  9  7  7  7  3  9  9  9  5  5  5 

Z: AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  % 

 

Az ág sorszáma: 3 
X:  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

Y:  1  7  2  9  6  7  5  9  9  2  9  9  7  7  7  1 

Z: AA AB AD AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI  % 

 

Az ág sorszáma: 4 
X:  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1 

Y:  1  7  2  9  6  7  5  9  9  2  9  9  7  7  7  3  9  9  9  5  5  5 

Z: AA AB AD AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  % 

 

Az ág sorszáma: 5 
X:  1  1  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

Y:  1  7  8  6  7  5  9  9  2  9  9  7  7  7  1 

Z: AA AB AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI  % 
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Az ág sorszáma: 6 
X:  1  1  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 

Y:  1  7  8  6  7  5  9  9  2  9  9  7  7  7  9  9  9  5  5  5 

Z: AA AB AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AL AN AP AT AT  % 

 

Az ág sorszáma: 7 
X:  2  1  1  1  1  1 

Y:  2  7  1  6  6  7 

Z: AA AB AC AQ AR  % 

 

Az ág sorszáma: 8 
X:  2  1  2  1  1  1 

Y:  2  7  2  9  6  7 

Z: AA AB AD AQ AR  % 

 

Az ág sorszáma: 9 
X:  2  1  3  1  1 

Y:  2  7  8  6  7 

Z: AA AB AQ AR  % 

 

Az ág sorszáma: 10 
X:  3  1  1  1  1  1 

Y:  3  7  1  6  6  7 

Z: AA AB AC AQ AR  % 

 

Az ág sorszáma: 11 
X:  3  1  2  1  1  1 

Y:  3  7  2  9  6  7 

Z: AA AB AD AQ AR  % 

 

Az ág sorszáma: 12 
X:  3  1  3  1  1 

Y:  3  7  8  6  7 

Z: AA AB AQ AR  % 
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Az ág sorszáma: 13 
X:  4  1  1  1  1  1 

Y:  4  7  1  6  6  7 

Z: AA AB AC AQ AR  % 

 

Az ág sorszáma: 14 
X:  4  1  2  1  1  1 

Y:  4  7  2  9  6  7 

Z: AA AB AD AQ AR  % 

 

Az ág sorszáma: 15 
X:  4  1  3  1  1 

Y:  4  7  8  6  7 

Z: AA AB AQ AR  % 

 

Az ág sorszáma: 16 
X:  5  1  1  1  1  1 

Y:  5  7  1  6  6  7 

Z: AA AB AC AQ AR  % 

 

Az ág sorszáma: 17 
X:  5  1  2  1  1  1 

Y:  5  7  2  9  6  7 

Z: AA AB AD AQ AR  % 

 

Az ág sorszáma: 18 
X:  5  1  3  1  1 

Y:  5  7  8  6  7 

Z: AA AB AQ AR  % 



Technológiai előtervezés automatizálása mesterséges intelligencia módszerek segítségével 

Mikó Balázs Doktori (PhD) disszertáció 2000. 

117 

3 Függelék – Tanítási minta 

Alap alkatrész: 

E4-76-F0-63  

1113112712442713645111  

A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
 

Rajzszám S1 S2 S3 S4 S Kód Kérdésazonosítók 
DKFC-200E  1.000 1.000 1.000 0.545 0.536 1113112621337112634111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
E4-76-F0-63  1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1113112712442713645111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
22-18  1.000 1.000 1.000 0.500 0.274 1113212451454712333111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
K7-2604-132  1.000 1.000 1.000 0.682 0.875 1113112711557112644111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
K703-03239  0.909 1.000 0.150 0.550 0.262 13311254143111344111  A AA AB AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AL AN AP AT AT  
68-42C01-19  1.000 1.000 1.000 0.682 0.365 1513112722237113644111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
KUN 250-01  1.000 1.000 1.000 0.727 0.476 1113112732432712656111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
E4-76-F-56  1.000 1.000 1.000 0.636 0.674 1113112642346713434111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
369-0487  1.000 1.000 1.000 0.455 0.373 1111412632344112333511  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
29517  0.727 1.000 1.000 0.500 0.133 1213112572364111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI  
T4-00420-0  0.909 1.000 0.150 0.700 0.406 13411271244711244111  A AA AB AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AL AN AP AT AT  
27-4042-01  1.000 1.000 1.000 0.545 0.305 1511412722444112444311  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
28919  0.909 1.000 0.150 0.500 0.278 13621261245111244511  A AA AB AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AL AN AP AT AT  
31-3-12  1.000 1.000 1.000 0.636 0.180 1511412712437113544111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
99-001  1.000 1.000 1.000 0.545 0.389 1113112342355112235211  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
99-002  1.000 1.000 1.000 0.545 0.563 1113112341355112235111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
99-003  1.000 1.000 1.000 0.500 0.367 1113112342351113235251  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
99-004  1.000 1.000 1.000 0.500 0.667 1113112341355112235511  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
99-005  1.000 1.000 1.000 0.455 0.689 1113112341351113235521  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
99-006  1.000 1.000 1.000 0.409 0.630 1113112351351112235251  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
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99-007  1.000 1.000 1.000 0.500 0.722 1113112251355512235111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
99-008  1.000 1.000 1.000 0.591 0.704 1113112451452312235111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
99-009  1.000 1.000 1.000 0.545 0.900 1113112451651112265111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
99-010  1.000 1.000 1.000 0.545 0.681 1113112351652512255111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
99-011  1.000 1.000 1.000 0.545 0.528 1113112251652312265111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
99-012  0.727 1.000 1.000 0.563 0.528 1113112351652111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI  
99-013  0.727 1.000 1.000 0.625 0.542 1113112261642111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI  
99-014  1.000 1.000 1.000 0.591 0.583 1113112351652112165111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
99-015  1.000 1.000 1.000 0.591 0.833 1113112351652112165111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
99-016  0.727 1.000 1.000 0.625 0.500 1113112271642111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI  
99-017  0.727 1.000 1.000 0.500 0.667 1213112351652111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI  
99-018  1.000 1.000 1.000 0.500 0.542 1113112361641112264211  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
99-019  1.000 1.000 1.000 0.545 0.733 1113112332641112264211  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
99-020  1.000 1.000 1.000 0.545 0.833 1113112351641112264111  A AA AB AC AQ AR AE AF AG AH AK AM AO AS AS AI AJ AL AN AP AT AT  
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4 Függelék - Csoporttechnológiák adaptálása 

Komplex alkatrész 
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Csoporttechnológia 

1   Darabol D+10 x l+20 
2   Esztergál I.  
 2.1  Nagyoló oldalazás D+10 x l+11 
 2.2  Simító oldalazás D+10 x 1+10 
 2.3  Fúrás d vagy ∅ 10 x 1+10 
 2.4  Felfúrás d vagy ∅ 18 x 1+10 
 2.5  Furatesztergálás d x 1+10 
 2.6  Süllyesztés dl x al 
 2.7  Furatesztergálás dl x a1 
 2.8  Élletörés furatban c x 45° 
 2.9  Nagyoló hosszesztergálás D+1 x 1-10 
 2.10  Simító hosszesztergálás D x l-10 
 2.11  Nagyoló hosszesztergálás D2 + 1x12 
 2.12  Simító hosszesztergálás D2 x 12 
 2.13  Hosszesztergálás D1+1 x 11 
 2.14  Simító hosszesztergálás Dl x ll 
 2.15  Élletörés c7 x 45° 
 2.16  Élletörés c6 x 45° 
 2.17  Élletörés c5 x 45° 
3   Esztergálás II.  
 3.1  Nagyoló oldalazás D+10 x 1+1 
 3.2  Simító oldalazás D+10 x 1 
 3.3  Nagyoló hosszesztergálás D+1 x 1-12 
 3.4  Simító hosszesztergálás D x l-12 
 3.5  Étletörés c8 x 45° 
4   Horonyvésés b2 x t2 
5   Horonymarás b1 x t1 
6   Fúrás I.  
 6.1  Fúrás n1 x d2 vagy ∅ 10 x 1-12 
 6.2  Felfúrás n1 x d2 x 1-12 
 6.3  Süllyesztés d3 x a2 
 6.4  Dörzsölés n1 x d2 x 1-12 
7   Fúrás II.  
 7.1  Fúrás n2 x d6* vagy ∅ 10x 1-12 
 7.2  Felfúrás n2 x d6* x 1-12 
 7.3  Élletörés c3 x 45° 
 7.4  Menetfúrás n2 x M6 x 1-12 
8   Fúrás III.  
 8.1  Fúrás d4 vagy ∅ 10 x D1-d1 vagy D1-d 
 8.2  Felfúrás d4 x D1-d1 vagy D1-d 
 8.3  Étletörés c1 x 45 ° 
 8.4  Dörzsölés d4 x D1-d1 vagy D1-d 
9   Fúrás IV.  
 9.1  Fúrás d5 vagy ∅ l0 x D2-d 
 9.2  Felfúrás d5 x D2-d 
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 9.3  Étletörés c2 x 45° 
 9.4  Dörzsölés d5 x D2-d 
10  Fúrás V.  
 10.1  Fúrás n3 x d7 vagy ∅ 10 x D-d 
 10.2  Felfúrás n3 x d7 x D-d  
 10.3  Élletörés c4 x 45° 
 10.4  Dörzsölés n3 x d7 x D-d  
11  Cementálás  
12  Edzés  
13  Megeresztés  
14  Barnítás  
15  Furatköszörülés  
 15.1  Furatköszörülés d1 x a1 
 15.3  Furatköszörülés d x l-a1 
16  Palástköszörülés  
 16.1 Palástköszörülés D1 x l1 
 16.2 Palástköszörülés D2 x l2-l1 
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Kapcsolat a geometriai paraméterek és a műveletelemek között: 
 D D1 D2 D3 d dl d2 d3 d4 d5 d6 d7 1 11 12 13 14 15 al a2 b1 b2 
1 x            x          

2.1             x          
2.2             x          
2.3     x                  
2.4     >10                  
2.5     >18                  
2.6      x                 
2.7      >18                 
2.8                       
2.9 x                      

2.10 x                      
2.11   x                    
2.12   x                    
2.13  x                     
2.14  x                     
2.15                       
2.16                       
2.17                       
3.1 x                      
3.2 x                      
3.3 x                      
3.4 x                      
3.5                       
4                      x 
5                     x  

6.1    x   x                
6.2    x   > 10                
6.3    x    x            x   
6.4       < 25                
6.5        x               
7.1    x       x            
7.2    x       > 10            
7.3    x       x            
7.4    x       x            
8.1         x              
8.2         x              
8.3         x              
8.4         x              
9.1          x             
9.2          > 10             
9.3          x             
9.4          x             
10.1            x           
10.2            > 10           
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10.3            x           
10.4            x           
11                       
12                       
13                       
14                       
15.1     x                  
15.2    x                   
16.1  x                     
16.2   x                    

 
 tl t2 n1 n2 n3 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 Ra Ra1 Ra2 Ra3 Ra4 Ra5 Ra6 Ra7 Ra8 Ra9 Ra10 
1                          

2.1                          
2.2                          
2.3                          
2.4                          
2.5                          
2.6                          
2.7                          
2.8      x                    
2.9                          

2.10                          
2.11                          
2.12                          
2.13                          
2.14                          
2.15             x             
2.16            x              
2.17           x               
3.1                          
3.2                 x         
3.3                          
3.4                        x  
3.5              x            
4  x                        
5 x                         

6.1                          
6.2                          
6.3                          
6.4                     <1.6     
6.5                    <1.6      
7.1                          
7.2                          
7.3         x                 
7.4                          
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8.1                          
8.2                          
8.3       x                   
8.4                    < 1.6      
9.1                          
9.2                          
9.3        x                  
9.4                    < 1.6      
10.1                          
10.2                          
10.3          x                
10.4                          
11                          
12                          
13                          
14                          
15.1                < 0.32          
15.2               < 0.32           
16.1                   < 0.32       
16.2                         < 0.32 
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5 Függelék - Paralel optimalizálás 

5.1 Teszt feladat 

Leválasztási terv 

 
Anyag A60 
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Geometriai paraméterek 
 D l a i Ra 
1 76 130 4 1 20 
2 66 100 3 2 10 
3 58 70 2 1 10 
4 56 70 0.5 1 1.25 
5 60 30 0.5 1 1.25 

 
D: átmérő 
l: hossz 
a: fogásmélység 
i: fogásszám 
Ra: felöleti érdesség 

 
Gépadatok: 

Teljesítmény:  P=11 kW;  
Hatásfok: η=85 % 
Fordulatszám minimum: ngmin=100 1/min;  
Fordulatszám maximum: ngmax=6000 1/min;  
Előtolás minimum: fgmin=0.005 mm;  
Előtolás maximum: fgmax=20 mm; 
Gyorsjárati sebesség:   vgy=12 m/min 
Gépköltség: CM=80 Ft/min 

 
Szerszámok 

  vszmin vszmax fszmax Ksz 
1 PCLNR 2020K09 

CNMG 120408-PR 
  0.9 80 

2 PCLNR 2020K09 
CNMG 120408-PM 

  0.7 70 

3 PCLNR 2020K09 
CNMG 120408-PM 

30 180 0.7 70 

4 PCLNR 2020K09 
CNMG 120408-PF 

  0.5 90 

5 PCLNR 2020K09 
CNMG 120408-PF 

  0.5 90 

 
Korlátok  A lgf + B lg n = C 

sebesség korlát: n v
D

= ⋅
⋅

1000
π

 

teljesítmény korlát: f n P
C a K D

x

F
y

Fi
i

F

F
⋅ = ⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅∏
η

π
60 106

 

érdesség korlát: f
r Ra=

⋅ ⋅8
0 6
ε

.
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éltartam összefüggés (Taylor):  T
C K

n f a D
v

i i
x

i
y

i

m

v v
=

⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ⋅











∏1000
1

π
 

ΠK=0.95, Cv=251, m=0.25, xv=0.35, yv=0.1 
 
1. műveletelem 
Korlátok 

  A B C 
1 ngmin 0 1 2 
2 ngmax 0 1 3.778 
3 fgmin 1 0 -2.3 
4 fgmax 1 0 1.3 
5 vszmin 0 1 2.099 
6 vszmax 0 1 2.877 
7 Ra 1 0 1.165 
8 P 0.75 1 2.49 
9 fszmax 1 0 -0.045 

 

 
 
0. pont koordinátái: lgf0=(C8-lg n6)/0.75=(2.49-2.877)/0.75=-0.516 

1. pont koordinátái: lgn1=C8-0.75lg f9=2.49-0.75(-0.045)=2.524 

 

n1=331 1/min, f1=0.9 mm, a1=4 mm 

T1=55.2 min 

T12=12 min 

-------------------------- 
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nopt1=331 1/min, fopt1=0.9 mm 

2. műveletelem 
Korlátok 

  A B C 
1 ngmin 0 1 2 
2 ngmax 0 1 3.778 
3 fgmin 1 0 -2.3 
4 fgmax 1 0 1.3 
5 vszmin 0 1 2.16 
6 vszmax 0 1 2.938 
7 Ra 1 0 1.01 
8 P 0.75 1 2.66 
9 fszmax 1 0 -0.15 

 

 
 
0. pont koordinátái: lgf0=(C8-lg n6)/0.75=(2.66-2.938)/0.75=-0.371 

1. pont koordinátái: lgn1=C8-0.75lg f9=2.66-0.75(-0.15)=2.773 

 

n1=591 1/min, f1=0.7 mm, a1=3mm 

T1=15.2 min 

T12=11.625 min 

-------------------------- 

nopt2=591 1/min, fopt2=0.7 mm 
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3. műveletelem 
Korlátok 

  A B C 
1 ngmin 0 1 2 
2 ngmax 0 1 3.778 
3 fgmin 1 0 -2.3 
4 fgmax 1 0 1.3 
5 vszmin 0 1 2.216 
6 vszmax 0 1 2.99 
7 Ra 1 0 1.01 
8 P 0.75 1 2.899 
9 fszmax 1 0 -0.15 

 

 
 
* pont koordinátái: lgf*=(C8-lg n6)/0.75=(2.899-2.99)/0.75=-0.121 

** pont koordinátái: lgn**=C8-0.75lg f9=2.899-0.75(-0.15)=3.462 

 

n1=977 1/min, f1=0.7 mm, a1=2 mm 

T1=4.02 min 

T12=11.625 min 

T2=4941 min 

-------------------------- 

nopt3=749,1 1/min, fopt3=0.7 mm 
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4. műveletelem  
Korlátok 

  A B C 
1 ngmin 0 1 2 
2 ngmax 0 1 3.778 
3 fgmin 1 0 -2.3 
4 fgmax 1 0 1.3 
5 vszmin 0 1 2.23 
6 vszmax 0 1 3.01 
7 Ra 1 0 0.562 
8 P 0.75 1 3.462 
9 fszmax 1 0 -0.301 

 

 
 

* pont koordinátái: lgf*=(C8-lg n6)/0.75=(3.462-3.01)/0.75=0.602 

** pont koordinátái: lgn**=C8-0.75lg f7=3.462-0.75(0.562)=3.041 

 

n1=1023 1/min, f1=0.5 mm, a1=0.5 mm 

T1=10.73 min 

T12=12.375 min 

T2=14070 min 

-------------------------- 

nopt4=986,7 1/min, fopt4=0.5 mm 
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5. műveletelem 
Korlátok 

  A B C 
1 ngmin 0 1 2 
2 ngmax 0 1 3.778 
3 fgmin 1 0 -2.3 
4 fgmax 1 0 1.3 
5 vszmin 0 1 2.2 
6 vszmax 0 1 2.979 
7 Ra 1 0 0.562 
8 P 0.75 1 3.432 
9 fszmax 1 0 -0.301 

 

 
 

* pont koordinátái: lgf*=(C8-lg n6)/0.75=(3.432-2.979)/0.75=0.604 

** pont koordinátái: lgn**=C8-0.75lg f7=3.432-0.75(0.562)=3.012 

 

n1=953 1/min, f1=0.5 mm, a1=0.5 mm 

T1=10.8 min 

T12=12.375 min 

T2=14282 min 

-------------------------- 

nopt5=921.2 1/min, fopt5=0.5 mm 

 
2. táblázat A számítási eredmények összefoglalása 
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 a 
[mm] 

i 
[-] 

l 
[mm] 

lm 
[mm] 

n 
[1/min] 

f 
[mm] 

tf 
[min] 

tm 
[min] 

T 
[min] 

1 4 1 130 140 331 0.9 0.436 0.013 55.2 
2 3 2 100 210 591 0.7 0.484 0.026 15.2 
3 2 1 70 75 746.2 0.7 0.133 0.010 11.625 
4 0.5 1 70 5 986.7 0.5 0.142 0.001 12.375 
5 0.5 1 30 120 921.2 0.5 0.063 0.015 12.375 
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5.2 Futtatási eredmények 

3. táblázat Az algoritmus ismételt futtatásának eredményei 

 költség m. idő futási idő cikl. 

szám 

f1 n1 f2 n2 f3 n3 f4 n4 f5 n5 

1 116.673 108.212 55 26 0.728 390.323 0.676 579.570 0.620 953.763 0.436 1016.129 0.492 782.796 

2 115.254 110.592 79 37 0.728 391.398 0.555 707.527 0.623 975.269 0.491 1016.129 0.494 701.075 

3 113.952 106.806 83 39 0.720 390.323 0.689 579.570 0.688 974.194 0.493 1021.505 0.469 765.591 

4 115.441 107.629 58 28 0.732 390.323 0.671 580.645 0.688 952.688 0.440 1016.129 0.494 778.495 

5 112.574 105.530 107 50 0.745 384.946 0.689 580.645 0.697 973.118 0.495 1017.204 0.496 843.011 

6 112.391 108.952 49 24 0.876 331.183 0.548 707.527 0.698 976.344 0.487 1016.129 0.498 756.989 

7 113.787 106.191 88 42 0.751 382.796 0.704 579.570 0.627 968.817 0.488 895.699 0.486 840.860 

8 115.211 107.128 40 20 0.721 390.323 0.695 579.570 0.615 951.613 0.493 1020.430 0.461 760.215 

9 115.665 110.350 60 29 0.716 391.398 0.556 707.527 0.698 924.731 0.450 1017.204 0.496 804.301 

10 112.838 105.731 77 36 0.860 338.710 0.688 579.570 0.622 953.763 0.493 1016.129 0.491 718.280 

11 112,992 104,881 50 32 0,85 346,237 0,688 580,645 0,649 924,731 0,484 982,796 0,469 926,882 

12 112,782 105,229 69 42 0,751 373,118 0,682 606,452 0,689 924,731 0,499 992,473 0,494 938,71 

13 110,385 103,547 58 36 0,848 346,237 0,686 605,376 0,687 924,731 0,499 991,398 0,494 930,108 

14 110,999 103,976 55 35 0,867 341,935 0,701 582,796 0,689 924,731 0,499 907,527 0,478 864,516 

15 112,767 104,988 79 49 0,751 373,118 0,692 602,151 0,687 907,527 0,499 993,548 0,485 925,806 
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16 110,519 104,215 77 48 0,859 346,237 0,686 606,452 0,685 907,527 0,47 984,946 0,498 749,462 

17 111,706 104,641 53 34 0,856 346,237 0,687 601,075 0,609 924,731 0,484 1009,677 0,493 792,473 

18 112,001 104,883 41 26 0,853 346,237 0,686 601,075 0,671 890,323 0,439 1022,581 0,498 764,516 

19 111,131 104,493 58 37 0,859 346,237 0,686 595,699 0,671 924,731 0,471 1021,505 0,485 767,742 

20 112,933 105,136 49 31 0,751 373,118 0,694 601,075 0,671 924,731 0,485 1006,452 0,499 938,71 

215 108,830 102,707 - - 0.9 331 0.7 591 0.7 746.2 0.5 986.7 0.5 921.2 

 

 

                                                 
5 Számított értékek 
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