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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. 
 

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. 
 

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.  
 

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. 
 

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. 
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AUTOMATION OF PRELIMINARY PROCESS PLANNING BY METHODS 
OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

RESULTS AND THESIS 

Thesis 1.  I drew up a possible layout of preliminary process planning. The planning process 
was divided into following three subtasks (1) design review and evaluation, (2) 
preplanning of manufacturing sub-processes, (3) manufacturing time and cost 
estimation. 

The connections between planning sub-processes, the input and output data, and 
the information flow were clarified by creation of SADT diagram of sub-
processes of preliminary process planning. I defined the notion of skeleton 
process plan and I established, than the skeleton process plan can provide the 
automation of several sub-processes of preliminary process planning. 
 

Thesis 2. I drew up a rule-based concept of blank type selection and I implemented it in an 
expert system shell. The problem was divided into two steps: selection of blank 
type and specification of geometric parameters of the blank. 
 

Thesis 3. On the base of the method of case-based reasoning I designed two expert system 
concepts for creation of skeletal process plans. These concepts consist of 
indexing, searching and adapting processes. The concepts differ in the content of 
case-base: the first consists of particular process plans, the second consists of 
group technologies. 

During the implementation I design a special data structure and computer 
algorithm for indexing, which provides to create a work piece indexing system for 
a given and particular manufacturing environment. 
 

Thesis 4. I defined the manufacturing process plan based similarity index, which indicates 
the similarity between two process plans. 
I defined four model based primary similarity indexes, which indicate basic 
similarity between work piece models (indexing codes). 
I developed an artificial neural network based similarity estimation method, which 
is able to make connection between primary similarity indexes and manufacturing 
process plan based similarity index. This method was used in the developed 
expert system to search the most similar case. 
 

Thesis 5. I proposed the two-step adaptation method for process plans, where the adaptation 
process consists of a structural and a parameter adjustment steps. In order to 
implementation, I developed a computer program for easy edition of process 
plans, I drawn up a rule-based model of adaptation of group technologies and I 
applied it for an industrial example, and I drawn up the mathematic model of 
parallel optimisation of cutting parameters and the genetic algorithm based 
solution. 


