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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, 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) ([12]). Kutatási témám a technológiai előtervezésnek 
nevezett tervezési szinthez kapcsolódik. Az előtervezés a technológiai tervezés legmagasabb 
szintje, a technologizálás stratégiája ([29]). 

Előtervezés

Műveleti sorrendtervezés

Művelettervezés

Műveletelemtervezés

Posztprocesszálás

 
1. ábra A technológiai tervezés szintjei ([12]) 

2 A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI 

Megvizsgálva a technológiai tervezés különböző szintjeinek automatizálhatóságát, 
illetve az elvégzendő feladatokat, azt tapasztaltam, hogy minél részletezettebb egységhez 
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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 célkitűzéseket 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. E mellett fontos 
vezérlő elv volt, hogy az elkészült rendszerek a gyakorlatban is alkalmazhatóak legyenek, a 
meglévő tervezési folyamatba könnyen be lehessen illeszteni azokat. 

3 A KUTATÁS MÓDSZERE 

Kutatómunkám során az irodalomkutatás, problémafelvetés, megoldási módszer 
keresés, implementálás, tesztelés, kiértékelés lépésekből 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 előtervezésre, az itt megoldandó 
feladatokra helyeztem. A másik vizsgált tématerületet, a mesterséges intelligencia módszerek 
alkotják. Ezen belül 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 az előtervezési 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. 

4 TUDOMÁNYOS ELŐZMÉNYEK 

A kutatómunkám során több kutatási terület eredményeit kellett megismernem, illetve a 
kapcsolódási pontok elemzésével egy új megoldási javaslatot kidolgoznom. Ezen 
tématerületek a következők: 

• a technológiai tervezés folyamatainak, valamint automatizálási lehetőségeinek 
vizsgálata,  

• a mesterséges intelligencia kutatások, és azon belül a szakértői rendszerek 
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alkalmazásának és fejlesztésének kérdései. 
• Mesterséges intelligencia módszerek alkalmazása a technológiai tervezés 

automatizálásában. 
 

A technológiai tervezés folyamatának modellezésére számos elmélet létezik ([12], [30], 
[8]), melyek közül, mint már a Bevezetésben is említettem, Horváth Mátyás ötszintű 
modelljét (1. ábra) választottam munkám kiindulópontjául. A technológiai előtervezés 
feladatainak feltárása során Horváth ([12]), Szegh ([29]), Tóth ([30]), Gupta ([10]) és Papstel 
([22]) munkáira támaszkodtam. Ezek alapján építettem fel a technológiai előtervezés egy 
lehetséges folyamatát. 

Figyelembe véve a technológiai tervezés egyes feladatainak megoldása során 
felhasználható tudás jellegét, megjelenítésének, reprezentálásának módját több tervezési elv 
alakult ki az automatizált feladatmegoldás megvalósítására ([5], [12], [14],  [30], [31], [32]). 

A technológiai előtervezés feladatait, megoldási folyamatát elemezve egy viszonylag új 
megközelítés felé terelődött a figyelmem, amely különböző mesterséges intelligencia 
módszereket alkalmaz a technológiai tervezésben. 

 
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 
([4]). 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.  

A mesterséges intelligencia olyan kutatási terület, amely arra törekszik, hogy a 
számítógépek intelligensnek tekinthető tevékenységeket tudjanak végezni ([9]). 

A kutatások célja 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 ([2]). 

Sharples ([28]) három pontban foglalta össze a mesterséges intelligencia kutatások 
célját: 

• meglévő intelligens rendszerek empirikus tanulmányozása és modellezése, 
• intelligens rendszerekben alkalmazható módszerek elméleti kutatása, 
• gyakorlati problémák megoldása ezen módszerek segítségével. 
 
A szakértői rendszerek a mesterséges intelligencia kutatások egyik alkalmazás-orientált 

ága. A szakértői rendszer egy számítástechnikai hátterű probléma-megoldó rendszer, amely 
alapvetően különböző mesterséges intelligencia módszerekre épül ([27]), egy szűkebb 
problématerület (domain) ismereteit tartalmazza ([3], [23]), segít nagy méretű, komplex 
problémák analizálásában illetve megoldásában ([11]) figyelembe véve a humán szakértők 
probléma-megoldási folyamatát ([15]). 

A szakértői rendszerek problémamegoldó módszerét alapvetően meghatározza a 
tudásreprezentáció formája. A legfontosabb reprezentációs formák a következők: 

• Frame-ek ([21], [28]), 
• Szabályok ([7], [11], [28], [26]), 
• Esetek ([1], [17], [33]), 
• Heurisztikák ([18], [24]) 
 
A technológiai tervezés területén számos olyan probléma létezik, amely a rohamosan 
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fejlődő mesterséges intelligencia módszere segítségével egyszerűbben, gyorsabban oldható 
meg. A mesterséges intelligencia módszerek előretörését jelzik olyan átfogó tanulmányok, 
mint például [16] és [20], amelyek több mint hatvan mesterséges intelligencia technikát 
alkalmazó technológiai tervező rendszert ismertetnek, vagy [19], 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 
(GARI) 1985-ben publikálták ([6]). Ugyan ebben az időszakban magyar kutatók is jelentős 
eredményeket értek el ([13]). 

Disszertációmban további példákkal illusztráltam, hogy a különböző mesterséges 
intelligencia módszerek miként alkalmazhatók a műveleti sorrendtervezés, a művelettervezés 
és a műveletelem tervezés különböző feladatainak automatizálása során. 

5 A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÖSSZEGZÉSE 

Az irodalomkutatás alapján megállapítottam, hogy 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 előtervezés folyamatának, vagyis a fenti feladatok megvalósulásának 

tanulmányozására az SADT (Structured Analysis Design Technique, [25]) technikát 
választottam, meghatározva a feladatok megoldási sorrendjét, a bemenő és kimenő adatokat 
valamint a köztük létrejövő információ áramlást (2. ábra). Az ábrán feltüntetett feladatok 
közül az előgyártmány választás és a vázlatos technológiai tervezés problémájával 
foglalkoztam. 
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2. ábra A technológiai előtervezés folyamata (SADT diagramm) 
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Az alkatrészek gyártási folyamatának tervezése során az előgyártmány megválasztása 
sok esetben a legfontosabb kérdések egyike. 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 feladat megoldására két szabály-alapú szakértői rendszert fejlesztettem (3. ábra). 
 
Az első szakértői rendszer célja olyan előgyártási mód (pl. kovácsolás, öntés stb.) 

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. 

A következtetés 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. 

 
3. ábra Előgyártmányválasztás - rendszerterv 

 
A másik szakértői rendszer az előgyártmány geometriai méreteinek meghatározását 

végzi, szintén két lépésben. Először minden egyes felületre meghatározásra kerülnek a 
szükséges ráhagyások, oly módon, hogy a geometriai méretek, a felületi érdesség és a tűrések 
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alapján 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. 

A fenti folyamat megvalósításához a következő szabálycsoportokat definiáltam. 
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. 

 
Vázlatos technológiai tervek kidolgozására kifejlesztett eset-alapú szakértői rendszer 

vázlatát, moduljait illetve az alkalmazott technikákat mutatja a 4. 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)

 
4. ábra Az eset-alapú tervezőrendszer vázlata 

(ANN - mesterséges neurális háló) 

A fejlesztés során három problémakörrel foglalkoztam, melyek az eset-alapú tervezés 
egy-egy kulcsproblémáját jelentik. 
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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 megvalósított adattömörítési, -nyilvántartási eljárás segítségével 
akár a felhasználó is képes egyszerűen létrehozni az igényeinek megfelelő osztályozási 
rendszert, vagyis az osztályozási rendszer kialakítása a rendszer telepítésekor történik. 

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. 

6 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, 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) 
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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) 
 

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) 

7 AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA 

A kutatásaim eredményei az alább felsorolt kutatási projektek mellett beépültek a 
felsőfokú oktatásba is, egyrészt előadások formájában, másrészt diplomaterv és TDK 
feladatok alapjait képezve. 

 
Kutatási projektek 

1. Mesterséges intelligencia módszereinek ötvözése technológiai előtervek 
generálására 
OTKA T024117, 1996-1999. 
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2. Konkurens mérnöki tervezés és menedzsment 

OTKA T032732, 2000-2004. 
 

3. "ConFlow" – Concurrent engineering workflow 
ESPRIT INCO-COPERNICUS Programme  
CP960243, 1997-2000. 
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