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Jelölésjegyzék

Jelölésjegyzék
Paraméterek:
TM

[Nm]

- szervomotor nyomatéki terhelése

PDW

[º]

- kormánypozíció

mL

[kg]

- a mozgatott szerszám tömege

g

[m/s2]

- gravitációs gyorsulás

TCL

[Nm]

- a mozgatáshoz szükséges nyomaték a mozgatott szerszám oldalán

iGB

[-]

- a hajtómű áttétele

ηGB

[-]

- a hajtómű hatásfoka

TfrM

[Nm]

- a motor belső súrlódási nyomatéka

DPRG

[mm]

IGB

[kg m ]

- a hajtómű inerciája

IC

[kg m ]

- a tengelykapcsoló inerciája

IRL

[kg m2]

- a motor oldalára átszámított inercia

IM

[kg m2]

- a motor inerciája

ωM

[1/s]

- a motor szögsebessége

ta

[s]

- a gyorsítás ideje

TaL

[Nm]

- a mozgatott szerszám gyorsításához szükséges nyomaték

TaM

[Nm]

- a mozgatott szerszám gyorsításához szükséges nyomaték a motor oldalán

nM

[m/s]

- a mozgatott szerszám sebessége

ai,bi

[-]

- kompatibilitási vizsgálatra kijelölt paraméterek

- a vezeték áttétele (az egy fordulat alatt bekövetkező lineáris elmozdulás)
2
2

Kiértékelési kritériumok:
Dn+

[-]

- fuzzy tagsági függvény értéke a „Fuzzy ideális megoldás” módszerével
számítva

Dn-

[-]

- fuzzy tagsági függvény értéke a „Fuzzy negatív ideális megoldás”
módszerével számítva

Dn

[-]

- fuzzy tagsági függvény értéke a „Kombinált fuzzy ideális- és negatív ideális
megoldás” módszerével számítva

λn

[-]

- fuzzy tagsági függvény értéke az „Előzetesen mindenre kiterjedő súlyozással
kibővített kombinált fuzzy ideális- és negatív ideális megoldás” módszerével
számítva

W(An)

[-]

- fuzzy tagsági függvény értéke a „Továbbfejlesztett fuzzy AHP algoritmussal”
számolva

Δp

[mm]

- pozícióérték

MT

[kg]

- össztömeg

1
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MTL

[kg]

- megengedett össztömeg

tMN

[nap]

- karbantartási idő

TM overloaded [Nm]

- szervomotor túlterhelési határnyomatéka

TMmax

[Nm]

- szervomotor folyamatos működési tartományának határnyomatéka

PDWO

[º]

- kényelmes kormánypozíció

WVAR i

[-]

- tervezési kritériumoktól függő jellemző kezdeti, manuálisan beállított súlya

RWmin

[-]

- tervezési kritériumoktól függő jellemzők kiértékelésben használt
tartományának alsó határértéke

RWmax

[-]

- tervezési kritériumoktól függő jellemzők kiértékelésben használt
tartományának felső határértéke

W'VAR i

[-]

- tervezési kritériumoktól függő jellemző áttranszformált, a kiértékelésben is
használt súlya

PIVmin

[-]

- tervezési paraméterektől független jellemző legrosszabb értéke

PIVmax

[-]

- tervezési paraméterektől független jellemző legjobb értéke

WIV j

[-]

- tervezési paraméterektől független jellemző kiértékelésben használt súlya

PVAR i

[-]

- kiértékelésre kerülő tervezési kritérium

uVAR i

[-]

- egy adott paraméter fuzzifikált értéke

Ri

[-]

- fuzzyfikált paraméterek összege

RG

[-]

- fuzzyfikált paraméterek mértani középpel számított összege

RFZ

[-]

- fuzzyfikált paraméterek korrigált fuzzy átlaggal (CFM) számított összege

TCM

[Nm]

- a mozgatáshoz szükséges nyomaték a motor oldalán

RIL

[-]

- a motor és terhelés közötti inerciaarány

SP

[m/s]

- a mozgatott szerszám sebessége

IR

[-]

- a mozgatott szerszám- és a hajtómotor inerciájának az aránya

TS

[Nm]

- a motor oldalán számított nyomatékigény állandósult sebesség esetén

TM

[Nm]

- a motor oldalán számított maximális nyomatékigény

UR

[-]

- egy adott szervomotor kihasználtságának a tényezője

Q

[-]

- Quality – a fuzzy alapú kiértékelés eredménye, egy adott konstrukció
minősége

RFIS

[-]

- fuzzyfikált paraméterek hagyományos fuzzy kiértékelési rendszerrel
számított összege

nMmin

[m/s]

- a mozgatott szerszám megkövetelt minimális sebessége

RIM

[-]

- a mozgatott szerszám és a hajtómotor inerciájának az aránya

UM

[-]

- a motor kihasználtságági tényezője

QVARi

[-]

- paraméterektől függő jellemzők kiértékelésével kapott minőségi mutató

QUTi

[-]

- egy adott konfiguráció végső minőségi mutatója
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Függvények:
Ui (PVAR i) [-]

- adott kritériumot értékelő fuzzy tagsági függvény

U(Δp)

[-]

- pozicionálást értékelő fuzzy tagsági függvény

U(tMN)

[-]

- karbantartási időt értékelő fuzzy tagsági függvény

U(P DW)

[-]

- kormánypozíciót értékelő fuzzy tagsági függvény

U(x)

[-]

- tagsági függvénye az (x) változónak / halmaznak

U(An)

[-]

- fuzzy tagsági függvény értéke a TOPSIS rendszerben

U(TM)

[-]

- szervomotor nyomatéki terhelését értékelő fuzzy tagsági függvény

U(nM)

[-]

- a mozgatott szerszám sebességét értékelő fuzzy tagsági függvény

U(RIM)

[-]

- a mozgatott szerszám és a hajtómotor inerciájának az arányát értékelő fuzzy
tagsági függvény

U(UM)

[-]

- a motor kihasználtságát értékelő fuzzy tagsági függvény

CPi(ai,bi) [-]

- két komponens adott paramétereinek kompatibilitási függvénye

Egyéb jellemzők és mennyiségek:
(HA,HB) [-]

- matematikai halmazok

(Ex,Ey,Ez) [-]

- elemek a halmazelméletek szemléltetésére

Z

- az egész számok halmaza

[-]
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Rövidítések jegyzéke

Rövidítések jegyzéke
AUE

- Ancillary Equipment Unit: az ITER tríciumszaporító berendezéseit magában
foglaló egység

ANFIS

- Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System: fuzzy logika és neurális hálózat
együttes alkalmazását biztosító neuro-fuzzy modult a MATLAB-ban

CFM

- Corrected Fuzzy Mean – korrigált fuzzy átlag

DMU

- Digitális Mock-Up: olyan nagy komplexitású számítógépes modellek, melyek
virtuális tesztelés segítségével, képesek kiváltani egy konstrukció fizikai
prototípusát

FIS

- Fuzzy Inference System - hagyományos fuzzy kiértékelési rendszer

FMC

- Function-Means-Context structure: funkciók reprezentálása a koncepcionális
tervezés fázisában

GST

- Grey System Theory: a Szürke Rendszerek Elmélete paraméterek közötti
összefüggések felállítását segíti

HOSVD

- High Order Singular Value Decomposition: magasabb rendű szinguláris
értéken alapuló dekompozíció matematikai módszere

ITER

- International Thermonuclear Experimental Reactor - Nemzetközi Kísérleti
Termonukleáris Reaktor: a fúziós energiatermelés első ipari méretű
demonstrációja

IVT

- Infinitely Variable Transmission: tetszőleges áttétel megvalósítására képes
fokozatmentes és diszkrét fokozatokkal rendelkező hajtások kombinációját
tartalmazó hajtómű

PTO

- Power Take-Off: mezőgazdasági erőgép segédberendezések hajtására szolgáló
tengelye

RA

- Requirements Analysis: tervezési kritériumok transzformálása a tervezési
folyamatba

SE

- System Engineering: a rendszerekkel, mint egyének, termékek és folyamatok
szinergiájával foglalkozó tudományág

TOPSIS

- Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution: az ideális,
illetve a negatív ideális megoldáshoz történő összehasonlításon alapuló
multikritériális kiértékelő módszer

TOTE

- Test Operate Test Exit: alapvető iteratív folyamat egy probléma megoldására

TRIZ

- Inventív Problémamegoldás Elmélete

VIKOR

- VlseKriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje: az ideális
megoldáshoz történő súlyozott összehasonlításon alapuló multikritériális
kiértékelő módszer

VRML

- Virtual Reality Modeling Language: virtuális valóságot modellező nyelv, egy
szabványos fájl formátum, jellemzően 3D-s interaktív grafikák webes
megjelenítésére fejlesztve
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Bevezetés

Bevezetés
Napjaink konstrukciós tervezése megkívánja az egyre több és sokrétűbb követelményrendszernek
megfelelő növekvő bonyolultságú tervváltozat létrehozását. Mindezen igen részletes és jellemzően
3-dimenziós tervváltozatoknak az elkészítésére és értékelésére egyre kevesebb idő áll rendelkezésükre
a tervezőmérnököknek. Ma már általánosnak tekinthető a virtuális termékek (DMU - Digital MockUp) alkalmazása a tervezésben, amiken végzett számítógépes szimulációkkal próbálják kiváltani a
termékek fizikai tesztelését ezzel is lerövidítve a termék életciklusának tervezésre fordított szakaszát.
Habár a számítógépes tervezési technológiák széles körű elterjedése számos területen segít a tervezőmérnököknek, de az így létrehozott komplex tervváltozatok elemzése, több szempontú értékelése
egyre nehezebben tekinthető át és végezhető el a hagyományos manuális módszerekkel.
Amint az a következő fejezetben is látható, modern tervezés-kiértékelési eljárások esetében egyre
többször tűnik fel a fuzzy logika alkalmazása. A fuzzy logika alapjait ZADEH fektette le még 1965-ben
[1]. Ezzel a matematikai módszerrel kezelhetők olyan esetek is, amikor a hagyományos bináris logika
már nem nyújt megfelelő megoldást. Emellett a fuzzy logika alkalmazása leegyszerűsítheti a konstrukciós tervezésben résztvevő szakemberek dolgát, azért mert ezen logika szerinti megközelítés nagyon közel áll az emberi gondolkodáshoz.
Az emberi erőforrások egyre jobban korlátozottak. Az Amerikai Egyesült Államokban készült felmérés szerint [2] a felsőoktatásból kibocsájtott mérnökök és kutatók száma párhuzamosan a foglalkoztatásba bekerülő szakemberek számával folyamatosan csökkenő trendet mutat. Ebből a szempontból
Európában is hasonló a szituáció, amit a Német Mérnökök Szövetsége (VDI) 2011. augusztusi felmérése is jól mutat, miszerint ekkor Németországban 76400 mérnöki állás volt betöltetlen.
Az egyre rövidülő termékciklus megkívánja és az értekezés is célul tűzi ki egy olyan, gyors, hatékony
és a bizonytalanságokat is kezelő, kiértékelési módszer kidolgozását, amely számítógépes tervezési
környezetben is alkalmazható és emellett tervezői szempontból is könnyen kontrollálható.
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1. A szakirodalom áttekintése és kritikai elemzése

1. A szakirodalom áttekintése és kritikai elemzése
1.1. A műszaki tervezés folyamata
A fejezet célja a tervezési módszerek áttekintése, kritikai elemzése. A fejlődés egyértelműen a számítógépes környezetben, automatikusan kivitelezett tervezési eljárások irányába halad. Ezen eljárások
támogatásához elengedhetetlen a teljesen automatizált tervezés kiértékelő eljárások fejlesztése. Magában a tervezési folyamatban is meghatározó az egyre komplexebb funkcionalitást virtuálisan megvalósító digitális prototípusok szerepe is.
Magát a tervezést mint fogalmat több szerző többféle módon definiálta. TAYLOR szerint a műszaki tervezés különböző technikák és tudományos elvek alkalmazás egy termék, folyamat vagy egy rendszer
olyan kielégítő paramétereinek a meghatározására, melyek lehetővé teszik annak a fizikai megvalósítását [3]. Ez a napjainkban is helytálló definíció jól kifejezi, hogy a műszaki tervezés egy igen összetett folyamat, ahol számos tudományterület eredményeit lehet és kell is felhasználni. A műszaki ter vezés napjainkban már nemcsak egy termék megtervezésére és a gyártáshoz szükséges dokumentáció előállítására irányul, hanem KATZ szerint a tervezési folyamat kiterjed a termék teljes életciklusára [4]. Amennyiben egy elég általános, de még napjainkban is érvényes megfogalmazást keresünk a
műszaki tervezési folyamat leírására, akkor a SUH könyvére támaszkodhatunk [5]. Itt a szerző ezt a
folyamatot olyan szintetizálásként írja le, ahol a termékkel szemben támasztott igények kielégítésére
a funkcionális követelmények közül megfelelő körültekintéssel azok lesznek kiválasztva, melyek leképezhetők tervezési paraméterekké, miközben ezen kiválasztott paraméterek kielégítik a funkcionális követelményeket is. TAKEDA, VEERKAMP, TOMIYAMA és YOSHIKAVWA kutatásai folyamán felállított tervezési elmélet esetén [6] is tetten érhető ennek a leképezésnek az alkalmazása (1.1. ábra).

1.1. ábra: Tervezési attribútumok leképezése [6]
Itt kritikaként meg kell jegyezni, hogy a tervezési attribútumok meghatározása ilyen leképezéssel
már önmagában is számos problémát hordoz, úgymint a leképezés egyértelműségével kapcsolatos
gondokat vagy a tervezői szubjektivitás megjelenését ebben a folyamatban. Ezekre mutat rá
ROSENMAN és GERO az igényeket tartalmazó szoció-kultúrális környezetből a funkciókat magában foglaló techno-fizikai környezetbe történő leképezésnek az elemzésében [7].
Egy ilyen leképezési folyamatban a tervező számos logikai lépést alkalmazhat, úgymint az abdukciót
és a dedukciót. Ezek mellett kifejezetten mérnöki tervezési folyamat segítésére hozta létre
ROOSENBURG az innodukciót, mint logikai műveletet [8]. Az innodukcióra építve készítette el EEKELS a
Basic Design Cycle-nek nevezett tervezési folyamatot [9], amely a mérnöki tervezés számos szaka-
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szában jól alkalmazható (pl.: a koncepcionális tervezésben, formatervezésben, részlettervezésben,
stb.). Ezt a folyamatot az 1.2. ábra szemlélteti.

1.2. ábra: A Basic Design Cycle folyamatábrája [9]
Mindezen alapszintű tervezési folyamatok jól illeszkednek a diszkurzív tervezés módszertanába, ami
egy szisztematikusan irányított, rendszerezett tervezési folyamat, alkotó-kereső-értékelő eljárás. Kevesebb intuíció szükséges a folyamatban, mint a később tárgyalásra kerülő, intuitív eljárásokban, ellenben nagy számú megoldásváltozat képzése szükséges. Több tervezési iskola is a diszkurzív tervezési eljárásra épül, úgymint a HANSEN, RODENACKER valamint a KOLLER nevét viselő tervezési iskola.
Az előzőleg ismertetett tervezési modellek a továbbfejlesztésével foglalkozott ROTH valamint a PAHLBEITZ [10]. Az 1.3. ábra szemlélteti egy ilyen folyamatmodellnek a felépítését.

1.3. ábra: A PAHL-BEITZ-féle tervezési folyamatmodell [10]
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A fenti tervezést leíró folyamatmodellekre alapozva került kialakításra a VDI 2221 szabvány [11]
(1.4. ábra). A szabvány folyamatábrája jól mutatja mindazon lépéseket, melyen keresztül a feladat
megfogalmazásától kiindulva a tervezési folyamat eljut a termék részletes dokumentációjáig. Az ábrán látható minden egyes munkalépés tovább bontható részfeladatok megoldására. A részfeladatok
algoritmizálása konstrukciós tervezés esetén egyértelműen lebontható elemi feladatokra. Ezek az elemi feladatok a TOTE modellel [12] írhatók le. Ennek a modellnek a műszaki projektekre történő alkalmazását EHRLENSPIEL mutatja könyvében [13], ahol a nemcsak a konstrukciós tervezésre, hanem a
műszaki projektek számos más területe (gyártás, pénzügy, marketing, stb.) esetén is szemlélteti a
TOTE módszer alkalmazását. Mindezen folyamatok egyszerűsíthetők bizonyos lépések elhagyásával,
ha a tervezési folyamat célja nem egy teljesen új, eddig még meg nem tervezett konstrukció létrehozása. Amennyiben már rendelkezésre állnak megoldási elvek és csak a paraméterek változtatásával
lehet előállítani funkcióiban azonos konstrukciót, akkor azt illesztett konstrukcióként kategorizálja a
szabvány [11]. Ezt a tervezési folyamatot az értekezésben parametrikus tervezésként fogom
szerepeltetni. A tervezési folyamat további eyszerűsítésére ad lehetőséget, ha a konstrukciós
megoldás minden eleme ismert, azokat már elkészült megoldásként lehet beszerezni. Ilyenkor a
tervezés célja a megflelő elemek kiválasztása egy rögzített elemkészletből. Ezt a folyamatot én
konfiguratív tervezésként fogom szerepeltetni az értekezésben.

1.4. ábra: A konstrukciós tervezés folyamata a VDI 2221 szerint [11]
Maguk a konstrukciós részfolyamatok jellemzően iteratívak, de általában két jellemző fázisra bonthatók, ahol először a konstrukciós megoldások számának a bővítése történik, majd ezután, jellemzően a
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tervezőmérnök személyes közreműködésével, ezen megoldások szelektálására kerül sor. Az első lépést a konstrukciós megoldások előállításának nevezzük, míg a második lépésben egy kiértékelési folyamat zajlik le. Mindkét lépés számos nehézséget rejteget. Kritikai megjegyzésként elmondható,
hogy a megoldások előállításakor a fenti módszerekre hagyatkozva nincs garantálva, hogy az adott
körülmények között a legjobb megoldások is előállításra kerülnek. A második lépésben történő kiértékelést hibával terheli magának a kiértékelést végző mérnöknek a korlátozott műszaki ismerettára,
illetve a kiértékelés folyamán tanúsított szubjektivitása. Mindezekből az következik, hogy ezt a folyamatot célszerű számítógépes környezetben végrehajtani, kihasználva a számítástechnika által kínált
lehetőségeket, illetve minimalizálva az emberi behatást a folyamat eredményére.
Napjaink számítógépes megoldásait tekintve jelenleg sokszor még tervezői közreműködéssel vagy intelligens szakértőrendszerrel történik a koncepciók képzése, szintézise, de a további folyamatokat
már tevékenységorientált számítógépes szoftverekkel végzik el a gépi problémamegoldás megvalósítását célul tűzve. Ennek a folyamatnak a támogatására fejlesztette ki Function-Means-Context
(FMC) structure módszert BRACEWELL és WALLACE, amellyel mechanikai funkciókat lehet reprezentálni
a koncepcionális tervezés fázisában [14]. Ehhez hasonló számítógépes feldolgozást támogató tervezési módszert mutatott be TOMIYAMA az ezredfordulót megelőzően [15].

1.2. Heurisztikák a konstrukciós tervezésben
Mielőtt áttérnénk a tervezési folyamat két fő lépésének (konstrukciós megoldások előállítása, majd
azok kiértékelése) érdemes áttekinteni a folyamat közben keletkező információk problematikáját.
Maguk az információk több forrásból érkezhetnek és számos ponton kapcsolódhatnak a tervezési folyamat különböző lépéseihez. Mindezen információk kezelése a tervezési folyamat számítógépre történő átültetése folyamán kitüntetett szerepet kap. Elméletileg ideális esetben a tervezési folyamatban
mindig rendelkezésre állnak a folyamat egyes lépéseinek a végrehajtásához szükséges információk az
adott lépés végrehajtásakor. Ezzel szemben a valóságban sokszor jelentős eltérés tapasztalható a
szükséges információk keletkezésének és időbeni rendelkezésre állásának tekintetében (1.5. ábra).
Erre hívja fel a figyelmet GRABOWSKY, RUDE, GREIN, MEIS és EL-MEJBRI a tervezési folyamat számítógépes adaptálását bemutató írásában [16].

1.5. ábra: A tervezési folyamat lépéseinek és a kapcsolódó információk viszonya [16]
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Ezen felül az információkkal kapcsolatos az a problematika is, hogy az információk közötti kapcsola tot bizonyos esetekben nehéz egzakt módon leírni, a mérnöki gyakorlatban sokszor egy adott mérnök
ismeretein, empirikus tapasztalatain múlik egy ilyen nem-egyértelmű kapcsolat megfogalmazása.
Persze léteznek ennek a problémának a megoldására is matematikai módszerek, de ezek nem minden
esetben használhatók, így nem tekinthetők általános érvényűnek. Az ilyen nehezen felfedhető összefüggések kezelésére alkalmas a faktoranalízis módszere. Ennek egy ergonómiai orientáltságú ipari
szintű alkalmazását mutatja be HORVÁTH P. GY. disszertációjában, részletesen kifejtve a faktoranalízis
alkalmazásának a lehetőségeit a felhasználói igények és a bútorok tervezési paraméterei között [17].
A tervezési koncepciók kiértékelésénél is használható faktoranalízis, amit jól szemléltet CHEN,
OKUDAN és RILEY az építészeti technológiák fenntarthatóság szerinti osztályzását bemutató cikkükben. A szerzők 33 teljesítménymutató értékelése és besorolása után a legfontosabb 7 mutatón végeznek faktoranalízist [18].
Kritikaként kell megemlíteni a faktoranalízissel kapcsolatban, hogy ilyen módszerrel csak megfelelő
adatok esetén lehet élni. Amennyiben a tervezési folyamatban az adatok nem- vagy csak hiányos
formában állnak rendelkezésre egy adott tervezési lépés végrehajtásakor, akkor sokszor csak nehezen
lehet a faktorok befolyásáról ismereteket szerezni.
A fentiek jól szemléltetik, hogy a konstrukciós tervezési folyamat sok esetben nem kezelhető egy
pontosan körülhatárolt tevékenységnek, hanem annak végrehajtása számos bizonytalansági tényezővel terhelt. Az ilyen esetekben sokkal hatékonyabbak a heurisztikus problémamegoldó módszerek.
K LAUS alapján a heurisztikát mindazon módszerek és szabályok tudományának tekinthetjük, melyek
a felfedezések és találmányok (új ötletek és megoldások) megalkotására irányul [19]. Habár a heurisztika módszertana egészen a történelmi ókorig vezethető vissza, mégis ezen tudományág újra felfedezése PÓLYA GYÖRGY-höz köthető, aki a 1940-es évek közepén fogalmazta meg heurisztikus módszertanát matematikai feladatok megoldásának segítésére [20]. Módszere, röviden megfogalmazva, a
következő lépésekből épül fel:
•
•

•
•

Értsd meg a feladatot!
Keress összefüggést az adatok és az ismeretlen között! Ha nem találsz közvetlen összefüggést,
nézz segédfeladatok után! A segédfeladatok megtalálása történhet többek között specializálással, általánosítással, analógiával, igényesebb vagy részfeladat keresésével. Végül készítsd el
a megoldás tervét!
Hajtsd végre a tervedet!
Vizsgáld meg a megoldást!

Amennyiben a fenti lépéseket általánosítjuk, akkor könnyen belátható, hogy a mérnöki tervezés, a
folyamat közben felmerülő bizonytalanságokkal együtt heurisztikus módszerek alkalmazásával hatékonyabbá tehető. A heurisztika módszertanával készített elemzést LÁSZLÓ I. a C-60-as szénmolekula
(buckminster-fullerén) Nobel díjjal jutalmazott felfedezéséről [21]. Személyes szempontból tekintve
ez a cikk különös asszociációt ébresztett bennem a heurisztikán keresztül a lágy számítási módszerek
és a molekuláris kémia területén alkalmazott teljes kombinációs módszer gépészeti alkalmazásával
kapcsolatban.
Értekezésem további fejezeteiben alapvetően a heurisztika módszertanának alkalmazását illetően
vizsgálom majd mind a konstrukciós megoldások előállításának, mind a megoldások kiértékelésének
a témakörét.
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1.3. Konstrukciós megoldások előállítása
A heurisztikus módszeren alapuló megoldáskeresés/képzés már rég óta megtalálható a gépészeti tudományok területén. A heurisztikus módszerek más tervezési eljárásokba is beépülnek. Az egyik legszemléletesebb reprezentációját ennek a módszernek a gépgyártástechnológia területén történő felhasználására TÓTH T. mutatja nagydoktori értekezésében [22]. Az értekezésben gyártási folyamatok
automatizált előállítására a szerző három heurisztikát is bemutat:
•
•
•

Variáns módszer
Generatív szintézis módszere
Variogeneratív szintézis módszere

Mindezen módszerek adaptálás után alkalmazhatók konstrukciós tervezési megoldások előállítására
is. A heurisztikus feladatmegoldásban is alkalmazott rendszerelméleti módszer a részfeladatokra
bontás, majd a részfeladatok megoldásaiból az adott feladat megoldásának a rekombinálása. Az irányított kombinálás módszerére hívja fel a figyelmet kandidátusi értekezésében HORVÁTH I. [23]. A
szerző ezen módszer alkalmazását és az alkalmazáshoz szükséges feltételeket mutatja be értekezésében gépészeti szerkezetek geometriájának számítógéppel segített előállításakor. Hasonló módszerrel
állított elő szerszámgép struktúrákat TAKÁCS GY. doktori értekezésben [24].
Habár a következőkben ismeretezésre kerülő módszerek inkább hagyományosnak mondható tervezési lépéseken keresztül jutnak el a feladat megoldásáig, mégis is jól illeszkednek a heurisztikus alapon
megvalósított problémamegoldások körébe. LOTZ, HÖHNE, HACKEL, FRANK és THESKA szemlélteti egy
ultraprecíziós mérőberendezés kritikus komponenseinek virtuális prototípusokra (CAD, FEA) alapozott tervezésekor [25]. A problémamegfogalmazást követően a tervezési folyamat egészét egy feladat
orientált számítógépes rendszer végzi a felhasználó elvi felügyelete mellett. Egy ilyen, több rendszer
összekapcsolásával létrehozott, automatikusan működő optimalizáló rendszert készített ALBERS,
OTTNAD, MINX és HÄUSSLER mechatronikai alkalmazásra [26]. BRUNO, CARUSO, FALBO, MUZZUPAPPA is
összekapcsolt szoftvereken alapuló rendszert hozott létre top-down tervezési környezetben dinamikai
és vezérlési modell együttes alkalmazásával. A létrehozott, komplex Digital Mock-Up Pro/ENGINEER, ADAMS és MATLAB szoftverek együttműködésén alapul [27]. A problémamegfogalmazást is az
automatizálás irányába mozdító folyamat lehet a többszintű absztrakción alapuló tervezési struktúra
bevezetése, amint azt CAMELO, MULET és VIDAL ismerteti [28].
A heurisztikus technikák között tartjuk számon az általánosítás és a specializálás módszerét. Ehhez a
gondolatmenethez hasonlóan működik az Inventív Problémamegoldás Elmélete (TRIZ) is. A TRIZ
módszer alkalmazásakor, a heurisztikus problémamegoldáshoz hasonlóan, a feladat általánosítása
után absztrakt szinten történik a megoldás, majd a megoldásnak a specializálása, probléma szintre
történő visszatranszformálása után, a megoldás tesztelése történik az eredeti probléma szintjén. DE
VRIES, VANEKER és SOUCHKOV kifejlesztett egy olyan TRIZ alapú tervezési keretrendszert, amellyel lehetővé válik együttműködő tudományterületek bevonása egy tervezési probléma megoldására [29].
Természetesen a TRIZ módszer egyik hagyományos alkalmazási területe továbbra is a koncepcionális
tervezés marad. Ezen a területen végzi a tevékenységét OGOT, aki a TRIZ módszerét kapcsolja össze
az axiomatikus tervezés elveivel [30].
Az intuitív tervezési technika, amely alapvetően az egyéni intuíciókon, kreativitáson, megszerzett tapasztalaton, illetve szakismereten alapuló tervezési módszer is számos elemében alkalmaz heurisztikákat. Ezen hagyományos erőforráskészlet kihasználása csoportos technikákkal fokozható. Jellemzően az angolszász tervezési iskola alkalmazza. Ahogy arra BÁLINT, ERDŐSI és NAHLIK is rámutat [31]
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megoldáskeresési szakaszban számos csoporttechnika használható az intuíción alapuló megoldások
számának hatékony növelésére.
Az intuitív technikák fejlesztésében fontos szerepet játszik a tervezői ismeretek és az intuíció kapcsolatának a megértése. Ezt a témát is érinti egy implicit és explicit ismereteken alapuló mentális termékmodell leírásával SMULDERS és DORST a tervező- és gyártástechnológus mérnökök együttműködését taglaló cikkében [32].
Az intuíció bizonyos esetekben segíthető analógiák keresésével is, ami gyakran alkalmazott a heurisztikus megoldáskeresés folyamatában is. Ilyen esetekben gyakran alkalmazzák a már ismert műszaki- illetve természeti rendszerek analízisét, különböző analógiák feltárására (1.6. ábra). KIESSLING,
NIEDERMEIER és STETTER szemléletesen mutatja be természeti alapokon nyugvó analógiák felhasználását egy léghajó térfogatszabályzásra képes vázának a tervezésekor, ahol Pro/ENGINEER CAD rendszerrel, biomechanikai alapokon készült el a koncepció [33].

1.6. ábra: Térfogatszabályzás biomechanikai alapokon [33]
Amennyiben a tervezési megoldások létrehozásakor az ember szerepét átveszi egy megoldás képző
algoritmus, akkor is többféle lehetőség áll a rendelkezésünkre a különböző konstrukciós megoldások
előállítását illetően. A természeti analógiák további felhasználásának egyik lehetősége a természetben behatárolható komplex rendszerek fejlődésének, az evolúciónak az alkalmazása konstrukciós változatok létrehozására. Etológiai kutatásain felül CSÁNYI fektette le az alapjait az evolúció általános elméletének [34]. Az evolúció elvét követő Gene Engineering, módszerének a segítségével lehetőség
van a konstrukciók virtuális kromoszómákra történő bontására, amely segítségével a hasonló konstrukciók közötti örökléses információátvitelre, valamint egyéb genetikus műveletek elvégzésére. A
virtuális kromoszómák kódolhatnak geometriai, topológiai, kinematikai, illetve különböző méret- és
alaktűrésekre vonatkozó információt is. Ennek a módszernek egy új, nagy teherbírású golyóscsapágy
innovatív kifejlesztésére történő felhasználását mutatja be K E-ZHANG CHEN, X IN-AN F ENG, X IAOCHUAN CHEN [35]. Az ilyen virtuális kromoszómákban kódolt információ egyik hatékony feldolgozási
módja a genetikus algoritmus, amely szintén jól alkalmazható konstrukciós megoldások előállítására.
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Ezen algoritmusoknak különböző változatait számtalan iparterületen alkalmazzák a felmerülő problémák megoldására. A genetikus módszerek számítógépes tervezésben történő alkalmazásának adja
széleskörű áttekintését RENNER [36]. A cikk részletekbe menően mutatja be a genetikus algoritmusok
számos változatát és azok működését. A genetikus technikák új megközelítését adja VAJNA, K ITTEL és
BERCSEY az autogenetikus tervezési elmélet leírásában [37]. Kutatásaim szempontjából számos ötletet
merítettem ebből az írásból, többek között a tabu zónák fogalmát és alkalmazását a megoldástér vizsgálatában.
Összefoglalásként elmondható, hogy a tervezés számos területén látható elmozdulás az automatizálás irányába, de még nem minden részfolyamatban van megfelelően kihasználva a már napjainkban
is rendelkezésre álló számítógépes kapacitás. Kritikaként említhető, hogy az eddig bemutatott megoldás képzési technikák mindegyike korlátozott számú megoldást képes előállítani, mivel a kiindulás
alapjául szolgáló részletmegoldások vagy fizikai elvek száma is korlátozott. Ez már előre determinálja, hogy elméletileg, bizonyos körülmények esetén akár a legjobbnak értékelhető megoldások sem kerülnek előállításra, amire a gyakorlati élet már számos példát szolgáltatott. Habár a következő okfejtés már kicsit átnyúlik a kiértékelés területére, de nem szabad kihagyni a megoldás képzések kritikai
elemzésekor a megoldásokat használó mérnök szerepének a vizsgálatát sem. D’AMELIO, CHMARRA és
TOMIYAMA közös cikkében ismerteti azt az elvet, amivel az előállított megoldások számát lehet csökkenteni a könnyebb áttekinthetőség érdekében [38]. A cikkben az elhanyagolható fizikai hatáselvek
kizárása található, amivel csökkenti lehet az így képzett megoldásokat, így azok könnyebben kezelhetők az egyedülálló mérnök számára is. Viszont ez a módszer is szándékosan zár ki megoldásokat, melyek hiánya később problémákat jelenthet.

1.4. Konstrukciós megoldások értékelése
Amint az már az előzőekben bemutatásra került a modern tervezési módszertan tervezési fázisaiban
alapvetően a megoldások előállítására (számuk bővítésére), majd ezen megoldások kiválogatására
(számuk szűkítésére) épül. A megoldások kiválogatására, sorba rendezésére a konstrukciós tervezésben alapvetően három heurisztikát alkalmazunk:
•

•

•

megoldások kizárásának a módszere:
Ahol a nyilvánvalóan rossz, azaz valamilyen szempontból elvetésre kerülő megoldások kerülnek ki az értékelt megoldások köréből.
kielégítő megoldások keresése:
Ahol mindazon megoldások kiválasztásra kerülnek, melyek legalább minimális mértékben
megfelelnek a kitűzött követelményeknek. Ennek a módszernek a speciális változatában az
első megtalált kielégítő megoldást tekintjük a probléma megoldásának.
a legjobb megoldás keresése:
Ahol az értékelés célja egy olyan sorrend felállítása a megoldások között, amely egyértelműen megmutatja a legjobb paraméterekkel rendelkező megoldást.

A tervezés automatizálásának a megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a kiértékelő módszerek fejlesztése is. A hagyományosnak tekinthető kvalitatív és kvantitatív eljárások is alapvetően heurisztikus módszereken alapulnak, hiszen ezen eljárások a legtöbb esetben az összehasonlítás (jellemzően páros összehasonlítás), viszonyítás módszerére épülnek. A hagyományos módszerek közül hármat jól szemléltet WIEGERS egy terméktervezési feladat formaelemzésen keresztül történő bemutatásával. A Copeland-, datum- valamint az értékprofil módszerek alkalmazásának bemutatása mellett a
cikk kitér a koncepciók realizálásának a körülményeinek és az elért eredményeknek a kapcsolatára is
[39]. A súlyozott célok módszerének egyik továbbfejlesztésének tekinthető BAUER és MEERKAMM által
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kidolgozott döntéstámogató rendszer, amelyben a szempontok súlyozását a stratégiai pontra, mint
súlypontra, számított súlyzótényezők alapján végzi a módszer [40].
A fenti módszerek jelentős emberi közreműködést igényelnek, valamint sok esetben nehezen algoritmizálhatók. Az emberi tényező kiiktatására kerültek kifejlesztésre a különböző szakértői rendszerek.
Erre mutat egy korszerű példát BARAGETTI és ROVIDA a legjobb mechanikai megoldás kiválasztását segítő szakértői rendszer leírásával [41]. Ugyanebben a témakörben publikált ZHANG, TOR és BRITTON is,
akik egy tudásbázis alapú kiválasztási stratégiát mutatnak be koncepcionális tervezésre. Heurisztikus
módszerük a legelső jó megoldás kiválasztásán alapul [42]. Hasonló, heurisztikus alapokon nyugvó
módszert publikál SCARAVETTI és SEBASTIAN is egy repülőgép légkondicionáló rendszerének a légbeömlő szekciójának a tervezését bemutató cikkében [43]. A kétféle repülési sebességnél is optimalizált
alakkal rendelkező ventilátorlapát tervezésénél a szerzők véletlenszerűen, valamint genetikus algoritmus segítségével előállított megoldástérből választják ki a legjobb megoldásokat, ezen kétféle megoldási út összehasonlítása mellett.
Jellemzően a fenti módszerek a megoldások kizárására, illetve a kielégítő megoldások keresésére
épültek. Viszont K ESSELRING megfogalmazása szerint a tervezés lényege a technikailag tökéletes, gazdaságilag előnyös és esztétikailag elfogadható megoldás keresése egy adott problémára [44]. Habár
napjainkban, véleményem szerint, ebben a megfogalmazásban a hangsúlyok sorrendje már nem
helytálló, viszont az az elv, hogy bizonyos szempontok szerint az optimális megoldás megtalálása a
tervezés célja, azzal egyet tudok érteni. Az ezredfordulóig a konstrukciók műszaki értékelésében az
volt a jellemző vezérelv, hogy a legjobb konstrukció kiegyenlített értékprofil mellett a legmagasabb
összértékkel rendelkezik. Ezután már a hangsúlyok eltolódtak, amire jól világít rá a Nokia ex-alelnökének nyilatkozata a Wall Street Journal-ban [45]. F RANK NUOVO szerint a Nokia 7 évvel az Apple
iPhone megjelenése előtt készen állt hasonló funkciókkal rendelkező prototípussal, de a cég vezetősége azt túl drágának és funkcióit tekintve is feleslegesnek tartotta. Az Apple kifejezetten drága és nyíltan az újszerű formatervre alapozott készülékei a céget a világ vezető mobiltelefon gyártójává tették,
míg az addig piacvezető Nokia szerepe drasztikusan lecsökkent. Az optimumok megkeresésére számtalan matematikai módszer létezik, de mindezek közül azokat a módszereket szeretném kiemelni,
melyek alkalmasak a konstrukciós tervezés, sok esetben nehezen értelmezhető és hiányos összefüggéseket tartalmazó, célparamétereinek az értékelésére is. Ezeknek, a zömében mesterséges intelligenciára (AI) épülő, módszereknek a széleskörű áttekintését adja VÁNCZA, bemutatva a leggyakrabban alkalmazott algoritmusokat [46]. Az itt bemutatott mesterséges intelligencia módszerek között szerepelnek automatikus keresések (numerikus optimizáló algoritmusok, véletlenszerűen újraindított hegymászó módszerek, sztochasztikus alapú lokális tabu keresés, szimulált hűtés), a globális optimum
megtalálását célzó evolúciós stratégiák, modell- és funkció alapú következtetési technikák, követelmények kielégítését vizsgáló eljárások és végül esetalapú megközelítések.
A döntési folyamatban sokszor komoly problémát jelent a rendelkezésre álló információk töredezettsége, hiányossága, pontatlansága. Erre jelenthet megoldást a Szürke Rendszerek Elmélete (Grey System Theory - GST) [47]. A módszer jelenlegi alkalmazásának elsődleges célja a szürke kapcsolati analízis elvégzése. Ebben a vizsgálatban két adatsorozat között lehet meghatározni az összefüggéseket,
ahol a szoros összefüggéseket magas szürke kapcsolati fokkal, míg a gyengébb összefüggéseket alacsony szürkeségi fokkal jelöli a módszer. Az ezekre a mérőszámokra épülő további műveletekkel meg
lehet határozni két független adatsor közötti összefüggéseket, melyek jó alapot jelenthetnek a tervezési követelmények és a műszaki paraméterek közötti nehezen feltérképezhető kapcsolatok meghatározására [48].
Kritikai megjegyzésként elmondható, hogy a fent felsorolt értékelési módszerek csak jelentős korlátozások mellett képesek helyettesíteni a humán döntéshozót a kiértékelési folyamatokban. Emiatt ezeknek a folyamatoknak az algoritmizálása és automatizálása nehézkes, maguknak a döntéshozó mecha-
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nizmusoknak a jellege miatt. Emellett az információk időbeni rendelkezésre állása sincs mindig
szinkronban a tervezési folyamattal, ami további nehézségeket okoz a kiértékelésben is. Az időbeli
bizonytalanságok kiküszöbölésére SUH javasol egy módszert, de ez csak a problematika egy részére
jelent megoldást [49]. SUH a tervezési projektek komplexitását a tervezési tartományban értelmezett
követelmények teljesülésében tapasztalható bizonytalansággal hozza összefüggésbe. Ebben a vonatkozásban négy különböző komplexitást különböztet meg a szerző, úgy mint idő független valós
komplexitást, idő független képzetes komplexitást, idő függő kombinációs komplexitást és idő függő
periodikus komplexitást. Módszerének rövid összefoglalásaként elmondható, hogy egy rendszer akkor tekinthető stabilnak, ha sikerül úgy átalakítani, hogy nagymértékben csak időfüggő periodikus
komplexitás jellemezze. Ezt úgy lehet elérni, hogy a kombinációs komplexitást elemeire kell bontani
és ezeket az elemeket periodikus folyamatokba kell rendezni, ami ilyen szempontból szintén heurisztikus technikának tekinthető.
Habár az előzőleg ismertetett módszer relevánsan csökkenti az információk időfüggését, de nem jelent megoldást a humán faktor problémájára a tervezés-kiértékelési folyamatban. BREIING és K NOSALA
is rámutat [50], hogy további nehézséget jelent az értékelési-döntési folyamatban az előírt paraméterek és az értékelési kritériumok megfogalmazása, a megfelelő értékek, tartományok felállítása, a lágy
kiértékelési kritériumok kezelése, az összérték meghatározása, valamint a mindezekhez kapcsolódó
egyéb bizonytalanságok kezelése. Mindezen problémák kiküszöbölésére nyújthat megoldást a fuzzy
logika alkalmazása.

1.5. A fuzzy halmazok logikájának rövid áttekintése
A fuzzy halmazok logikájának alapjait ZADEH fektette le még 1965-ben [1]. A fuzzy logika a fuzzy
halmazokra épül. A fuzzy halmazelmélet szerint egyes halmaztagok besorolása egy adott halmazba
nemcsak teljes beletartozás, illetve ennek a negáltjaként teljesen kívülállósság lehet. A tagsági függvény definíció szerint valamely alaphalmaz minden eleméhez egy tagsági értéket rendel a [0,1] tartományból. Ezen érték nagysága a halmazbeli tagság mértékével arányos, azaz minél kisebb (nagyobb)
mértékben tagja a halmaznak valamely elem, annál kisebb (nagyobb) az elemre vonatkozó függvényérték [51].

1.7. ábra: Halmaztagság értelmezése a Boolean logika szerint
A bináris logika szerint [52] egy adott (HA) halmazba az (Ex) elem egyértelműen beletartozik, míg az
(Ey) elem egyértelműen nem tagja a halmaznak (1.7. ábra). Ha azonban az (Ez) elem a halmaz határán helyezkedik el, ezen logika szerint nem lehet meghatározni, hogy tagja-e a halmaznak vagy nem.
Amennyiben az (HA) halmazba való bent foglaltságot az U(HA) tagsági függvénnyel ábrázoljuk, akkor a bináris logika szerint ezen tagsági függvény 1 értékű, ha egy tag beletartozik a halmazba, illet ve 0, ha egyértelműen nem. Viszont az ábrán látható (Ez) elem pozíciójában a tagsági függvényben
szakadás található, ezért ezen tag bent foglaltságának a meghatározása matematikailag is problémát
jelent.
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Ugyanezen esetre alkalmazva a fuzzy logikát a (HA) halmaz leírása jelentősen módosul, mert a halmaz bináris logika szerint meghatározott éles határát egy tartomány váltja fel. Maga a „fuzzy” kifejezés is „életlent” illetve „elmosódottat” jelent angolul, jól kifejezve a halmazok határainak a kezelését
(1.8. ábra). Ebben az esetben is az (Ex) és (Ey) elemek tagsága egyértelmű, de a köztes helyzetben lévő (Ez) elem tagsága matematikailag is egyértelművé válik. Az ábrán jól látható, hogy a tagsági
függvény a tartománnyá kiszélesedett halmazhatáron is folytonossá válik, és az (Ez) elem is már értelmezhető tagsági értékkel (0.5) rendelkezik. Ez a példa is jól szemlélteti, hogy a fuzzy logika segítségével olyan eseteket is lehet kezelni, ahol már a hagyományos bináris logika alkalmazása már nem
eredményez matematikailag értelmezhető megoldást.

1.8. ábra: Halmaztagság értelmezése fuzzy logika szerint
A fuzzy logika alkalmazásának számos előnye van [53]:
•
•
•
•

•

•
•
•

A fuzzy logika koncepciója egyszerűen megérthető
A fuzzy logika rugalmasan alkalmazható egymástól lényegesen eltérő területeken is
A fuzzy logika képes bizonytalan adatok kezelésére is, köszönhetően az alapdefiníciójának
A fuzzy logika társítható más lágy számítási módszerrel is és így megoldhatóvá válnak bonyolult, nemlineáris feladatok is az alkalmazásával. A MATLAB szoftver beépítve tartalmaz
fuzzy logika és neurális hálózat együttes alkalmazását biztosító neuro-fuzzy modult is (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems, ANFIS).
A fuzzy logika azonnal képes már rendelkezésre álló szakértői tudást adaptálni a belső szabályrendszer és a tagsági függvények felépítésekor, szemben más számítási módszerekkel.
Például a genetikus algoritmusok, vagy a neurális hálózatok esetén az adatok számos generációjára van szükség a rendszerek öntanuló folyamatai kiszolgálásához.
A fuzzy logika szerinti leírásban alkalmazhatóak az élő nyelv elemei is, amivel jelentősen
megkönnyíthetők a fuzzy logika alkalmazásával épített rendszerek beállításai.
A fuzzy halmazok és a kapcsolódó tagsági függvények definiálása hasonló az emberi gondolkodásban alkalmazott sémákhoz.
A fuzzy módszer jól algoritmizálható, és így könnyen implementálható a digitális tervezési
környezetbe.

Természetesen mindezen előnyök ellenére a fuzzy logika nem egy mindenható, általános számítási
módszer, hiszen olyan esetekben nehézkes az alkalmazása, amennyiben a belső szabályrendszer leírását megnehezíti magának a problémának az értelmezése. Ezekben az esetekben, amennyiben ilyen
rendelkezésre áll, célszerű más, egyszerűbb módszert választani.
A fuzzy logika alkalmazásának az előnyeit jól szemlélteti a következő, nem műszaki mintapélda [53].
A példában az éttermi borravaló kiszámításának egy módszerét lehet hagyományos úton és fuzzy logika felhasználásával megismerni.
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Első esetben a borravaló összege (tip) csak a kiszolgálás (service) minőségétől függ. Ebben az esetben
a kiértékelő függvény lehet állandó (azaz minden esetben konstans 15%) vagy a kiszolgálás minőségével arányos (5% és 25% közötti értékkel) (1.9. ábra).

1.9. ábra: Állandó és arányos kiértékelő függvények [53]
Ennél a megközelítésnél jóval életszerűbb, ha a borravaló összege nemcsak a kiszolgálás, hanem az
étel (food) minőségétől is függ. A kiértékelésnél lehet a két változót egyenlően (50%-50%), illetve a kiszolgálás javára szólóan (20%-80%) súlyozottan kezelni (1.10. ábra).

1.10. ábra: Kétváltozós, egyenlő arányú és súlyozott kiértékelő függvények [53]
Arra is van lehetőség, hogy a szabályrendszerbe logikai elágazásokat is beiktassunk a kiértékelés további finomítása végett (1.1. táblázat). Ebben az esetben a kiértékelő függvény alakja is egyre bonyolultabb lesz, megjelennek benne töréspontok is (1.11. ábra).
1.1. táblázat: Három irányú logikai elágazás a kiértékelésben
kiszolgálás (service)

borravaló (tip)

minősége gyenge (poor)

összege alacsony (cheap)

minősége jó (good)

összege átlagos (average)

minősége kitűnő (excellent)

összege bőséges (generous)

1.11. ábra: Kiértékelő függvény logikai szabályrendszerrel [53]

17

1. A szakirodalom áttekintése és kritikai elemzése
Ugyanilyen módon az étel minőségének az értékelésébe is lehet logikai elágazásokat iktatni (1.2.
táblázat).
1.2. táblázat: Kétirányú logikai elágazás a kiértékelésben
étel (food)

borravaló (tip)

íze állott (rancid)

összege alacsony (cheap)

íze ízletes (delicious)

összege bőséges (generous)

A logikai elágazásokat lehet egyesítve is kezelni (1.3. táblázat).
1.3. táblázat: Az egyesített logikai szabályrendszer
a kiszolgálás (service) és az étel (food) minősége

borravaló (tip)

a kiszolgálás minősége gyenge (poor) és az étel íze állott (rancid)

összege alacsony (cheap)

a kiszolgálás minősége jó (good)

összege átlagos (average)

a kiszolgálás minősége kitűnő (excellent) és az étel íze ízletes (delicious)

összege bőséges (generous)

Ekkor már a kiértékelő függvény különösen bonyolulttá válik, alakját több törés is tagolja (1.12.
ábra).

1.12. ábra: A kiértékelő függvény végső formája [53]
Egy ilyen eset kezelése bináris logikával rendkívül nehézkes és az ezt leíró algoritmus is meglehetősen szerteágazó. Fuzzy alapú kiértékelő rendszer használatával a probléma sokkal kompaktabban kezelhető, egyszerűbb algoritmussal és kevesebb lépésből álló program igénybevételével (1.13. ábra).

1.13. ábra: Fuzzy alapú kiértékelés áttekintése
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A fuzzy alapú kiértékelő rendszer (Fuzzy Inference System, FIS) működését tekintve határozott
(crisp) bemeneti adatokat alakít át fuzzy logika alapján fuzzy értékekre (fuzzifikáció), majd ezeken az
adatokon műveleteket végez az adott szabályrendszer alapján, végül a kapott eredményeket visszaalakítja határozott kimeneti értékekké (defuzzyfikáció) (1.14. ábra).

1.14. ábra: A fuzzy alapú kiértékelés folyamatdiagramja
Mindezen műveleteket párhuzamosan, az elemek összes kombinációja esetén el kell végezni (1.15.
ábra), amihez szükség van megfelelő számítási kapacitásra, hiszen összetettebb esetekben nagy számú be- és kimeneti függvényt kell kezelni.

1.15. ábra: A mintapélda függvényein elvégzett műveletek ábrázolása [53]
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1.6. Fuzzy módszerek műszaki alkalmazása
Ahogy az az előző fejezetben is kifejtésre került, a fuzzy logikán alapuló kiértékelés jól illeszkedik a
többi lágy számítási módszer közé. A lágy számítási módszerek közé soroljuk még a neurális hálózatok módszerét is. Mindezek segítségével a tervezési folyamatban matematikailag is szabatos módon
lehet algoritmusokkal helyettesíteni a humán közreműködést.
A fuzzy módszer konstrukciós tervezésben történő alkalmazásának lehetőségét DECIU, OSTROSI,
F ERNEY és GHEORGHE mutatta be a különböző fuzzy modelleken alapuló konfigurációs tervezést bemutató cikkében [54]. A lágy számítási módszerek együttes alkalmazásáról ad átfogó leírást
MOULIANITIS, SARIDAKIS, PAPAGEORGIOU, SYRIMPEIS, DENTSORAS és NIKOS ASPRAGATHOS egy koncepcionális- és részlettervezést támogató lágy számítási módszereken alapuló rendszert bemutató cikkében
[55]. Egy puha anyagok mozgatására alkalmas robot megfogó esetén fuzzy logikán alapul a koncepcionális tervező modul. Genetikus algoritmusok segítségével hoznak létre különböző koncepciókat.
Fuzzy kiértékelésen és neurális hálózattal működő összehasonlításon keresztül választják ki a részlettervezési fázisban az optimális paramétereket (1.16. ábra). A végső fázisban VRML alapú vizualizációval szemléltetik a megoldásokat. A program MATLAB-ban készült.

1.16. ábra: Lágy számítási módszerek kombinált alkalmazása [55]
Másik jellemző példa a lágy számítási módszerek kombinált alkalmazásának egy építészeti technológiák elemzését végző kétfázisú neuro-fuzzy módszer YU és SKIBNIEWSKI publikálásában [56]. A cikkben leírt neurális hálón alapuló fuzzy kiértékelést második fázisban genetikus algoritmus segítségével
finomítják.
Amennyiben tovább szűkítjük az áttekintést a fuzzy logika műszaki alkalmazására, akkor mindenek
előtt a módszer irányítástechnikai alkalmazását kell megemlíteni, hiszen ez a szakterület volt a fuzzy
módszer első alkalmazási területe. Ilyen területen sokszor kell zajos bemenő jeleket kezelni, mint
ahogy azt QINGHUA HU, SHUANG AN, DAREN YU is bemutatja egy módosított fuzzy kiértékelési módszert leíró cikkében [57]. Itt három fuzzy alapú kiértékelési módszert mutatnak be a szerzők:
•
•
•

szomszédsági összefüggés (neighborhood dependency, ND)
fuzzy összefüggés (fuzzy dependency, FD)
lágy fuzzy összefüggés (soft fuzzy dependency, SFD)

A különböző módszerek szignifikáns eltérést mutatnak a zajos adatok kezelésében (1.17. ábra).
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1.17. ábra: Zajos adatok kezelése különböző fuzzy módszerekkel [57]
Egyes paraméterek numerikus kiértékelésén kívül [58], a fuzzy alapú kiértékelés jellemzően lingvisztikai kifejezések matematikai feldolgozására használatos. A műszaki értékelést sokszor olyan területeken kell alkalmazni, ahol a műszaki paraméterek egzakt megadása helyett nyelvi kifejezésekkel
jobban meg lehet fogalmazni a kiértékelési szempontokat. Erre mutat jó példát MALCZEWSKI geoinformatikai információk súlyozott kiértékelésére [59]. A cikkben ismertetett módszerrel fuzzy leíráson
alapuló különböző lingvisztikai változók beállításával lehet a geoinformatikai adatokat értékelni és a
lehetséges területhasznosítási változatokat megjeleníteni (1.18. ábra).

1.18. ábra: Geodéziai adatok fuzzy alapú kiértékelése [59]
Hasonló módon, táblázatba foglalt lingvisztikai függvények alapján, történik a paraméterek kiértékelése CHENG, F ENG, TAN és WEI által publikált tanulmányban, ahol háromszög alakú tagsági függvényeken alapuló és TOPSIS távolságmérést használó módszert használtak a szerzők fröccsöntési szerszámelrendezések kiértékelésére [60]. A módszer technikai paramétereket (hegedési vonal, zsugorodás, légzárványok, vetemedés) értékel ki számítógépes fröccsöntési szimuláció eredményeit felhasználva (1.19. ábra).
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1.19. ábra: Fröccsöntési elrendezések fuzzy kiértékeléshez [60]
A fent bemutatott módszerek jól szemléltetik a fuzzy logika sokrétű alkalmazhatóságát, de az összetett felhasználásukból kifolyóan érdemes kitérni magának a fuzzy algoritmusnak a teljesítményére.
Maga a fuzzy algoritmus egy meglehetősen összetett, többrétű művelet. A fenti példákban kétféle alkalmazását láthattuk, vagy sok egyszerű adaton (zajos bemenő jeleken, geodéziai adatokon) zajlott
egyszerű adatfeldolgozás, vagy csak kevés adaton (fröccsöntési elrendezéseken) összetett adatfeldolgozás. Amennyiben a fuzzy algoritmust nagy mennyiségű adaton szeretnénk összetett módon alkalmazni, akkor azonnal szembesülünk magának az algoritmusnak az összetettségéből következő teljesítménykorlátaival. Viszont a fuzzy alapú adatfeldolgozás gyorsítására is létezik több módszer.

1.7. Fuzzy algoritmusok teljesítményének növelése
A numerikus számítási és értékelési eljárások esetén az egyik alapvető kérdés az adott eljárással,
adott felbontással elérhető számítási pontosság. A valósidejű fuzzy vezérléseknél magának a vezérlőelektronikának a teljesítménye is korlátos. A vezérlés pontosságát a fuzzy tagsági függvények száma
és felbontása határozza meg. Ezen paraméterek adják a fuzzy vezérlés komplexitását, aminek a tudományos igényességű meghatározása nem könnyű feladat. Ezzel a kérdéssel, valamint a komplexitáspontosság közötti megosztással foglalkozik BARANYI, KORONDI, PATTON és HASHIMOTO [61]. BARANYI,
KORONDI, HASHIMOTO és WADA a szinguláris értékek módszerén alapuló közelítést javasolja a fuzzy
tagsági függvények egyszerűsítésére [62]. Ezt a módszert fejleszti tovább BARANYI, TIKK, YAM és
PATTON [63] valamint BARANYI, VÁRKONYI-KÓCZY, YAM és PATTON [64] a magasabb rendű szinguláris értéken alapuló dekompozíció (HOSVD) alkalmazásával (1.20. ábra).

22

1. A szakirodalom áttekintése és kritikai elemzése

1.20. ábra: HOSVD alkalmazása a fuzzy vezérlésben [64]
A ritka fuzzy szabálybázisok optimalizált felépítésével szintén növelhető a fuzzy számítások sebessége, mint ahogyan arra JOHANYÁK és KŐHÁZI-K IS is rámutat vonatkozó cikkében [65]. A ritka
szabálybázisok esetén sok esetben szükséges a fuzzy szabályok inter- vagy extrapolálása. Azeknek az
approximációknak az alkalmazása megköveteli néhány fontos szabálynak a betartását, hogy az
approximáció után is megfelelően működjön a fuzzy rendszer. Ezeket a szabályokat foglalta össze
TIKK, JOHANYÁK, KOVÁCS és WONG [66]. Amennyiben a fuzzy szabályok approximációját különböző
optimalizációs módszerekkel segítjük, akkor automatikusan is létrehozhatunk fuzzy szabálybázist.
Mindezen összetett módszerek gépi tanuláson alapuló, igen részletes tesztelését és összehasonlítása
található BALÁZS, BOTZHEIM és KÓCZY konferencia cikkében [67].
A fenti módszerek valóban figyelemre méltó gyorsulást eredményeznek a fuzzy logika alkalmazásánál, de maga a fuzzy logika nemcsak a bemeneti függvények oldalán egyszerűsíthető, hanem a szabályrendszer alkalmazásában és a defuzzyfikáció folyamatában is.

1.8. Kiértékelő, valamint döntéstámogató fuzzy módszerek
Az előző fejezetben ismertetett példákban a fuzzy logikát adatok elemzésére, szűrésére, illetve vezérlés célját szolgáló értékelésére használták a szerzők. Ezen túlmutatóan azonban lehetőség van fuzzy
logikán alapuló döntéstámogató rendszerek fejlesztésére is, ahol fuzzy logikára alapozottan lehet az
emberi tényezőt kizárni a döntési folyamatból.
A fuzzy kiértékelés mellett szól, hogy nemcsak a nyelvi változók, kifejezések válnak matematikailag
is kezelhetővé az alkalmazásával, hanem egyéb, nehezen körülírható követelmények is. Erre világít
rá VINCENT F. YU és KUO-JEN HU a TOPSIS-re alapozott multikritériális döntéstámogatás segítésére kifejlesztett módszerük leírásában [68]. A módszert elektronikus komponensek gyártásával foglalkozó
nagyvállalat 5 gyáregységének összehasonlítására alkalmazták a szerzők. Külön problémát jelentett a
sokszor nem elégséges információk kezelése. A módszer eredményét jelentősen befolyásolják szubjektív tényezők is az egyes szempontok súlyozásánál (1.4. táblázat).
1.4. táblázat: Szubjektív nyelvi tényezők fuzzy értékkel való összerendelése [68]
Kifejezés

Érték

Fuzzy érték

Nagyon alacsony (Very low, VL)

1

(0.00, 0.10, 0.25)

Alacsony (Low, L)

2

(0.15, 0.30, 0.45)

Közepes (Medium, M)

3

(0.35, 0.50, 0.65)

Magas (High, H)

4

(0.55, 0.70, 0.85)

Nagyon magas (Very high, VH)

5

(0.75, 0.90, 1.00)
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Az előzőleg ismertetett cikkben a szerzők a fuzzy értékekkel háromszög alakú tagsági függvényeket
reprezentáltak. Ilyen függvények alkalmazására épül BÜYÜKÖZKAN és RUAN által leírt esettanulmány,
ahol ERP rendszer szoftver kiválasztásának a folyamatát írták le a szerzők az ideális megoldástól való
távolságot figyelembe vevő multikritériális kiértékelő módszer (VIKOR) alkalmazásával [69]. A folyamaton belül a fuzzy módszert a szakértői csoportok által alkalmazott nyelvi változók kezelésére
használták, valamint a fuzzy függvényekkel a szoftver megoldások értékelését és az egyes követelmények súlyozását kezelték.
A fuzzy alapú kiértékelések esetében széles körűen használt TOPSIS rendszerre alapozva készíttette
el CHAMODRAKAS, ALEXOPOULOU és MARTAKOS a megrendelők kiértékelésére szolgáló értékelő rendszer
leírását [70]. A kiértékelés a fuzzy TOPSIS módosítására épül, ahol a legkisebb távolság kerül figyelembe vételre az ideális, illetve a negatív ideális megoldástól. A mintapélda lingvisztikai kifejezések
értelmezésén keresztül mutatja be a rendszer működését.
Hasonló témakörben publikált HONG-BIN YAN, VAN-NAM HUYNH, TETSUYA MURAI és YOSHITERU
NAKAMOR, akik Kensei módszeren alapuló (érzelmi) értékelést (1.21. ábra) valósítottak meg fuzzy kiértékelésre alapozottan [71]. A szerzők a felhasználók lingvisztikai kifejezéseit kezelik fuzzy változók
segítségével (1.22. ábra). A pszichológiai igények kiértékelésén alapuló, felhasználói elégedettség mérésére alkalmas számítási módszer nagy segítséget jelenthet a különböző e-commerce rendszerek "recommender" moduljainak a fejlesztésében.

1.21. ábra: Érzelmi értékelésre használt tradicionális japán anyagminták [71]
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1.22. ábra: Kensei nyelvi változókat és a felhasználói preferenciákat kezelő fuzzy függvények [71]

TAUHID és OKUDAN fuzzy szemlélettel kezeli a tervezési koncepciók kiértékelését [72], megmutatva ezzel, hogy a fuzzy kiértékelés nemcsak nyelvi változók kezelésére alkalmas. Cikkükben a tervezési
koncepciókat azok információtartalma és kompatibilitása szempontjából értékelik.

A fuzzy kiértékelés széles körű alkalmazhatóságát szemlélteti POKORÁDI folyamatok kockázati szintjének a becslésében [73]. A szerző a súlyossági és valószínűségi kategóriákat fuzzyfikálja, majd a felállított kockázatbecslési mátrix alapján összegzi a két kategória értékeit. Végezetül a „Maximumok Súlyozott Átlaga” módszerét alkalmazva defuzzyfikálja az összegzett súlyossági és valószínűségi értékeket, megkapva ezzel a folyamatok kockázati szintjét.
Végezetül meg kell említeni X IANGBAI GU és QUNXIONG ZHU munkáját, akik a többdimenziós fuzzy
megoldástér sajátvektorának közelítő kiszámításán alapuló értékelő módszer publikáltak [74]. Módszerükben trapéz tagsági függvényeket, valamint a sajátvektor számítására mértani közepet használnak. A szerzők által kifejlesztett „Továbbfejlesztett fuzzy AHP algoritmus” (Improved Fuzzy AHP Algorithm) a cikkben összehasonlításra került más multikritériális döntéstámogató fuzzy módszerrel
(1.5. táblázat). Maga az összehasonlítás rámutat, hogy a fuzzy módszerek alkalmazásánál a fuzzy logikából kifolyólag (pl. a tagsági függvények beállításában szerepelhetnek szubjektív tényezők) a végeredményeket célszerű más módszerrel is kiszámítani és csak annak a fényében értékelni azokat.
1.5. táblázat: Különböző fuzzy kiértékelési módszerek összehasonlítása [74]
ALGORITMUS

Fuzzy értékek

Fuzzy értékelés
végeredménye

Objektivitás

TOPSIS

U(A1)=0.643, U(A2)=0.268,
U(A3)=0.613, U(A4)=0.312

A1 > A3 > A4 > A2

szubjektív

Fuzzy ideális megoldás

D1+=0.1561, D2+=0.3440,
D3+=0.1620, D4+=0.3018

A1 > A3 > A4 > A2

szubjektív

Fuzzy negatív ideális megoldás

D1-=0.2878, D2-=0.0177,
D3-=0.0631, D4-=0.0188

A1 > A3 > A4 > A2

szubjektív

Kombinált fuzzy ideális- és negatív ideális D1=0.6483, D2=0.0489,
megoldás
D3=0.2803, D4=0.0586

A1 > A3 > A4 > A2

szubjektív

Előzetesen mindenre kiterjedő súlyozással kibővített kombinált fuzzy ideális- és
negatív ideális megoldás

λ1=0.87, λ2=0,
λ3=0.94, λ4=0.3

A3 > A1 > A4 > A2

szubjektív

Továbbfejlesztett fuzzy AHP algoritmus

W(A1)=0.744, W(A2)=0.666,
W(A3)=0.791, W(A4)=0.709

A3 > A1 > A4 > A2

objektív
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1.9. A szakirodalom összefoglalása, értékelése
Az előzőekben ismertetett szakirodalomból kiragadott szemelvények értékelése során a következő
következtetéseket lehet levonni.
A tervezés módszertanának a fejlődése egyértelműen az algoritmizálható, számítógépes feldolgozásra
is alkalmas módszerek felé halad. Jellemzően az emberi tényező csökkentésére irányulnak törekvések. Az egyik ilyen fejlesztési irány az emberi intuíció szerepének a csökkentésére különböző megoldásképző algoritmikus módszerek alkalmazásával. Ide sorolhatók a sztochasztikus és az autogentikus
megoldások előállítására alkalmas módszerek. Mindegyik módszer közös jellemzője, hogy csak korlátozott megoldástér előállítására képes, hiszen a módszerek kiinduló értékkészlete is korlátozott. Ezért
kritikaként fogalmazható meg, hogy még a modern módszerek sem aknázzák ki a mai számítógépekben rejlő számítási potenciált, ami a megoldástér előállításának a korlátoltságán mérhető legjobban,
amire TAKÁCS Á. is rámutat PhD értekezésében [75].
Bármilyen módszerrel próbáljuk javítani a legjobb megoldások előállítására és megkeresésére irányuló eljárásokat, mindezek nem garantálják az összes jó megoldás megtalálását. A lokális keresési eljárások könnyen elakadhatnak egy lokális extrémumban. A modern globális optimumkereső módszerek, úgymint a heurisztikus optimalizációs eljárások (Particle Swarm, Ant Colony, stb.) vagy a multiágens rendszerek [76] sem garantálják a globális optimum teljes bizonyossággal történő megtalálását.
Erre a problémára jelenthet megoldást a teljes megoldástér átfogó vizsgálata, minden egyes megoldás
automatizált kiértékelésével [PB-2012]. Az eredmények kiértékelésénél külön problémát jelent, hogy
egyszerre több kritériumnak is meg kell felelnie a tervezett terméknek és még a modern, multikritériális módszerek alkalmazásával sem lehet minden esetben matematikailag is egzakt módon kezelni bizonyos paramétereket és azok egymáshoz viszonyított fontosságát [77].
A szakirodalom áttekintéséből levonható az a következtetés is, hogy a modern tervezés-kiértékelési
módszerekben egyre nagyobb szerepet kap a fuzzy logika, hiszen ezen a módon lehet az egyik megoldási lehetőségként az emberi gondolkodási sémát átültetni a teljesen algoritmizált kiértékelési folyamatba. Ezzel kapcsolatban azt lehet elsősorban kritizálni, hogy a fuzzy módszert jellemzően csak
a nyelvi kifejezések matematikai feldolgozására használják, holott a műszaki életben számos paraméter kezelését tehetné a fuzzy logika könnyebbé. A fuzzy módszer lehetőséget ad minőségi és mennyiségi kritériumok értékelésére, minősítésének a kezelésére. Emellett tekintetbe kell venni a fuzzy módszerek teljesítményét, hiszen a teljes megoldástér vizsgálata gyors algoritmust igényel.
A szakirodalomban számos alkalmazási területen fedezhető fel a fuzzy logika alkalmazásának nyoma
[78]. A fuzzy kiértékelés első alkalmazásának számító jelfeldolgozástól kezdve a geodéziai alkalmazáson keresztül az esztétikai szempontok matematikai kezeléséig számos gépészeti területen is megtalálható a fuzzy logika. A konstrukciós tervezéshez kapcsolódóan is találhatunk példákat a fuzzy módszerek alkalmazására, jellemzően a különböző tervezési változatokat kiértékelő módszerekben. Megjegyzendő, hogy a szakirodalomban szinte kizárólag csak háromszög, vagy trapéz alakú tagsági függvényeket alkalmazó publikációk találhatók, pedig a modern informatikának köszönhetően nincs semmilyen akadálya, illetve hátránya más típusú függvények alkalmazásának sem. Habár ezekben a
döntéstámogató és kiértékelő rendszerekben a fuzzy logika alkalmazása indokoltan már helyet talált
magának, azonban további fejlődést igényel a fuzzy módszer ilyen irányú alkalmazása két szempontból is. Az egyik oldalról jelenleg még túl sok, az humán közreműködésből adódó, szubjektivitást lehet felfedezni a fuzzy módszer ilyen irányú alkalmazásában, melynek a kiszűrése fontos feladatnak
kell lennie a jövőbeni fejlesztésekben. Másrészről a jelenlegi fuzzy módszerek már jól algoritmizálhatók, de mindenképp szükséges ezek olyan irányú továbbfejlesztése, hogy az értékelő algoritmusok
egyszerűbbé tételével még jobban ki lehessen használni a rendelkezésre álló számítási kapacitást,
mert csak így lehet a teljes megoldástér lefedésekor előálló hatalmas adatmennyiséget hatékonyan
feldolgozni.
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2. A kutatás célkitűzései
A szakirodalom áttekintése és elemzése után hiányosságként állapítható meg, hogy a konstrukciós
tervezés folyamatában előforduló bizonytalanságok kiküszöbölésére alkalmazott módszerek között a
fuzzy logika még nem terjedt el széles körűen. Ennek az egyik fontos oka, hogy a fuzzy módszer alkalmazásának a körülményei nem megfelelően tisztázottak a konstrukciós tervezés bizonyos eseteiben. A kutatásaim kezdetén feltételeztem, hogy nemcsak a szakirodalomban széles körűen megtalálható háromszög és trapéz alakú fuzzy tagsági függvények alkalmasak az egyes konstrukciós kiértékelési kritériumok leírására, hanem megfelelő indokoltság mellett más matematikai függvények is alkalmazhatók. A kiértékelésen kívül is további bizonytalanságot jelent a tervezési információk hiányossága, az egyes tervezési paraméterek közötti kapcsolat tisztázatlansága. Hajtásrendszerek tervezése esetén a komponensek illesztésekor problémát okozhat a megfelelő működési paraméterek meghatározása, mivel több esetben a tervezőmérnök nem rendelkezik pontos információval az adott
komponens működéséről, paramétereinek egymástól való függéséről. Ez megnehezíti a megfelelő
komponensek kiválasztását, valamint az optimális működési paraméterek megtalálását. A kutatások
másik tárgya volt azon feltételezés igazolása, hogy nagyszámú tervezési kombináció előállításával és
azok megfelelően beállított fuzzy kiértékelő rendszerrel történő értékelésével a konstrukciós tervezés
bizonyos eseteiben kiváltható a közvetlen emberi közreműködés az adott feltételeknek megfelelő
konstrukció létrehozásában. Mindezen feltételezések igazolására a következő kutatási célok kerültek
kijelölésre:
•

A fuzzy módszer alkalmazásának a kiterjesztése a konstrukciós tervezés kiértékelési fázisára,
különös tekintettel a számszerűsített, alapkövetelmények kiértékelésére.

•

Ehhez kapcsolódóan a kiértékelésben alkalmazott fuzzy tagsági függvények alakjának feladat- és probléma orientált vizsgálata és fejlesztése.

•

A megoldási változatok kiértékelését gyorsító, a hagyományos fuzzy kiértékelő rendszerek
többlépcsős működését egyszerűsítő módszer kidolgozása.

•

Fuzzy alapú kiértékelésen nyugvó tervezési módszer kidolgozása a konfiguratív konstrukciós
tervezés automatizálásának az elősegítésére.

•

A módszer kiterjesztésének megvizsgálása a konstrukciós tervezés parametrikus esetére is.

•

A kutatási eredmények és alkalmazhatóságuk igazolása konkrét műszaki feladatok megoldása
kapcsán.
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3. Fuzzy módszer alkalmazhatóságának vizsgálata a multikritériális
konstrukciós kiértékelésben
A konstrukciós tervezésre jellemző többszempontú (multikritériális) döntések támogatására jól alkalmazható a fuzzy logikán alapuló kiértékelési eljárás. A fuzzy logika lehetővé teszi bizonytalan követelmények, illetve határozatlan célok kezelését, mindamellett maga a módszer jól illeszkedik a tervezői gondolkodás sémájába. Az előzőleg megfogalmazott kutatási célkitűzések igazolására a kutatások
első szakaszában komplex ipari projektek (ITER - fúziós erőmű, elektromos kisautó és automatizált
szerszámgép kiszolgáló rendszerek gépészeti tervezése [P-2010-B]) elemzésével megvizsgáltam a projektekben megkövetelt tervezési kritériumokat, majd csoportosítottam azokat és az egyes csoportok
esetén külön elemeztem a fuzzy logika alkalmazhatóságát.

3.1. Tervezési kritériumok vizsgálata komplex ipari projektekben
Napjaink tervezési folyamatai egyre bonyolultabbak. A folyamatok eredményeként létrejövő tervek
sok esetben már túllépik az egyszerű műszaki dokumentációk színvonalát. Megfigyelhető tendencia,
hogy olyan komplex kritériumrendszert kell kielégíteni a terveknek, hogy ezeket már jellemzően
csak digitális mock-up-ok (DMU) létrehozásával lehet csak kielégíteni [P-2009]. A tervezési folyamatban nemcsak a követelményeknek megfelelő DMU létrehozása a cél, hanem sokszor virtuális
tesztek sorozatával kell ellenőrizni az elkészült tervek megfelelőségét a megkívánt kritériumok tükrében.
Ahhoz, hogy a követelményeknek megfelelő tervek szülessenek mindenképp érdemes a követelmények elemzését hangsúlyozottan kezelni, hiszen csak a követelmények megfelelő értelmezése
után lehet megfelelő tervezési döntéseket hozni. Amennyiben sikerül a felmerülő kritériumokat osztályozni és azokat matematikai formátumra konvertálni, akkor erre az alapra már lehet olyan algoritmizálható módszert keresni, amely hatékonyan tudja segíteni a tervezőmérnökök mindennapi munkáját.
A mérnöki terméktervezés jobb módszereket, folyamatokat és számítógépes megoldásokat kíván meg
a termék előállítás folyamatán belül, abban a fázisban, ahol a termékköltségek a legnagyobb mértékben befolyásolhatóak. A termékkel szemben elvárt követelmények meghatározásának és a megfelelő
termék koncepció felállításának kulcsfontosságú szerepe van a tervezés korai szakaszában. Ezeknek a
hiánya növeli a termékköltséget és az innovációs folyamat idejét, illetve ezzel egyidejűleg csökkenti a
minőséget. A tervezés kezdeti szakaszában rövid idő alatt rengeteg információ kerül feldolgozásra, és
ilyenkor születnek meg az alapvető tervezési döntések. Mindemellett a tervezés elején dől el a termék
és projektköltségek 70-80%-a [79], ilyenkor a változtatások, módosítások költsége még alacsony és a
költségcsökkentés lehetősége magas.
A tervezési kritériumok központi szerepet töltenek be a teljes tervezési folyamatban. Ezen követelmények formalizálása már a tervezési folyamat korai szakaszában elkezdődik. A kritériumok meghatározása után azokat kategorizálni kell és meghatározni a közöttük fennálló kapcsolatokat (modellezés). Az így előállított hálózat jól mutatja a kritériumok közötti interakciókat, hatásokat és a konfliktusokat is. A termékkövetelmények különböző szempontok alapján csoportosíthatóak. Ezek közül a
legfontosabbak a következők:
•
•
•
•

kvalitatív és kvantitatív követelmények
külső és belső követelmények
explicit és implicit követelmények
funkcionális és nem-funkcionális követelmények
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Kvalitatív követelményen, azokat a termék jellemzőket értjük, melyek nem írhatóak le (nincs értelme) numerikus mennyiségekkel/paraméterekkel, pl. esztétikus, feltűnő vagy divatos. Kvantitatív követelményeknek nevezzük azokat a termékjellemzőket, melyek ezzel szemben számszerűsíthetőek.
Az ilyen követelmények leírhatóak egyenletekkel vagy egyenlőtlenségekkel is.
A külső követelményeket a vevő vagy más – cégtől független személy – határozza meg, pl. törvény,
TÜV előírások, míg a belső követelményeket a tervező fogalmazza meg. Belső követelményeken általában valamilyen vállalat-specifikus előírást/követelményt értünk, mely a tervezett termékre vonatkozik (szállítási, tárolási követelmények, stb.).
Vannak úgynevezett explicit és implicit követelmények. Explicit követelmények azok, melyek pontos
teljesítése alapfeltétele egy tervezési folyamatnak. Ezek a kritériumok az egyértelmű követelmények,
legtöbbször egy adott számértékkel lehet leírni azokat (pl. geometriai méretek). Ezzel szemben az
implicit követelményeket a természettudomány törvényekből és annak peremfeltételeiből származtathatóak. Ezeket a követelményeket sokszor nem lehet egyértelműen összekapcsolni paraméterekkel
és sok esetben csak egy értéktartománnyal lehet meghatározni azokat (pl. megengedhető feszültségérték egy konstrukcióban).
A követelményjegyzék elsősorban a termék funkcionális és nem-funkcionális követelményeire fókuszál. A funkcionális követelmények azt írják le, hogy egy terméknek a legmagasabb szinten tekintve "mit" kell tudnia, ami majd segít egy adott felhasználói igény kielégítésében. A nem-funkcionális
követelmények azt írják le, hogy hogyan, mennyire jól vagy milyen szintű minőségben kell egy lehe tőséget vagy lehetőség csoportot nyújtania a rendszernek. Ezek a követelmények nagyon fontosak a
rendszer sikeressége szempontjából. Vonatkozhatnak a rendszer egészére, egyes részeire vagy konkrét
funkcionális követelményekre (pl. minőségi, biztonsági követelmények).
Általános értelemben a rendszerekkel, mint egyének, termékek és folyamatok szinergiájával a System Engineering (SE) foglalkozik [80]. A SE feladata a tervezési kritériumok transzformálása a tervezési folyamatba. Ennek a módszere a Requirements Analysis (RA). A SE szerint a követelmények
technikai szempontból a következő kategóriákba sorolhatók:
•
•
•
•
•

•

Felhasználói követelmények: a felhasználók által megfogalmazott kritériumok.
Funkcionális követelmények: a szükséges feladatokat, tennivalókat és aktivitásokat tartalmazzák, melyek egy rendszer legmagasabb szinten értelmezett működését jellemzik.
Teljesítmény követelmények: a specifikált funkciók teljesülésének mérhető értékét
specifikálják.
Tervezési követelmények: azon kritériumok, melyek a funkciók kifejlesztésével, illetve már
létező funkciók integrálásával kapcsolatosak.
Származtatott követelmények: a legmagasabb szintű követelményekből származtatott alacsonyabb szintű követelmények (pl.: gyors és nagy hatótávolságú követelményből leszármaztatható, hogy a termék legyen könnyű).
Allokált követelmények: a legmagasabb szintű követelmények bontása alacsonyabb szintű
kritériumokká (pl.: a megengedett össztömegből kalkulált tömege egy adott részegységnek).

A SE tervezési folyamatra történő adaptálását jól szemlélteti HUTCHESON, MCADAMS, STONE és T UMER
cikke, ahol funkció alapú tervezési modellt mutatnak be SE-re alapozva. A módszer a részlettervezés
kivételével lefedi az egész tervezési folyamatot és tartalmaz viselkedés alapú matematikai modellt is
[81].
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Mindezen követelmények egy teljesen másik szempontból is csoportosíthatók, ha a kritériumok megfogalmazásának a pontosságát állítjuk a középpontba [82]. Ez a fajta csoportosítás mutat rá a kritériumok matematikai formulává konvertálásának az igazi nehézségére. Ilyen elven három fő és több alkategóriába lehet besorolni a követelményeket:
•

•

•

Tisztán kvantitatív:
◦ Pontos numerikus követelmény: egy adott számmal vagy szám tartománnyal megadható
kritérium.
◦ Pontosan megadott jellemző: olyan nyelvi kifejezés, amely pontosan leírja a megkívánt
kritériumot.
Kevert kvantitatív/szubjektív:
◦ Referencia alapú: létezik egy olyan referencia, amely egyértelművé teszi a kritérium értelmezését.
◦ Relatív: összehasonlítható más kritériummal és ezáltal válik értelmezhetővé.
Tisztán szubjektív:
◦ Szubjektív: csak a követelményt megfogalmazó személy vagy csoport ismeretében értelmezhető a kritérium.
◦ Nem specifikálható: magának a követelménynek a transzformálása a tervezési folyamatba a jelenlegi ismeretek és eszközök segítségével még nem lehetséges.

A fentiekben tervezési követelményekről, kritériumokról volt szó, de mindezen követelményeken sok
esetben az értékelés előtt transzformációt kell végrehajtani, hogy egyértelműen feldolgozható kiértékelési kritériumokká váljanak. A fuzzy módszer egyik előnye a tervezési követelmények kiértékelési
kritériumokká történő transzformációjának a nagyfokú rugalmassága és egyszerű, emberközeli állíthatósága.

3.2. Fuzzy logika alkalmazása különböző tervezési kritériumok esetében
Jelenleg is több ismert módszer, illetve ezekre alapozott szoftver áll rendelkezésre a tervezési kritériumok modellezésére ( K LÄGER [83], RZEHORZ [84], LANGLOTZ [85], GEBAUER [86], F RANKE [87], WEBER –
MALMQVIST [88]). A követelmény-alapú tervezési módszerek és alkalmazásuk jövőbeni fejlesztéséhez
a következő problémákat kell megoldani:
•

•

•

•
•

A konstrukciós tervezés kreatív lépései nehezen algoritmizálhatók. Még a legmodernebb
CAD rendszerek sem adnak lehetőséget ezeknek a lépéseknek a leírására, pedig ezekre a lépésekre épülnek a konstrukciós tervezés későbbi fázisai.
A tervezési kritériumok változásának a folyamatos követése kiemelten fontos a tervezési folyamat teljes időtartama alatt. Ahogy a követelmények egy valósidejű iterációs folyamat
eredményeként bővülnek, újra definiálásra kerülnek a fejlesztési projektben, az nem írható le
egy statikus modellel.
A tervezési kritériumok jegyzékének véglegesítéséhez szükséges a tervezési folyamat összes
lépésének az ismerete a jegyzék lezárása előtt. Ez olyan komplex, mindenre kiterjedő ismeretanyagot feltéttelez, amelynek legtöbbször nincsenek birtokában az alkalmazott rendszerek.
Sokszor a tervezési kritériumok határozatlanok illetve pontatlanok a tervezési folyamat kezdetekor.
A kritériumok sokszor nem valósak.
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Az értekezés a fuzzy logika alkalmazását mutatja be különböző, a pontosságuk alapján csoportosított
követelményeken. Ez a módszer a fenti nehézségek egy részének kezelésére is kiválóan alkalmas. Mivel a fuzzy logika jól kezel határozatlan eseteket is, ezért itt lehetőség van a kevert quantitatív/szubjektív és bizonyos feltételek mellett a tisztán szubjektív kritériumok konstrukciós tervezési környezetben történő alkalmazására is. A következőkben két nagy bonyolultságú tervezési projekten keresztül kerül bemutatásra a fuzzy logika alkalmazása a különböző pontosságú tervezési követelmények
kezelésére. Mindkét projektben közös, hogy maga a megoldandó feladat olyan komplexitású volt,
hogy csak digitális Mock-Up-ok (DMU-k) és az azokon elvégzett virtuális szimulációk segítségével
lehetett megítélni a felmerült követelmények teljesülését [P-2008].
Az egyik tervezési projekt a jövőben megvalósuló fúziós erőmű (ITER) egy részegységének a tervezését foglalta magában [BKNR-2008]. Konkrétan az európai trícium szaporító egység csatlakoztatásával kapcsolatos konstrukciós elemek és szükséges műveletek megtervezése volt a feladat. A munka
közben több speciális szabványt és a környezettel kapcsolatos különleges előírást kellett figyelembe
venni. A szerteágazó követelményrendszer számos szemléletes példát szolgáltat a fuzzy alapú kiértékelés gyakorlati alkalmazására.
A másik tervezési feladat egy elektromos kisautó komplett tervdokumentációjának az elkészítése volt
[P-2009]. Az autó teljes hajtásrendszere és futóműve adott volt, ehhez kellett vázszerkezetet, karoszszériát, valamint az összes szükséges segédelemet megtervezni (3.1. ábra). A tervezésen kívül számos
virtuális szimuláció is készült a jármű várható viselkedésének a minél szélesebb körű megismerésének a céljából. Ezek közé tartoztak szilárdságtani-, kinematikai- és áramlástani szimulációk, valamint
ergonómiai tesztek és a formatervezés szempontjából fontos felületfolytonossági vizsgálatok. Emellett a tervezés különböző fázisában több látványterv is készült a virtuális termékről. A projekt járműipari jellege miatt több szubjektív kritérium is felmerült, melyek szempontjából nehézkes lett volna a
változatok kiértékelése a fuzzy módszer alkalmazása nélkül.

3.1. ábra: Elektromos kisautó DMU-ja és a megépült prototípus [P-2008]

3.2.1. Tisztán kvantitatív, numerikus kritériumok
Talán ezekkel a kritériumokkal találkozik leggyakrabban a tervezőmérnök. Egy adott számérték teljesülését vagy értéktartománynak történő megfelelést ír elő az ilyen típusú követelmény. Ennek megfelelően két különböző típusú fuzzy tagsági függvény alkalmazható a követelmények értékelésénél.
Az első példában a trícium szaporító egység két blokkjának az illesztését szolgáló műszaki megoldásokat kell értékelni. Itt a szerkezet méreteihez képest olyan kis eltéréssel kell a két blokk csővégeit pozicionálni, hogy az eltérés a fő méretek százalékos arányában is csak nulla lehet. Ezért csak olyan
megoldás választható, amely elméletileg teljesen pontos pozicionálást tesz lehetővé (a gyakorlatban a
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megvalósítás közben fellépő pontatlanságok miatt ilyen megoldás nem készülhet). Az U(Δp)=f(Δp)
fuzzy tagsági függvény a következő alakban adható meg (3.2. ábra):

3.2. ábra: A pozícionáló rendszer és a pozicionálást értékelő fuzzy tagsági függvény [BKNR-2008]
Ebben az esetben minden olyan műszaki megoldás, amelynek az eltérése nem egyezik meg a függvény által rögzített értékkel elvetésre kerül (azaz nem tartozik bele az elfogadható megoldások halmazába). A projektben egy lézeres pozíciómérésen alapuló adaptív szabályzású mozgatórendszer lett
kiválasztva.
A másik projektben ilyen tisztán numerikus értéktartományt előíró követelmény egy jármű megengedett össztömegére vonatkozó követelmény. Itt egyértelműen definiálható az a tömegtartomány,
amibe a számított össztömegnek bele kell esnie.

3.2.2. Tisztán kvantitatív, szöveges kritériumok
Tipikus példa az ilyen módon megadott jellemzőkre a beépíthető komponensek típusa. A fúziós erőmű esetében a szükséges műveletek távolról irányított elvégzéséhez ipari robot beépítése volt szükséges. Viszont a megkívánt, térben jelentősen korlátozott mozgások elvégzésére csak olyan több tagból
álló ipari robot képes, amely legalább 6 szabadságfokkal rendelkezik (ilyenek tipikusan az autóiparban alkalmazott hegesztőrobotok). Emiatt a különböző, kereskedelmi forgalomból is beszerezhető robotok első kiértékelésekor magának a robot típusának az értelmezése volt az első lépés a megadott
katalógus adatok alapján. A vonatkozó fuzzy tagsági függvény alakilag megegyezik az előzőekben ismertetett függvénnyel.
Az elektromos autó projektben az adott járműkategóriára vonatkozó nemzetközi előírások tartalmaztak több olyan követelményt is, melyek szöveges formában voltak megadva. Ilyen követelmény többek között a jármű jellegét taglaló leírás.

3.2.3. Kevert kvantitatív/szubjektív, referencia alapú kritériumok
A referencia alapú tervezési előírások egyik jellemző példája az adott tervezési paraméterre vonatkozó szabvány. Amennyiben egy tervezési kritériumot egy ilyen előírás definiál, akkor referencia alapú
kritériumról beszélhetünk. A fent említett össztömegre vonatkozó előírás jól szemlélteti az ilyen típusú kritériumokat az U(MT)=f(MT) fuzzy tagsági függvénnyel ábrázolva (3.3. ábra).
Az elektromos autónál hasonlóan értelmezhető a járműkategóriára megengedett legnagyobb közúti
sebesség is.
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3.3. ábra: Az össztömeget értékelő fuzzy tagsági függvény

3.2.4. Kevert kvantitatív/szubjektív, relatív kritériumok
A relatív kritériumok, szemben a referencia alapú kritériumokkal, nem egy általánosan elfogadott és
egységesen értelmezhető vonatkoztatási alaphoz hasonlítják a megadott paramétert, hanem egy tetszőlegesen választott referenciához. Ilyen referencia lehet például egy termék előző változata vagy
egy konkurens megoldás által definiált paraméter vagy paraméter tartomány. A relatív kritériumok
kiértékelésénél az is fontos szempont lehet, hogy a vizsgált paraméter milyen mértékben haladja meg
a referenciaértéket. Jól szemlélteti a relatív kritériumok értékelését a fúziós erőmű projekt távvezérlésű karbantartó rendszerének a végső kiértékelése. Itt az elvégzendő műveletek összesített időtartama
került összehasonlításra a közvetlen emberi beavatkozással elvégzett műveletekkel. Mivel a munkatérbe a neutronsugárzás lecsengése miatt csak a leállástól számított 10 nap eltelte után léphet be
szakember, így az U(tMN)=f(tMN) kiértékelő függvényben is ez az időpont szerepel referenciaként (3.4.
ábra).

3.4. ábra: A karbantartó rendszert értékelő fuzzy tagsági függvény
Az elektromos autónál ilyen jellegű követelmény volt az egy akkumulátor feltöltéssel megtehető kilométerek száma. Ezt az értéket nem rögzíti semmilyen előírás, de a konkurens járművekkel történő
összehasonlítás esetén ez az egyik legfontosabb paraméter. Hasonlóan a karbantartási időt leíró tagsági függvényhez, bizonyos érték alatt a követelmény nem-teljesítetté válik. Ez a relatív viszonyítási
alap lehet a konkurencia járművei közül a legrövidebb hatótávú jármű által egy feltöltéssel megtehető kilométerek száma.
Szemléletes példája a tetszőleges referenciához viszonyított relatív kritériumnak a 6. fejezetben bemutatott hajtásrendszer kiértékelő esettanulmány egyik fuzzy tagsági függvénye. A szervomotoroknál elfogadott tervezési elv, hogy időlegesen túl lehet lépni a névleges terhelhetőségüket [P-2010-A]
(folyamatos működés tartománya) és még ezen felül (időszakos működés tartománya) rövid ideig
rendkívül nagy mértékű túlterhelést (túlterhelt működés tartománya) is elviselnek (3.5. ábra). Mindezeket a terhelési eseteket az adott motor névleges terheléséhez célszerű viszonyítani, ami így a kevert kvantitatív/szubjektív, relatív kritériumok kategóriájába sorolható.
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3.5. ábra: Szervomotor terhelésének esetei [P-2010-A]
A szervomotorok nyomatéki terhelését leíró U(TM)=f(TM) fuzzy tagsági függvényben csak a túlterhelés (TM overloaded) alatti nyomatékokkal számoltam, szavatolva ezzel a szervomotor hosszú élettartalmát.
A függvényben a (TMmax) maximális nyomatékérték jelzi a folyamatos működési tartomány felső határát (3.6. ábra). Ezen a határon túl már folyamatosan csökken az adott motor értéke a nyomatéki
terhelés szempontjából.

3.6. ábra: A szervomotor nyomatékát értékelő fuzzy tagsági függvény
Itt kell megjegyezni, hogy a csökkenésnek nem lineáris, ezért a kiértékeléshez egy spline függvényt
választottam (3.1. táblázat).
3.1. táblázat: Spline típusú fuzzy tagsági függvény általános leírása
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Az ábrán látható függvény leírásában (a) illetve (b) jelölik a csökkenés határait (3.7. ábra). A spline
alakú függvény kezdetben nem csökkenti jelentősen a függvényértéket, majd egy meredeken eső szakasz után ismét csak enyhén csökkenti a függvény értékét egészen a 0 értékig.

3.7. ábra: U(x)=f(x,a,b) spline tagsági függvény a=3 és b=7 esetén

3.2.5. Tisztán szubjektív kritériumok
Ilyen kritériumok egyedi esetekben matematikai eszközökkel nehezen írhatók le, hiszen a követelményt támasztó személy jelentősen befolyásolja a követelmény meghatározását, így ekkor magát a
személyt is figyelembe kell venni a tagsági függvény definiálásakor. Viszont ha emberek megfelelően
nagy számú csoportjáról van szó, akkor a statisztikai elvek figyelembevételével alkalmazható olyan
fuzzy tagsági függvény, amely jól modellezi a szubjektív kritériumok összességét [PBSZ-2011]. Az
elektromos autó tervezési projektjében célként szerepelt egy olyan egyszerű, állítási lehetőségekkel
nem rendelkező vezetői környezet kialakítása, amely a járművet vezető emberek többségének ergonómiailag is elfogadható kompromisszumot jelent. Az elrendezés kényelmét legalapvetőbben a kormánykerék pozíciója befolyásolja. A különböző kormánykerék pozíciók kényelmi szempontból történő kiértékelésének eredményei, megfelelően nagy számú és a felhasználókat is pontosan reprezentáló
minta esetén, Gauss eloszlást követnek. Ilyen alakú U(P DW)=f(PDW) fuzzy tagsági függvény definiálásával biztosítható olyan kormánykerék pozíció kiválasztása, amely várhatóan a felhasználók nagy részénél komfortosnak tekinthető (3.8. ábra).

3.8. ábra: A kormánypozíciókat értékelő fuzzy tagsági függvény

3.2.6. Tisztán szubjektív, nem specifikálható kritériumok
Ebben az esetben a specifikáció hiánya miatt a matematikai modellezés sem lehetséges. A nem specifikáció kritérium egy szemléletes példája az esztétikus megjelenést előíró követelmény.
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4. Korrigált fuzzy átlagon alapuló kiértékelési módszer
Kutatásaim során, tervezési kritériumok vizsgálata után, magának a fuzzy alapú kiértékelésnek a fejlesztése volt a következő lépés. Célom annak a vizsgálata volt, hogy miként lehet a hagyományos
fuzzy kiértékelés többlépcsős folyamatát egyszerűsíteni, ezzel is gyorsítva a konstrukciós változatok
kiértékelésének a folyamatát. Ez a kutatás vezetett egy olyan számítási eljárás kidolgozásra amely
egy jól algoritmizálható fuzzy kiértékelési módszeren, a korrigált fuzzy átlag (CFM - Corrected Fuzzy
Mean) meghatározásán alapul. Ezt a számítási módszert pontossági és algoritmizálási szempontokból
összevetettem a hagyományos fuzzy kiértékelési rendszerekkel (FIS - Fuzzy Inference System). Az általam kifejlesztett kiértékelési módszer csak olyan paraméterek kiértékelésére alkalmazható, amikor
az összes paraméternek az adott értékelési kritérium szerint legalább egy minimális szinten történő
megfelelése szükséges az adott konstrukció elfogadásához. Az ilyen kiértékelési kritériumok egymással logikai ÉS kapcsolatban állnak. Habár ez leszűkíti a módszer alkalmazási területét, de a konstrukciós tervezésben még így is jól használható a konstrukciós alapkövetelmények kiértékelésére.

4.1. Kritériumok a fuzzy kiértékelési módszerekkel kapcsolatban
Amint az már előzőleg ismertetésre került, a fuzzy módszerek fuzzyfikációra, majd ezután a fuzzyfikált értékeken végzett műveletekre és az eredmények összegzésére, végül pedig az összegzés eredmé nyének a defuzzyfikációjára épülnek. Maga a fuzzyfikáció viszonylag gyors és egyszerű művelet, de
a másik három szakasza a fuzzy módszernek már jelentősen több matematikai műveletet, azaz számítási kapacitást igényel. Ez a tény mindenképp indokolja egy egyszerűbb számítási eljárás bevezetését a fuzzy módszer 2. 3. és 4. szakaszára. A CFM módszer bevezetésével a hagyományos FIS kiértékelés egy szakasszal rövidül (4.1. ábra).

4.1. ábra: FIS és CFM alapú kiértékelés folyamatának összevetése
Mindemellett meg kell még említeni, hogy a CFM módszer esetén a legtöbb esetben elhagyható a defuzzyfikáció. Ez azért bír nagy jelentőséggel, mert maga a defuzzyfikáció is bonyolult lehet, a válasz tott módszertől függően. A legelterjedtebb defuzzyfikációs módszerek a következők (4.2. ábra):
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•
•
•

centroid: az összegzett függvény alatti terület x irányú súlypontját számítja ki
bisector: értéke két egyenlő területre osztja a függvény alatti térrészt, legtöbb esetben, de
nem mindig az értéke egybe esik a centroid módszerrel számított értékkel
MOM, SOM, LOM – Midle-, Smallest-, Largest of Maximum: a függvény maximális szakaszának a középértéke vagy kezdőértéke illetve a végértéke

4.2. ábra: Különböző defuzzyfikációs módszerek [53]
Kutatásomat leszűkítettem az olyan tervezési feladatok elemzésére, ahol a konstrukcióval szemben
támasztott bármelyik követelmény nem-teljesülése az adott konstrukció kizárását jelenti a további
tervezési folyamatokból. Ebben az esetben a kiértékelési kritériumok között logikai ÉS kapcsolat írható fel. Ilyenkor a fuzzy értékekkel végzett műveletek, esetünkben az összegzés, definiálásakor külön figyelemmel kell lenni arra, hogy az összegzés végeredménye megfeleljen a következő két alapvető feltételnek (C1 és C2).
Az összegzésben a következő módon, az (Ui (PVAR i)) fuzzy tagsági függvénnyel, kerül kiszámításra egy
(PVAR i) kiértékelési kritérium fuzzifikált értéke:
u VAR i=U i  P VAR i 

(4.1)

C1 feltétel: amennyiben bármelyik, az összegzésben szereplő fuzzy érték (uVAR i) 0 lesz (ami az adott
kritérium teljes mértékű leértékelését jelenti), akkor az összegnek (Ri) is 0-nak kell lennie.
C1:

0∈uVAR i  Ri =0

(4.2)

C2 feltétel: amennyiben az összegzésben szereplő fuzzy értékek (uVAR i) átlaga 1 lesz (ami az adott
esetben az összes kritérium maximális mértékű teljesülését jelenti), akkor az összegnek (Ri) is 1-nek
kell lennie.
n

∑ uVAR i
C2:

i =1

n

(4.3)
=1  Ri=1

Ezeknek a feltételeknek a hagyományos FIS kiértékelés teljes mértékben megfelel, hasonlóan az általam bevezetett korrigált fuzzy átlaghoz (CFM) és a referenciaként használt mértani középhez. A mértani középnek, mint referenciának a használata több szempontból is indokolt. Sok esetben egymással
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össze nem vethető értékek összértékének a kiszámítását az egyes értékek összeszorzásával vagy az értékek normalizálása utáni szorzással állapítják meg. A mértani közép kiválóan alkalmas szorzatként
kezelhető mennyiségek középértékének a számítására. A mértani közép, a számtani középpel ellentétben jobb átlagos értéket ad a kiugró értékekkel rendelkező sorozatok esetén, mert a mértani közép
számítása esetén kevésbé torzul az átlag [89].

4.2. A korrigált fuzzy átlag (CFM) számítása
A korrigált fuzzy átlag (CFM - Corrected Fuzzy Mean) bevezetésével a célom egy olyan gyorsan számítható és egyszerűen algoritmizálható módszer kifejlesztése, amivel a fuzzy értékek (azaz a fuzzyfikált kiértékelési kritériumok) összegzése egyszerűbben lenne elvégezhető az általánosan használt
fuzzy logikai összegzésnél [P-2010-A].
Első lépésben az összegzésre kézenfekvő, egyszerűen számolható és a két alapvető kritériumnak is
megfelelő mértani közép (RG) alkalmazhatóságát vizsgáltam meg. A mértani közép súlyozás nélkül a
következő formulával számítható:
n

RG =√ uVAR 1⋅uVAR 2⋅…⋅uVAR n

(4.4)

A mértani közép súlyozás esetén a következő módon számítható:
n

RG =

∑ W VAR i
i=1

√u

W ' VAR 1

⋅u VAR 2

VAR 1

W ' VAR 2

⋅…⋅uVAR n

W ' VAR n

(4.5)

A mértani közép kiszámításából következően független az összegzett tényezők számától. Ehhez hasonlóan került megállapításra a korrigált fuzzy átlag (RFZ) is, amit súlyozás nélkül a következő módon
lehet számítani:
R FZ =

u VAR 1⋅uVAR 2⋅…⋅uVAR n
(4.6)

n

∑ u VAR i
i=1

n
A korrigált fuzzy átlag (RFZ) súlyozással számított képlete a következő módon írható fel:
u VAR 1W ' ⋅uVAR 2W ' ⋅…⋅uVAR nW '
VAR 1

R FZ =

VAR 2

VAR n

n

∑ uVAR i

(4.7)

i=1

n
Amennyiben szeretnénk összehasonlítani a korrigált fuzzy átlagot a mértani középpel, akkor a következő egyszerűsítések megtétele után egy matematikailag is könnyen áttekinthető összefüggést tudunk felírni. Tegyük fel a következőket:
Első egyszerűsítésként a mértani közép és a korrigált fuzzy átlag esetén is a súlyozatlan formátumot
használjuk.
Második egyszerűsítésként a kiértékelt fuzzy tagsági függvények értékei csak a következő korlátok
között változnak:
(4.8)
0u 1
i

Harmadik egyszerűsítésként ezek az értékek egyenlő nagyságúak:
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u 1=u 2 =u i =u n=u

(4.9)

Ebben az esetben az értékek szorzata a következő módon számolható:
u 1⋅u 2⋅⋅u n=u

n

(4.10)

A fenti feltételek teljesülése után a mértani közép a következő alakban írható fel:
n

RG =n u 1⋅u 2⋅⋅u n=  un =u

(4.11)

Ugyanekkor a korrigált fuzzy átlag a következő módon számítható:
R FZ =

u 1⋅u 2⋅⋅u n
n

∑ ui

un
= =u n−1
u

(4.12)

i=1

n
A fenti egyszerűsítések után a mértani közép és a korrigált fuzzy átlag függvényének az összehasonlító ábrázolását a 4.3. ábra mutatja. A sárgával jelölt mértani középtől (RG) a korrigált fuzzy átlag
(RFZ) a paraméterek számának a függvényében egyre nagyobb eltérést mutat. Kettő és tíz kiértékelt
kritérium között viszont ez az eltérés azt a sajátosságot mutatja, hogy a jobb megoldásokat jellemző
u>0,5 függvényértékeket szélesebb tartományon osztja el a korrigált fuzzy átlag. Ez a speciális skálázás különösen kedvező a döntési paraméterek kiértékelésének a szempontjából, hiszen így a hasonló
jó megoldások között szignifikánsabb különbség jelentkezik. Mindezeket alátámasztják a gyakorlati
alkalmazás tapasztalatai is, melyek leírása a következő fejezetben található.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a korrigált fuzzy átlag (RFZ) hasonlóan a mértani középhez (RG), jelentősen egyszerűbben és gyorsabban számítható a hagyományos fuzzy kiértékelésben (FIS) alkalmazott
módszereknél. Informatikai szempontból különösen fontos, hogy a FIS rendszereknél a kiértékelendő
kritériumok számának növekedésével a kiértékelés folyamata egyre gyorsuló ütemben válik egyre
összetettebbé. Ezzel szemben az elsőként említett két módszer kevésbé érzékeny a döntési paraméterek számának a növekedésére összehasonlítva a FIS rendszerekkel.

4.3. ábra: A mértani közé és a korrigált fuzzy átlag összehasonlítása egy egyszerűsített esetben
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4.3. Fuzzy eredmények kiértékeléseinek az összehasonlítása
A különböző módon összegzett eredményeket összehasonlítottam egy, a 6. fejezetben ismertetett, tervezési feladat megoldásainak a kiértékelése alapján. A feladatban a bemenő döntési paraméterek
mindig ugyanazzal a fuzzy tagsági függvényekkel voltak fuzzyfikálva, viszont az összegzésük és a kiértékelésük már 3 különböző módon került elvégzésre [PB-2010-B]. Az egyik esetben mindent a hagyományos FIS kiértékelés módszertanával értékeltem ki, míg a másik két esetben a fuzzifikált kritériumokat a CFM módszerével, illetve a mértani közép kiszámításával értékeltem. A számítások során
a következő 5 döntési paramétert vettem figyelembe:
•
•
•
•
•

SP – a mozgatott szerszám sebessége
IR – a mozgatott szerszám és a hajtómotor inerciájának az aránya
TS – a motor oldalán számított nyomatékigény állandósult sebesség esetén
TM – a motor oldalán számított maximális nyomatékigény
UR – egy adott szervomotor kihasználtságának a tényezője

Először ezeket a döntési paramétereket hagyományos FIS kiértékeléssel dolgoztam fel. A feldolgozás
folyamán a kritériumokat párosával értékeltem ki, páronként alkotva egy-egy FIS rendszert (4.1.
táblázat).
4.1. táblázat: Paraméterek párosítása a FIS kiértékeléshez
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Az így előállított rendszerekkel kiszámolt értékeket (RFIS) a következő módon súlyoztam:
n

∑ wi

R FIS⋅ i =1
n

(4.13)

Az első esetben az IR/TM (a mozgatott szerszám és a hajtómotor inerciájának az aránya párosítva a
motor oldalán számított maximális nyomatékigénnyel) párosításban az adott motor nem tud megfelelő nagyságú nyomatékot biztosítani gyorsítási esetben, így a párosítás a kiértékelésben is elbukik.
Ennek a párosításnak a megfelelését a két alapvető feltételnek (C1 és C2) a 4.4. ábra szemlélteti. A kiértékelés eredményét a Q (Quality) érték mutatja az ábrán.

4.4. ábra: Egyik paraméter nem megfelelésének az esete hagyományos FIS kiértékelésben
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A második esetben mindkét döntési paraméter az optimális tartományba esik, így a kiértékelés is
maximális értéket ad ennek a párosításnak (4.5. ábra).

4.5. ábra: Mindkét paraméter optimuma esetén végzett hagyományos FIS kiértékelés eredménye
A kritériumoknak való megfelelés mellett köztes esetekben is működött a kiértékelés (4.6. ábra).

4.6. ábra: Hagyományos FIS kiértékelés eredménye köztes paraméter értékek esetében
Az összehasonlítás eredményei igazolják a CFM módszer létjogosultságát. A három módszerrel számolt értékeket:
•
•
•

RFZ – korrigált fuzzy átlaggal számolva,
RG – mértani középpel számolva,
RFIS – hagyományos fuzzy kiértékeléssel számolva

ugyan abban a diagramban ábrázolhatók (4.7. ábra). Az ábra egyértelműen mutatja a két hasonló, a
fuzzy értékek átlagolásán alapuló módszer nagymértékű hasonlóságát. Bár itt érdemes megjegyezni,
hogy az RFZ értékek jóval szélesebb tartományon oszlanak el, mint az RG értékek.
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4.7. ábra: Egy adott paraméter halmaznak a kiértékelése 3 különböző módszerrel

Az is jól látható, hogy az RFIS értékeket eredeti sorrendben ábrázolva (zöld pontok), nem teljesen
ugyanolyan sorban következnek, mint a két átlagolással számított módszer értékei. Viszont az RFIS értékek nagyság szerinti sorba rendezésével ez a diagram is nagymértékű hasonlóságot mutat a másik
kettővel. Mivel a feladat a legjobb tervezési változat megtalálása volt, ezért a kiértékelés folyamán a
legmagasabb értékű döntési paraméter-kombinációk kaptak a legnagyobb figyelmet. A legjobb megoldások szempontjából tekintve az RFIS értékeket azok legfelső 20%-a ugyanolyan sorrendben szerepel
a sorba rendezéstől függetlenül, ami azt mutatja, hogy a 3 különböző módszer egyformán értékeli a
legjobb megoldásokat.
Végezetül elmondható, hogy a korrigált fuzzy átlag (CFM - Corrected Fuzzy Mean) kiszámításának a
módszerével sikerült nagymértékben csökkenteni a szükséges számítási igényt. Habár konkrét mérési
eredmények nincsenek, de tapasztalataim szerint a különböző fuzzy értékek összegzésének az idejét
is sikerült csökkenteni. Figyelemre méltó, hogy a CFM módszerrel számolt eredmények szélesebb
skálán oszlanak el más módszerekkel számolt eredményekkel összehasonlítva, ami könnyebbé teszi
az egyes kritériumok értékelésekor azok elkülönítését.
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5. Konstrukciós megoldási változatok fuzzy alapú kiértékelése
A konstrukciós tervezés általános esetben több fázisra bontható [13]. Az egyes fázisok jellemzően két
lépésből állnak - a TOTE sémának megfelelően [12] - konstrukciós megoldások képzéséből, majd a
megoldások kiértékeléséből. A kiértékelés alapján legjobbnak talált megoldások képezik a következő
fázisban történő megoldás-előállító folyamat kiindulását.

5.1. Konfiguratív konstrukciós tervezés kiértékelése
Amennyiben a konstrukciós tervezés tárgya egy olyan termék megtervezése, amely ismert paraméterekkel jellemezhető komponensekből épül fel, akkor konfiguratív tervezésről beszélhetünk. Javaslatom szerint az ilyen tervezési folyamatot a következő folyamatmodellben lehet leírni (5.1. ábra).

5.1. ábra: Konfiguratív tervezés folyamatábrája
Maga a folyamat az általánosa elfogadott tervezés-kiértékelési folyamatok közé jól illeszkedik, viszont néhány elemében eltérést mutat a hasonló folyamatoktól. A következőkben ezekre az eltérésekre szeretnék részletesebben kitérni, úgymint a megoldási változatok képzése, tabu zónák kijelölésére,
a kiértékelési kritériumok felállítása keretében elvégzett paraméter súlyozásra, valamint a minősítési
jellemzők fuzzy alapú számítására.
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5.1.1. Megoldási változatok képzése
Amint arra már a szakirodalom kritikai elemzésében is rámutattam a napjainkban a számítástechnika fejlődése lehetőséget ad arra, hogy ne csak a lehetséges megoldástér egy részét, hanem a teljes
megoldásteret emberi beavatkozás nélkül, számítógépes algoritmusok segítségével állítsuk elő. Erre
már más szakterületen számos példa található. A molekuláris kémiában már régóta használatos adott
célú molekulák teljes kombinációjának a számítógépes előállítása és az adott kombinációk kiértékelése [90]. Azóta már ez a módszert exhaustive design (kimerítő tervezés) néven került be a tudományos köztudatba. A módszer elnevezése arra utal, hogy a teljes megoldástérre vonatkoztatva minden
kombinációt kimerítően kerülnek a molekulák előállításra. Ennek egy modern adaptációját mutatja
be a DNS kutatásában S. FIRTH-CLARK, N. P. TODOROV, I. L. ALBERTS, A WILLIAMS valamint T. JAMES és
P. M. DEAN [91].
A kutatásom során végzett tervezési projektjeimben a teljes kombináció módszerét alkalmaztam a
megoldástér lefedésére. Az így előállított kombinációk száma a néhány tízezertől a több tízmillióig
terjedt. A megoldástér előállítását a MATLAB szoftverrendszer felhasználásával végeztem. Habár a
MATLAB meglehetősen általános célú szoftver lévén sebességben nem veszi fel a versenyt az adott
célra optimalizált egyedi programkódokkal, de még így sem jelentett különösebb akadályt a nagyszámú kombináció előállítása és további kezelése. A sokszor több millió elemet tartalmazó mátrixok előállítása a számítógép processzorának a beépített kódkészlet segítségével jellemzően csak másodpercekkel mérhető időt vett igénybe. A jövőbe tekintve látható, hogy a hardverek fejlődése egyre gyorsítja a számításokat, ezzel együtt a kombinációk automatikus, teljes körű előállítása és ellenőrzése is
gyorsul. Az autogenerikus módszerek elterjedését támogatja az informatikában elterjedten használt
párhuzamosított számítási sémák egyre jobb hardveres támogatása is [92]. Habár az általam elemzett
konstrukciók esetén még kezelhető maradt a teljes megoldástér minden megoldást tartalmazó kimerítő képzése, de összetettebb konstrukciók esetén szembesülhetünk a kombinatorikus robbanás problémájával, ami azokban az esetekben külön kezelést igényel (becslések, vágások alkalmazása; többszintű kombináció képzés köztes ellenőrzéssel; stb.).
Ezzel a módszerrel minden megoldás előállításra került és a megoldástér tartalmazta az adott feltételek melletti legjobb megoldásokat is. Esetemben ezek a megoldások csak az adott gépegységek paramétereit tartalmazták és a kiértékelési folyamat elindításához szükség volt egyéb származtatott paraméterek kiszámítására is. Ezeknek a kapcsolt számítások már sokkal nagyobb számítási kapacitást
igényeltek, ezért még a kiértékelés előtt célszerű volt a nyilvánvalóan rossz megoldásokat kiszűrni. A
heurisztika alapelvei közül a megoldások kizárásának a módszerét alkalmaztam erre a célra.

5.1.2. Tabu zónák kijelölése a megoldástérben
A konfiguratív tervezés folyamatának keretében a szoftver előállítja a komponensek összes kombinációját. A megoldások kizárásának a módszerét alkalmazva a további számítások lerövidítésére a
szoftver kompatibilitási ellenőrzést végez az egyes komponensek között kizárva ezzel a fizikailag
megvalósíthatatlan, inkompatibilis kombinációkat. A tabu zóna előállításának ezen módja az előzetes
vizsgálatok gyors elvégzésére irányul. Ilyenkor csak egyszerű logikai függvényekkel paraméterek páros összehasonlítása történik. Csak olyan esetben alkalmazható a tabu zónák páronkénti összehasonlításon alapuló definiálása, amikor bármely vizsgált paraméter esetén az elfogadhatatlan érték az
egész kombináció elvetését eredményezi. Mivel a fuzzy tagsági függvények lehetőséget adnak preferencia alapú vágás kezelésére is, ezért a nagyobb számítási kapacitást igénylő származtatott műszaki
paraméterek szűrése már a fuzzy alapú kiértékelés fázisában történik.
A kompatibilitás vizsgálatát az egyes megoldás komponensek között kompatibilitási függvény segítségével lehet elvégezni. Egy adott kompatibilitási függvény (CPi(ai,bi)) két kiválasztott komponens
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összeférhetőségét vizsgálja a megadott paraméterek (ai,bi) összevetésével. Ez egy logikai függvény,
amely csak 0 vagy 1 kompatibilitási értéket vehet fel.
CP i ( ai b i)= f (a i bi )

CP i ∈[0 1]

(5.1)

Ezen kompatibilitási vizsgálatok eredményeire alapozva a megoldástérben ki lehet jelölni egy olyan
zónákat, ahol az érvénytelen megoldások helyezkednek el. Ezt VAJNA, K ITTEL és BERCSEY kutatásaira
alapozva nevezhetjük tabu zónának is [37]. A tabu zóna előzetes meghatározása jelentős számítási
kapacitást szabadít fel, mivel ezen részén a megoldástérnek nem kell további vizsgálatokat végezni.

5.1.3. Paraméterek súlyozása a kiértékeléshez
A fuzzy tagsági függvények meghatározása előtt meg kell vizsgálni, majd súlyozni kell a különböző
tervezési kritériumokat. A súlyozó tényezők kiszámításánál próbáltam az humán befolyást a lehető
legkisebbre csökkenteni. A szakirodalomban bemutatott példák zömében a legtöbb súlyozó tényezőt
szakértőkkel készült interjúk alapján veszik fel a kiértékelő rendszerek inicializálásakor. Több szakcikk is kihangsúlyozza, hogy az értékelési eljárások objektivitását súlyosan befolyásolja a kiválasztott
szakértők személye, illetve az általuk képviselt szubjektív vélemény [32] [68] [69] [70]. Az általam
kifejlesztett súlyozó eljárásban csak egyetlen ponton, a más paraméterektől függő tervezési jellemzők
esetén kell a tervező mérnöknek eldönteni, hogy melyik ilyen típusú paramétert milyen súllyal szeretné szerepeltetni a kiértékelésben.
Amennyiben a tervezés közben vizsgált jellemzőket tekintjük, alapvetően ezeket két fő csoportra
oszthatjuk. Vannak más tervezési paraméterektől függő jellemzők és vannak tervezési paraméterektől
független mennyiségek. A függő jellemzőkre tipikus példa a motor kihasználtsági tényezője (UR),
amely tisztán csak különböző nyomatékok értékétől függ, melyek egyéb tervezési paraméterek függvényei. Ebben az esetben a kiértékelési eljárás előtt a súlyok beállítását a tervezőnek kell megtenni az
adott jellemző súlyának (WVAR i ) egy 1 és 10 között terjedő skálán. Ezután ez a manuálisan beállított
súlyozó tényező kerül áttranszformálásra egy [RWmin – RWmax] tartományra. Az általam elvégzett
vizsgálatok tapasztalatai szerint a kiértékelés eredményeinek a legjobb eloszlását a tartomány (0.5-1)
értékek közé történő felvétele eredményezte. Így egy (0–10) közötti skálán besorolt tervezési jellemző
(WVAR i ) súlyozó tényezője a következő (WVAR i → W'VAR i) transzformációval számítható át az
(RWmin – RWmax) tartományra:
RW max −RW min
⋅W VAR i
10
RW min =0.5

W ' VAR i = RW max −
RW max =1

1⩽W VAR i⩽10

(5.2)

0<W ' VAR i ⩽1

Az általunk számított tervezési paraméterektől független jellemzők mintapéldája lehet például egy
beszerzett részegység tömege vagy beszerzési ára, hiszen erre nincs befolyással más egyéb tervezési
változó. Ezek a jellemzők normalizálva a [PIV min – PIV max] tartományon kerülnek automatikusan elosztásra. A PIVmin=1 érték jelöli az alkalmazott komponensek közül a legrosszabb értéket (például a legnagyobb tömeget vagy a legmagasabb beszerzési árat), míg a PIVmax=10 mutatja a komponensek közötti
legjobb értéket (például a legkisebb tömeget vagy a legalacsonyabb beszerzési árat).

(

P IV
P IV

)

−P IV j+ 1
⋅9
max −P IV min
W IV j =
10
0.1⩽W IV j⩽1 [ P IV max , P IV min ] ∈ ℤ
max

(5.3)
ℤ:egész számok halmaza
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5.1.4. A minősítési jellemzők fuzzy alapú számítás
Amennyiben a kiértékelési eljárást egy adott kombináció minősítésének tekintjük, akkor a paraméterektől függő jellemzők kiértékelésével kapott minősítési mutatót (QVARi) a következő módon számíthatjuk:
Q VAR i = R FZ (uVAR i )

(5.4)

A kiértékelési eljárás záró lépéseként az előbbi minőségi mutatót a beszorozzuk az adott konfigurációra számított (WIVi) súlyértékkel, akkor megkapjuk a végső minősítési mutatót (QUTi).
QUT i = W IV i⋅Q VAR i

(5.5)

Ezzel az értékkel lehet a különböző konfigurációkat a kiértékelésben szerepeltetett összes jellemző
szerint összehasonlítani. A (QUTi) mutató legmagasabb értéke jelzi az adott körülmények között fennálló legjobb kombinációját a komponenseknek.

5.2. Parametrikus konstrukciós tervezés kiértékelése
Míg a konfiguratív tervezés célja ismert paraméterű komponensekből kiválasztani azokat, melyekből
egy adott célú termék konfigurációja megvalósítható lesz; addig a parametrikus tervezés esetén maguknak a termékparamétereknek az értékét kell meghatározni. Kutatásaim során a parametrikus tervezést a konfiguratív tervezéshez hasonlóan kezeltem mivel ebben az esetben a számítási és a kiértékelési eljárás is változatlanul végezhető el, így az elkészült programkódon sem kell e tekintetben változtatni.

5.2.1. Az általánosított mechanikai funkció fogalmának bevezetése
Ahhoz, hogy a már létező komponensekhez kötött paraméterektől el lehessen szakadni, ezért bevezettem az általánosított mechanikai funkció fogalmát, amely a létező komponensek (mechanikai
funkciók) statisztikai elemzés útján történő kiterjesztésén alapul [PB-2010-A]. Definícióm szerint az
általánosított mechanikai funkciót létező mechanikai funkciók ismert paraméterei alapján lehet létrehozni, az ismert paraméterértékeknek interpoláció alkalmazásával történő kiterjesztésével. Az általánosított mechanikai funkció segítségével lehetőség nyílik különböző gépegységek matematikai modelljeinek statisztikai alapon történő létrehozására anélkül, hogy magának a gépegység működéséről
minden ismerettel rendelkeznénk. Az általánosítás egy kiválasztott paraméter mentén történik,
amely az adott gépegységre jellemző (pl. méret, teljesítmény, inercia, stb.). Ennek a paraméternek a
megválasztására általános szabály nem adható, csak az adott gépegység/funkció ismeretében lehet
kiválasztani.
Egy komponens már megvalósított példányainak az elemzésével lehetőség van az egyes paraméterek
konkrét összefüggéseinek az ismerete nélkül egy olyan általánosított modell létrehozására, amely a
további tervezési lépésekben is megbízhatóan használható. Bizonyos megkötések figyelemben tartásával arra is van lehetőség, hogy a létező, valós paraméterek tartományát extrapolációval, kismértékben kiterjesszük, ezzel irányt adva a konkrét fejlesztéseknek. Az általánosított mechanikai funkció
létrehozásának két tipikus lépését szemlélteti a következő példa.
Tegyük fel, hogy a hajtásrendszerben működő szervomotor általánosított matematikai modelljét szeretnénk elkészíteni. Ehhez a szervomotor, a kiértékelésében használt összes paraméterét általánosítani kell. Az általánosítás alapja a már rendelkezésünkre álló szervomotorok paraméterei lesznek.
Amennyiben egy egyszerű számértékkel jellemezhető paraméterről van szó, akkor ezt tekinthetjük
egy 1-dimenziós változónak is, amelynek a 2-dimenziós kiterjesztésével érhetjük el annak az általánosítását. Amennyiben a szervomotorra vonatkozó példában ennek a paraméternek a súrlódási nyo-
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matékot választjuk, akkor ennek a különböző értékeit (□) az inercia függvényében ábrázolva lehetőségünk van egy interpolált 2-dimenziós függvény meghatározására is (5.2. ábra).

5.2. ábra: Általánosított 1-dimenziós paraméter
Természetesen vannak olyan paraméterek is, melyeket csak 2-dimenzióban lehet csak ábrázolni, mint
például a szervomotor nyomaték-fordulatszám karakterisztikáját (5.3. ábra).

5.3. ábra: Szervómotor nyomaték-fordulatszám karakterisztikája
Ebben az esetben a karakterisztika 3-dimenziósra történő kiterjesztése ad lehetőséget ennek a paraméternek az általánosítására. Ehhez első lépésben digitalizálni kell az egyes karakterisztikákat és elhelyezni azokat a választott 3. dimenzió mentén (5.4. ábra) (5.5. ábra). Esetünkben 3. dimenzióinak az
inerciát választjuk.

5.4. ábra: Az első digitalizált diagram elhelyezése
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5.5. ábra: A többi digitalizált diagram elhelyezése

Ezek után a létező adatok ( EREDETI ADAT) felhasználásával interpoláció segítségével tudunk előállítani
tetszőleges sűrűségben új, köztes adatokat (INTERPOLÁLT ADAT) (5.6. ábra).

5.6. ábra: Köztes adatok előállítása interpolációval
Az interpolációt polinominális illesztéssel valósítottam meg.
n

y = p1 x + p2 x

n−1

+ …+ pn x + p n+ 1

(5.6)

Itt meg kell megjegyezni, hogy ebben a végletekig leegyszerűsített mintapéldában a polinomiális illesztés is kielégítő eredményt hozott, de amennyiben több kiinduló adat áll rendelkezésre, akkor érdemes a spline illesztés használatát is fontolóra venni.
Mindezek után már az általánosított diagramból egy számított paraméter érték ( ÚJ PARAMÉTER ÉRTÉK)
kiválasztása meglehetősen egyszerűvé válik (5.7. ábra). A továbbiakban már ezzel az előállított értékkel teljesen azonos módon lehet számolni, mint a konfiguratív tervezés esetében. Emellett még lehetőség van az extrapoláció segítségével a létező paramétertartomány kiterjesztésére, amivel szimulálni
lehet egy olyan komponenst, ami még nem került kifejlesztésre, de valószínűleg megvalósítható lenne a már létező komponensek továbbfejlesztésével.
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5.7. ábra: Új paraméterérték kiválasztása
Az általánosított mechanikai funkciók ismertetésének a lezárásaként ki kell térni egy speciális problémára is, amit nem lehet az eddig ismertetett módon kezelni az általánosítás keretében. Amint az
már előzőleg is ismertetésre került bizonyos esetekben olyan speciális komponenseket is kell használni, amelyek paraméterei statisztikailag kezelhetetlen mértékben esnek kívül a már megvalósított
komponensek paraméterértékei közül. Tipikus példája ennek az a tengelykapcsoló, ami a komponensek közötti merev kapcsolat reprezentálására lett létrehozva. Ennél a kapcsolónál, fordulatszámtól
függetlenül, az átvihető nyomaték értéke végtelen, emellett az inerciája pedig zéró. Ezekkel a paraméterekkel elhelyezve ezt a tengelykapcsolót a valós példányok közé az interpoláció lehetetlenné válik. Ezért az ilyen speciális komponenseket külön kell választani az általánosítás folyamán és a kiértékelés további lépéseiben is szeparáltan kell kezelni azokat.
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6. A fuzzy alapú kiértékelés tervezési alkalmazásai
A kidolgozott tervezői döntést támogató módszer alkalmazhatóságát három megvalósított tervezési
projekten keresztül igazoltam. Ezen projektek ismertetésében nem térek ki részletesen a folyamat
összes elemének az bemutatására, inkább az adott projekt specialitásait tartalmazó részfeladatokra
helyezem a hangsúlyt. Viszont a projektek összevethetősége végett az adott projekt kiértékelését bemutató fejezetben egységesített formában szerepeltetem a projektet jellemző paramétereket
[PB-2011-B].
Az első projekt egy robot hajtásrendszer tervezése volt. A tervezési feladat folyamán problémát jelentett a felhasználható komponensekkel létrehozható konstrukciós kombinációk nagy száma, melyeket már manuális módszerekkel nem lehetett kezelni ezért indokolt volt az értekezésben bemutatott
automatizált számítógépes módszer alkalmazása. A feladatmegoldás első lépésében megvizsgáltam a
hajtásrendszer beépítési környezetét, valamint az üzemeltetés feltételeit. Mindezek figyelembe vételével kiválasztottam a kiértékelésben szereplő paramétereket és meghatároztam a kiértékelésre használt fuzzy tagsági függvények típusát és konkrét paramétereit. Ezután konfiguratív tervezés keretében megkerestem az adott hajtásrendszer komponenseinek legjobb kombinációit. Végezetül a komponensek parametrikus tervezését is elvégeztem az általam kidolgozott általánosított mechanikai funkciókra alapozva [PB-2011-A]. A tervezési folyamat lezárásaként a konfiguratív és a parametrikus tervezés eredményeit összevetettem egymással.
A második projekt egy adott mezőgazdasági erőgép hajtásrendszerének a kiértékelése volt. A jelenleg
még csak kutatási fázisban található, a két komplex egység illesztésére vonatkozó, vizsgálatokat jól
kiegészítette az értekezésben bemutatott fuzzy alapú kiértékelési módszer alkalmazása [FPBJ-2012].
Ebben a projektben egy korszerű dízelmotor és az azzal párosított fokozatmentes hajtómű együttműködésének a minőségét vizsgáltam fuzzy alapokon. A vizsgálat célja azon paramétertartomány megkeresése volt, ahol a kapcsolt gépegységek a legjobb mutatók mellett tudnak együttműködni. Ezen
paramétertartományok kijelölése segítheti az integrált elektronikus vezérlés programozását.
A harmadik tervezési projektben a fúziós erőmű (ITER) egyik moduljában található különböző részegységek elrendezését vizsgáltam a karbantarthatóságot előtérbe helyezve. A jelenlegi tervezési és kiértékelési módszerek alkalmazásakor problémát jelent magának az ergonomikus karbantartásra vonatkozó kritériumoknak a matematikai megfogalmazása, illetve a nagyméretű részegységek megfelelő elrendezésének a megtervezése is. Ebben a konfiguratív tervezési feladatban az ergonómiai szempontok figyelembe vétele mellett fontos szerepet kapott a részegységeket összekötő csővezeték rendszer automatizált tervezése is. A kiértékelési eljárás eredményét összevetettem az azt megelőző manuális tervezéssel kapott elrendezésekkel.

6.1. Robot hajtásrendszer konfiguratív tervezése
Az egyes tervezési paraméterek kiértékelése előtt alaposan tanulmányozni kell a konstrukciót és annak a működési környezetét, hogy a kiértékelésben használt fuzzy tagsági függvényeket megfelelően
tudjuk definiálni. Az itt ismertetésre kerülő esettanulmányban egy lineáris elrendezésű szerszámtárban dolgozó, a szerszámok táron belüli mozgatását végző robot tengelyei esetén a hajtásrendszer ter vezése és kiértékelése kerül bemutatásra [PB-2010-C].

6.1.1. A hajtásrendszer beépítési környezete
Egy automatizált megmunkáló gyártócella egyik jellegzetes építőeleme a szerszámtár. A megmunkálógép csak több szerszámmal tudja készre munkálni a darabokat, mert különösen furat megmunká-
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lásnál a szerszámok erősen specializálódnak, csak egy-egy furatméret, alak- és felületi minőség létrehozására alkalmasak. Az automatikus munkafolyamatba marógép esetén beletartozik a főorsóban lévő szerszám kicserélése a következő megmunkálási részlethez (műveletelemhez) szükséges szerszámra. Ez lényegében szerszám rögzítési-oldási és szállítási feladat. A szerszámtárakat a tárolt szerszámok elrendezése szerint 3 fő csoportra lehet osztani, dobtárak, lánctárak és egyenes tárak (6.1. ábra).
A dobtár egyszerű kör alakú tárcsa, melynek kerületén vannak a szerszámtartók. Rossz a helyzetki használása, mert adott kerülettel éppen a körnek van a legnagyobb területe. A lánctár, mint neve is
mutatja, speciális tagokból felépített lánc, ahol a tagokra egy-egy szerszámtartó elemet erősítenek. A
lánc terelőkerekeken vezetve többszörösen „összehajtogatott” S alakú formát vehet fel, ahol a
kerület/terület arány már sokkal jobb, mint a körnél. Az egyenes táraknál a szerszámok egy léctestben, egyenes vonalban helyezkednek el. Több léc összetett sík tárat alkothat (szaknyelven mátrix magazint).

6.1. ábra: Dobtár, lánctár és egyenes (lineáris) tár
Magának a bemutatott szerszámtárnak a felépítését a modularitás jellemzi (6.2. ábra), mert a különböző hosszúságú ágyazásokra eltérő számú torony/rack kombinációt lehet installálni, így szabályozva a szerszámtár befogadó kapacitását (ami jellemzően 200-500 szerszám tárolását jelenti). A szerszámok mozgatását a robot és az átadó csúszka végzi. A beépített revolver az ideiglenes tároló (puffer)
szerepét látja el. A szerszámokat a betöltő állomáson keresztül lehet bejuttatni a magazinba. A szerszámtárat egy biztonsági reteszeléssel bíró védőburkolat határolja (6.3. ábra).

6.2. ábra: Mátrix magazin felépítése és a szerszámmozgató robot
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6.3. ábra: Az elkészült szerszámtár, valamint a robot installációja a táron belül

6.1.2. Az egyes hajtási jellemzők számítása
A szerszámtáron belül elsődleges feladat a szerszámok gyors mozgatása a szerszámcserélő egység és
a tárolási helyek (rack-ek) között, hiszen csak így érhető el a kitűzött ciklusidő. Mindemellett a haj tásrendszer tervezésénél figyelembe kell venni az egyes hajtási ágakon belüli inerciaviszonyokat,
mert a mozgatás pontosságára ezek alapvető befolyással bírnak. Mindezen adatok kinyeréséhez a kö vetkező jellemzőket kell kiszámítani.
Először a mozgatott szerszám (mL) oldalán kell kiszámítani a mozgatáshoz szükséges nyomatékot
(TCL). Ezután ezt az értéket a közbenső hajtómű áttétele (iGB) és hatásfoka (ηGB) segítségével, át kell
számolni a motor oldalára (TCM) figyelembe véve a motor belső súrlódási nyomatékát is (TfrM).
T CL = m L⋅g
T CL
T CM =
T frM
i GB⋅

(6.1)

A kinematikai jellemzők ((DPRG) a vezeték áttétele, (IGB) hajtómű inerciája, (IC) tengelykapcsoló inerciája) ismeretében a motor oldalára átszámított inercia (IRL) valamint a motor (IM) és terhelés közötti
inerciaarány (RIL) is számítható.
2



 

2

DPRG
1
I RL =m L ⋅
⋅
I GB I C
2⋅
i GB
I
R IL = RL
IM

(6.2)

Az előzőleg kiszámított adatok valamint a motor szögsebessége (ωM) és a gyorsítás idejének (ta) ismeretében meghatározható a mozgatott szerszám gyorsításához szükséges nyomaték (TaL), ami a hajtómű áttétele (iGB) segítségével átszámolható a motor oldalára is (TaM).

(

I RL
2⋅π
T aL =ω M⋅ ⋅ I M + ηGB⋅η
G
ta
T
T aM = T CL + aL
i GB

)

(6.3)
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6.1.3. Kompatibilitás ellenőrzése az egyes komponensek között
A hajtásrendszer jellemzőinek a számításával lehetőség adódott az egyes hajtási komponensek közötti kompatibilitás ellenőrzésére. A kompatibilitás ellenőrzésére kompatibilitási függvényeket definiáltam az egyes csatlakozó komponensek között (6.1. táblázat). A komponensek helyigényének az értékelése nem volt a viszgálat tárgya.
6.1. táblázat: Kompatibilitási függvények
függvény

kompatibilitási vizsgálatban szereplő jellemzők

CP1(dM,dC)

szervomotor kihajtó tengely átmérő (dM)

tengelykapcsoló bemenő (dC)

CP2(TM,TC)

szervomotor gyorsító nyomatéka (TM)

tengelykapcsoló megengedhető nyomatéka (T C)

CP3(TM,TG)

szervomotor gyorsító nyomatéka (TM)

hajtómű megengedhető nyomatéka (TG)

CP4(IDC,IDG) tengelykapcsoló típusa (IDC)

hajtómű típusa (IDG)

CP5(TG,TL)

maximális terhelő nyomaték (TL)

hajtómű megengedhető nyomatéka (T G)

CP6(IDG,IDA) lineáris vezeték típusa (IDG)

mozgási tengely típusa (IDA)

Az inkompatibilis hajtáselemek alapján meg lehet határozni, hogy mely megoldás kombinációk kerüljenek kizárásra. A kizárt megoldások jól körülhatárolják a megoldástérben az adott feladatra jellemző tabu zónákat (6.4. ábra). Ebben az esetben is a kompatibilitási függvények definiálásakor csak
a gyorsan ellenőrizhető komponens paraméterek páronkénti összehasonlítására készültek logikai
kompatibilitási függvények. Amennyiben egy származtatott paraméter kiértékelését kellett elvégezni,
azt már a fuzzy kiértékelő rendszer segítségével végeztem el. A lineáris hajtásrendszer konfiguratív
tervezését bemutató esettanulmányban az összes, ismétlődés nélküli kombináció száma jelentős, mert
3 mozgási tengely esetén kell 5 lineáris vezetéket, 25 hajtóművet, 9 tengelykapcsolót és 11 különböző
típusú szervomotort kombinálni, ami mindösszesen 37125 variációt jelent. A tabu zóna meghatározása után mindebből csak 1519 konfigurációt (lehetséges kombinációt) kell további értékelésnek alávetni, ami szignifikáns csökkentésnek mondható.

6.4. ábra: Tabu zóna a megoldástér egy részletében
Magának a megoldástérnek a szemléltetése különösen nehéz, hiszen esetünkben a megoldások csak
6-dimenziós térben ábrázolhatóak. Ebben a térben a különböző komponensek azonosítói töltik be a
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koordináták szerepét. Ezek közül a koordináták közül 3-at rögzítve lehetőségünk van a megoldástér
egy 3-dimenziós vetületének az ábrázolására. Amennyiben az 'X' mozgatási tengelyt, a lineáris vezeték közül a 'THK GP8-20C' típusút valamint a tengelykapcsolókból az 'ATEK GS24 KN' típust rögzítjük, akkor a megoldástér már 3-dimenzióban (RFZ értékek, szervomotorok, hajtóművek) is áttekinthető (6.5. ábra). Még szemléletesebb a megoldások megjelenítése, ha egy adott szervomotor (Beta 12),
hajtómű (ATEK VC 120) illetve egy kiértékelt jellemző (SP) síkjában ábrázoljuk a megoldásokat. A
színskálán a sárga szín jelöli a tabu zónát, a kék szín különböző árnyalatai pedig az érvényes megoldásokhoz tartozó fuzzy értékeket.

6.5. ábra: A 6-dimenziós megoldástér egy 3-dimenziós vetülete, ahol a
sárga szín jelöli a tabu zónákat

6.1.4. Fuzzy tagsági függvények definiálása
A tervezési követelmények felmérését és megfogalmazását követően felépítettem egy számítási rendszert, ahol a különböző paraméterek kiszámítása mellett a fuzzy tagsági függvényeket is definiáltam
a kiértékeléshez. A tervezési feladat kitűzött célja a lineáris hajtás komponenseinek (szervomotor,
tengelykapcsoló, hajtómű, lineáris vezeték, 6.6. ábra) legjobb kombinációinak a megtalálása volt.

6.6. ábra: A hajtásrendszer elemei
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Ezek az elemek a robot különböző tengelyein kerültek beépítésre különböző működési feltételek mellett (pl.: fékkel vagy fék nélkül kivitelezett konfigurációban). A kiértékelés alapját a 4.3. fejezetben
már bemutatott paramétertől függő tervezési jellemzők képezték. Mindezen jellemzőkhöz a következőkben ismertetett módon kerültek hozzárendelésre a fuzzyfikációt végző tagsági függvények.
SP – a mozgatott szerszám sebessége

A kiértékelés alapját az képzi, hogy amennyiben a mozgatott szerszám sebessége (nM) nem éri el azt a
minimális sebességet, ami a kitűzött ciklusidő eléréséhez szükséges, akkor az adott hajtáslánc nem felel meg a követelményeknek (U(nM)=0). Viszont az már nem számít további előnynek, ha a szükséges
sebességnél (nMmin) gyorsabban tudja mozgatni a hajtásrendszer a szállított szerszámot, így ekkor már
a függvényérték konstans marad (U(nM)=1), amit legjobban lépcső alakú függvénnyel lehet kifejezni
(6.7. ábra). Ez a függvény a tipikus példája az olyan ellenőrzésnek, amit már a tabu zónák definiálá -

6.7. ábra: A mozgatott szerszám sebességét értékelő fuzzy tagsági függvény
sakor is meg lehetne tenni. Viszont a sebességnek, mint származtatott mennyiségnek a kiszámítása
sokkal több számítási kapacitást igényel, mint egy adott paraméter érték ellenőrzése, ezért ez a szűrés
már kikerült a tabu zónák definiálásából.
IR – a mozgatott szerszám és a hajtómotor inerciájának az aránya
A kiértékelés alapját az képzi, hogy amennyiben a motor és a motor oldalára átszámolt terhelés iner ciájának az aránya (RIM) meghaladja a 3-at, akkor a kiértékelő függvény (U(RIM)) egyre csökkenő értéket vesz fel. Amennyiben az inerciaarány túllépi a 9-et, akkor az adott hajtáslánc nem felel meg a
követelményeknek (U(RIM)=0), mert ilyen nagyságú inerciaarány-különbség esetén már nem lehet
garantálni a mozgatás megkövetelt pontosságát. Ezeket a feltételeket egy trapéz alakú függvénnyel
lehet kifejezni (6.8. ábra).

6.8. ábra: A szerszám és a hajtómotor inerciájának arányát értékelő fuzzy tagsági függvény
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TS/TM – a motor oldalán számított nyomatékigény állandósult sebesség, illetve
gyorsítás esetén

Mivel mindkét eset nagyon hasonló, csak a kiértékelt nyomatékok számértéke tér el, ezért ugyanolyan alakú fuzzy tagsággal lehet az eseteket értékelni. A kiértékelés alapját az képzi, hogy amennyiben a motor adott terhelési esetben biztosított nyomatéka (TM) meghaladja a folyamatos működési
tartomány felső határát jelző (TMmax) értéket, akkor a kiértékelő függvény (U(TM)) egyre csökkenő értéket vesz fel. Amennyiben az inerciaarány túllépi a túlterhelés esetének a határnyomatékát
(TM overloaded), akkor az adott hajtáslánc nem felel meg a követelményeknek (U(TM)=0). Ezeket a feltételeket egy spline alapú függvénnyel lehet leírni (6.9. ábra).

6.9. ábra: A motor oldalán számított nyomatékigényt értékelő fuzzy tagsági függvény
UR – egy adott szervomotor kihasználtságának a tényezője

A kiértékelés alapját az képzi, hogy amennyiben a motor által biztosítható maximális nyomaték és a
motor oldalára átszámolt maximális terhelő nyomaték aránya (UM) meghaladja a 1-et, akkor a kiértékelő függvény (U(UM)) egyre csökkenő értéket vesz fel. Amennyiben ez az arány nem éri el az 1-et,
akkor az adott hajtáslánc nem felel meg a követelményeknek (U(UM)=0), mert akkor a motor nem
tudja kiszolgálni a terhelés oldaláról számított maximális nyomatékigényt. Viszont, ha ez a kihasználtsági arány túllépi a 3.5-ös küszöbértéket, akkor már túlméretezésről beszélhetünk, mert a motor
feleslegesen nagy maximális nyomatékkal rendelkezik, amire a rendszer mozgatásához már nincs is
szükség. Ezeket a feltételeket egy háromszög alakú függvénnyel lehet kifejezni (6.10. ábra).

6.10. ábra: A motor kihasználtságát értékelő fuzzy tagsági függvény
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Az előzőekben ismertetett kiértékelési tényezők segítségével kiszámíthatók a (QVARi) illetve a (QUTi)
mutatók. Ezen minősítési mutatók számításával eggyel csökken a megoldástér dimenzióinak a száma,
ezért lehetőség van a minősítési mutatók 2-dimenziós ábrázolására is (6.11. ábra). Ebben az esetben
az oszlopok magassága szemlélteti az egyes kombinációk minőségét. Az összehasonlítás megkönnyítésére ugyanazon paraméterek kerültek rögzítésre, mint a tabu zónákat bemutató ábrán.

6.11. ábra: A fuzzy alapon számított minősítési jellemzők ábrázolása a 6-dimenziós megoldástér egy 2-dimenziós vetületében

6.1.5. A hajtásrendszer konfiguratív tervezésének a kiértékelése
Magát a fuzzy alapú kiértékelést konfiguratív és parametrikus tervezés esetében is elvégeztem. A parametrikus tervezés kezelésére bevezettem az általánosított mechanikai funkció fogalmát. Mindkét
esetben ugyanazon a folyamaton keresztül kerültek kiértékelésre a hajtásrendszer-kombinációk
(6.12. ábra).

6.12. ábra: A kiértékelési folyamat áttekintése
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6.1.6. A hajtásrendszer elemeinek ismertetése
A hajtásrendszer egyes változatainak a képzésekor a következő elemek kerültek feldolgozásra a bemutatott csatolt paramétereikkel együtt.
Mozgatási tengely

Ez az elem az egyes mozgatási tengelyek jellemzőit reprezentálta, ebbe beleértve a mozgatott szerszámot is. A hajtáselem jellemző adatai a következők voltak a számítások során (6.2. táblázat).
6.2. táblázat: Mozgatási tengely jellemzői
PARAMÉTER

AZONOSÍTÓ

JELLEMZŐ ÉRTÉK

tengely azonosító

ID

'X axis'

megkövetelt sebesség

RequiredSpeed

2

[m/s]

össztömeg

Mass

440

[kg]

lineáris gyorsulás

Acc

10

[m/s2]

fék alkalmazása

Brake

0

Lineáris vezeték

Ez az elem a hajtásrendszerben található lineáris vezetékek adatait tartalmazta. Alapvetően kétféle típusú vezeték kerülhet beépítésre. Az 'R' jelű (Rack Type) vezeték fogasléces hajtást biztosít és itt nem
kerül figyelembevételbe a vezeték inerciája, mivel a vezetékben nincs forgó elem. Az 'S' (Ball Screw
Type) vezetékben golyósorsó segítségével történik a megvezetett szerszám mozgatása. A hajtáselem
jellemző adatai a következők voltak a számítások során (6.3. táblázat).
6.3. táblázat: Lineáris vezeték jellemzői
PARAMÉTER

AZONOSÍTÓ

JELLEMZŐ ÉRTÉK

vezeték azonosító

ID

'THK GP10-25C'

típus

Type

'R'

[m/s]

áttétel

DPR

440

[mm]

hatásfok

Efficiency

95

[%]

súrlódási együttható

GFC

0.003

inercia

Inertia

0

kompatibilitás a tengelyekkel

AxisTypes

'X axis','Y axis',
'A/B axis'

[kg m2]

Tengelykapcsoló

Ez az elem a szervomotor és a hajtómű között biztosítja a nyomatékátadást. A kompatibilis tengelyméreteket és a maximálisan átvihető gyorsító nyomatékot tartalmazza a leírása. Definiáltam egy különleges, virtuális tengelykapcsolót is, amely a két gépelem közötti merev kapcsolatot reprezentálta.
Ennél az elemnél az inercia nulla volt, végtelen nagyságú nyomatékot tudott átvinni, valamint nem
voltak tengelykompatibilitási korlátozásai. A hajtáselem jellemző adatai a következők voltak a számítások során (6.4. táblázat).
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6.4. táblázat: Tengelykapcsoló jellemzői
PARAMÉTER

AZONOSÍTÓ

JELLEMZŐ ÉRTÉK

tengelykapcsoló azonosító

ID

'ATEK GS14 KN'

legkisebb kompatibilis tengelyátmérő

ShaftDiaMin

9

[mm]

legnagyobb kompatibilis tengelyátmérő

ShaftDiaMax

14

[mm]

maximálisan átvihető nyomaték

TB1

6.5

[Nm]

inercia

Inertia

0.06057e-4

[kg m2]

Hajtómű

Ez az elem a beépített hajtómű adatait tárolja. A kompatibilis tengelyméreteket és tengelykapcsoló típusokat tartalmazza a leírása. Definiáltam egy különleges, virtuális hajtóművet is, amely a két
gépelem közötti merev kapcsolatot reprezentálta. Ennél az elemnél 1:1 áttétel mellett az inercia nulla
volt, végtelen nagyságú nyomatékot tudott átvinni, valamint nem voltak tengelykompatibilitási korlátozásai. A katalógusokban a hajtóművek nyomatéki terhelhetőségét fordulatszám/nyomaték értékekkel adják meg a gyártók. Ezen értékekre alapozva interpoláció útján határoztam meg a köztes értékeket az üzemi nyomatékot illetően (6.13. ábra). A hajtáselem jellemző adatai a következők voltak a
számítások során (6.5. táblázat).
6.5. táblázat: Tengelykapcsoló jellemzői
PARAMÉTER

AZONOSÍTÓ

JELLEMZŐ ÉRTÉK

hajtómű azonosító

ID

'ATEK SLC 040 5:1'

áttétel

Ratio

5

inercia

Inertia

0.3307e-4

[kg m2]

hatásfok

Efficiency

94

[%]

maximálisan átvihető nyomaték

TorqueMax

53

[Nm]

legkisebb kompatibilis tengelyátmérő

ShaftDiaMin

9

[mm]

legnagyobb kompatibilis tengelyátmérő

ShaftDiaMax

19

[mm]

fordulatszám értékek a terhelhetőséghez n2

[828 621 497 310]

[1/min]

nyomaték értékek a terhelhetőséghez

T2N

[23 28 33 37]

[Nm]

kompatibilis tengelykapcsolók

CouplingTypes

'ATEK GS14 KN'
'ATEK GS19 KN'

6.13. ábra: Az átvihető üzemi nyomaték interpolációja
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Szervomotor

Ez az elem a szervomotor adatait tartalmazza. A motor saját inerciája mellett tárolásra került az
igény szerint felszerelhető fék inerciája is, arra az esetre, ha a kiválasztott mozgástengely megköveteli ennek az alkalmazását. A jellemző határnyomatékok adatain kívül minden egyes szervomotorhoz
hozzá lett rendelve egy szkennelt diagram is az adott motor nyomatéki karakterisztikájáról (6.14.
ábra). Ez a diagram a szoftver futásának az előkészítő szakaszában automatikusan feldolgozásra került. A feldolgozott adatok interpolációja alapján számolta ki a program a köztes nyomatékértékeket.
A hajtáselem jellemző adatai a következők voltak a számítások során (6.6. táblázat).
6.6. táblázat: Szervomotor jellemzői
PARAMÉTER

AZONOSÍTÓ

JELLEMZŐ ÉRTÉK

motor azonosító

ID

'Alpha 4/5000is'

motor inerciája

Inertia

0.000515

[kg m2]

csatlakoztatott fék inerciája

Inertia

0.000535

[kg m2]

motor jellemző átmérője (mérete)

Size

90

[mm]

névleges fordulatszám

SpeedNominal

4000

[1/min]

maximális fordulatszám

SpeedMax

5000

[1/min]

belső súrlódási nyomaték

TorqueFriction

0.2

[Nm]

névleges nyomaték

TorqueNominal

4

[Nm]

maximális nyomaték

TorqueMax

8.8

[Nm]

kimenő tengely tengelyátmérője

ShaftDia

14

[mm]

fordulatszám/nyomaték diagram

imgSpeedTorque

'img_alpha_4
_5000_is.png'

6.14. ábra: Szkennelt szervomotor fordulatszám (vízszintes tengelyen) / nyomaték
diagram (függőleges tengelyen)
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6.1.7. Robot hajtásrendszer konfiguratív tervezésének összefoglalása
A 6.7. táblázat foglalja össze a fuzzy alapú vizsgálat eredményeit. Jól látható, hogy a megoldástér
nagysága már nem tette lehetővé manuális kiértékelés végrehajtását, valamint azt, hogy a kompatibilis megoldások száma igen alacsony, ami jól reprezentálja a tabu zónák alkalmazásának az indokoltságát. A kiértékelés konkrét eredményei a konfiguratív és a parametrikus tervezést összehasonlító
szakaszban találhatók.
6.7. táblázat: Robot hajtásrendszer konfiguratív tervezésének és kiértékelésének jellemzői
JELLEMZŐ
tervezés típusa

ÉRTÉK
konfiguratív

vizsgált paraméterek száma

5 db

megoldástér nagysága (kombinációk száma)

32 175 db

értékelhető megoldások száma

1519 db

6.2. Robot hajtásrendszer parametrikus tervezése
Az előzőleg ismertetett lineáris hajtásrendszer parametrikus tervezése a konfiguratív tervezéssel
megegyező módon zajlott, mindössze az egyes konfigurációk paramétereinek az előállítása jelentette
az egyetlen különbséget. A paraméterek előállítása általánosított mechanikai modellek alapján történt. A vizsgálat jellemzőit a 6.8. táblázat tartalmazza, valamint a kiértékelés konkrét eredményei a
konfiguratív és a parametrikus tervezést összehasonlító szakaszban találhatók.
6.8. táblázat: Robot hajtásrendszer parametrikus tervezésének és kiértékelésének jellemzői
JELLEMZŐ
tervezés típusa

ÉRTÉK
parametrikus

vizsgált paraméterek száma

5 db

megoldástér nagysága (kombinációk száma)

9408 db

értékelhető megoldások száma

3360 db

6.3. Konfiguratív és parametrikus eredmények összevetése
Mivel a robot hajtásrendszert kétféle módon is elemeztem, ezért az esettanulmány konfiguratív és
parametrikus tervezéssel létrehozott megoldásainak az összehasonlítása további következtetések levonására ad lehetőséget.
Az első esetben (6.9. táblázat) a parametrikus megoldásban látható nagyobb szervomotor kisebb áttételű hajtóművel történő együttes alkalmazása egyaránt növeli a megoldás minőségét és a mozgatott
szerszám sebességét. Tehát következtetésként levonható, hogy egy nagyobb motor keresésével vagy
esetleg kifejlesztésével jelentősen rövidebb ciklusidő érhető el. Viszont azt már a sebesség kiértékelésénél használt fuzzy tagsági függvény is jól mutatta, hogy a mozgatott szerszám sebességének a nö velése nem növeli egy adott kombináció minősítési értékét, így a lerövidülő ciklusidő jelentőségét is
csak a komplett gyártócella (megmunkálógép, szerszámtár, paletta tároló és egyéb kiegészítő berendezések) ismeretében lehet felmérni.
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6.9. táblázat: Konfiguratív és parametrikus tervezési adatok első összevetése
Konfiguratív

Tervezési jellemző

Parametrikus

érték

paraméterektől függő minőségi mutató (QVARi)

0,91263

0.93112

1.6667

2.2222

6.8784

6.3333

[Nm]

5.9796

7.4724

[Nm]

3.2213

5.7763

Motor maximális nyomatéka

21.1257

31.2292

Hajtómű áttétele

8

6

SP – a mozgatott szerszám sebessége
IR – a mozgatott szerszám és a hajtómotor inerciájának
az aránya
TS – a motor oldalán számított nyomatékigény
állandósult sebesség esetén
TM – a motor oldalán számított maximális nyomatékigény

[m/s]

A második esetben (6.10. táblázat) a parametrikus megoldásban látható, hogy a sebesség és a hajtómű áttételének a jelentéktelen mértékű csökkentésével kisebb méretű szervomotor alkalmazható magasabb minőségi mutatószám mellett. A minősítési mutató ilyen okokból történő emelkedése már
tisztán nyereségnek számolható el, mert így az adott kombináció értéke már az alkalmazási környezettől függetlenül is magasabb lett.
6.10. táblázat: Konfiguratív és parametrikus tervezési adatok második összevetése
Konfiguratív

Tervezési jellemző

Parametrikus

érték

paraméterektől függő minőségi mutató (QVARi)

0,94817

0.96745

1,25

1.1963

1.0937

1,25

[Nm]

8.6043

5.8817

[Nm]

9.0745

6,69

Motor maximális nyomatéka

39.3192

20.7618

Hajtómű áttétele

10

8.9167

SP – a mozgatott szerszám sebessége
IR – a mozgatott szerszám és a hajtómotor inerciájának
az aránya
TS – a motor oldalán számított nyomatékigény
állandósult sebesség esetén
TM – a motor oldalán számított maximális nyomatékigény

[m/s]

Mindkét összehasonlítás jól igazolja azt az elvárást, hogy ugyanazon feltételek mellett egy tervezési
feladat parametrikus megoldásának jobb minőségűnek kell lennie, mert a választható paraméterek
eloszlása sokkal finomabb, mint a konfiguratív esetben.

6.4. Mezőgazdasági erőgép hajtásrendszerének kiértékelése
Ebben a tervezési feladatban egy adott hajtómű-motor kombináció esetében kellett megvizsgálni a
hajtásrendszer paramétereit. Egyértelmű kapcsolat nehezen írható fel matematikai formában a vizsgált paraméterek között, ezért a kiértékelés részben üzemi mérésre, részben számításokkal létrehozott
matematikai modellre támaszkodott. A vizsgálatnak az ad különös hangsúlyt, hogy egy járműgyártó
hiába választ ki külön-külön kitűnő tulajdonságokkal rendelkező dízelmotort és hajtóművet, mindezeket összeépítve a hajtásrendszer minősége jelentősen függ a kiválasztott egyedi komponensek jel-
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lemzőitől, valamint a működés közben beállított paraméterektől [93]. Ezen kedvező működési paramétertartomány meghatározása volt a vizsgálat elsődleges célja [PF-2012].

6.4.1. Az erőgép hajtásrendszerének ismertetése
A vizsgálat tárgyát egy Case IH 195 Puma traktorba épített 4 szelepes, turbófeltöltéses, töltőlevegő-hűtéssel ellátott modern dízelmotor és egy Steyr S-Matic fokozatmentes váltó ( IVT - infinitely
variable transmission) párosának az elemzése képezte. A motor egyik legfontosabb jellemzője ebben
a vizsgálatban a fajlagos fogyasztása volt. Ennek a karakterisztikáját üzemi teljesítmény leágaztatásos fékezési teszttel (mobile PTO - Power Take-Off brake-test) lehetett meghatározni. A fajlagos fogyasztás [g/kWh] egységben mért adatait a 6.15. ábra mutatja. A mérési adatok, a CASE-IH traktorokat forgalmazó Ivest Kft megbízásából, a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézete (MGI) által végzett
mérésekből származnak.

6.15. ábra: A traktor fajlagos fogyasztási diagramja
A hajtásrendszer másik meghatározó eleme a Steyr által gyártott fokozatmentes hajtómű volt. A hajtómű felépítését bemutató 6.16. ábra segítségével beazonosíthatók azok a mechanikai elemek, melyek
részben hidrosztatikus, részben mechanikus elven lehetővé teszik a fordulatszám folyamatos állítását.

6.16. ábra: Steyr S-Matic fokozatmentes váltó felépítése
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A váltó egyik legfontosabb paramétere a hatásfoka volt a vizsgálat közben. A hatásfok értéke függ a
jármű sebességétől (váltó pillanatnyi áttételétől) és a motor fordulatszámától [94]. A hajtásrendszerben alkalmazott Steyr IVT hatásfokára vonatkozó adatokat AITZETMÜLLER [95] szolgáltatta konferencia cikkében (6.17. ábra). Mindezen adatok alapján a hatásfok értékének a változását egy matematikai
modell szolgáltatta (6.18. ábra).

6.17. ábra: S-Matic váltó hatásfoka a jármű sebességének a függvényében [95]

6.18. ábra: A fokozatmentes váltó hatásfokának karakterisztikája

6.4.2. Az erőgép hajtásrendszerének kiértékelése
A kiértékelési folyamatban három jellemző került kiszámításra majd kiértékelésre, a jármű sebessége,
a motor fajlagos fogyasztása, valamint a hajtómű hatásfoka. A kiértékelésben felhasznált fuzzy tagsági függvények a 6.19. ábrán láthatók. A kiértékelés jármű sebességére vonatkozó a) része megmutatja, hogy az ideális szántóföldi munkasebesség (S V=8 [km/h]) minél jobban történő megközelítése
az egyik tervezési célkitűzés. Az ábra b) diagramjából kiolvasható, hogy a hajtómű hatásfokának el
kell érni egy sebesség függő minimális küszöbértéket (ηTlim) ahhoz, hogy az adott paraméter kombináció jó értékelést kaphasson. A c) diagramban látható a fajlagos fogyasztás kiértékelése. Az idealisztikusnak (azaz az adott erőgép esetén a valóságban el nem érhetőnek) tekintett 340 [g/kWh] értéktől
való eltérést a fuzzy tagsági függvény egyre csökkenő függvényértékekkel bünteti. A 420 [g/kWh] érték felett a fogyasztás már elfogadhatatlannak nevezhető.
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6.19. ábra: A hajtásrendszer kiértékelő fuzzy függvényei: a) jármű sebessége b) hajtómű hatásfoka
c) motor fajlagos fogyasztása
A traktorok által szántóföldi munkavégzés közben használatos jármű sebességértékek eloszlását
MEYER vizsgálta [96]. A vonatkozó fuzzy tagsági függvény alapját adó sebességeloszlás diagramm a
6.20. ábrán látható.

6.20. ábra: Traktor által használt szántóföldi sebességértékek eloszlása [96]
A hatásfokot értékelő tagsági függvény esetén látható, hogy egy adott határhatásfok (ηTlim) felett fogadja el megfelelőnek a vizsgált hatásfokot a függvény. RENIUS [97] határozta meg a hajtóművek elfogadható hatásfokát mezőgazdasági erőgépek (traktorok) esetén, amit a 6.21. ábra mutat.

6.21. ábra: Javaslat a traktor hajtómű gazdaságos hatásfok tartományára [97]
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6.4.3. Az erőgép hajtásrendszer kiértékelésnek az összefoglalása
A hajtásrendszer számított paramétereit és a kritériumok kiértékelésének az eredményét a 6.22. ábra
mutatja.

6.22. ábra: Kapcsolat a hajtásrendszer paraméterei és a minőséget jelző CFM értékek között

Az ábrán jól látható, hogy a fuzzy kiértékelés kijelölte a paramétereknek azt a tartományát, ahol a
következő tervezési célok a legnagyobb mértékben teljesülnek:
•
•
•

a jármű sebessége legjobban megközelíti a 8 [km/h] értéket
a hajtómű az adott körülmények között a legjobb hatásfokkal működik
a motor fajlagos fogyasztása lehetőleg a legalacsonyabb értékeken mozog

Meg kell említeni, hogy a 6.22 ábra bal oldalán látható paraméterek lilával jelölt legjobb értékeinek
metszéke nem pontosan egyezik a fuzzy kiértékeléssel kiszámított minősítési jellemző legjobb értékeivel (lilával jelölve a nagy ábrán), mivel a jónak tekinthető paraméter kombinációk tartománya nagyobb területű, mint az előző területek közös metszéke. Ennek az az oka, hogy a fuzzy kiértékelés jól
tudja kezelni azokat a kompromisszumokat, melyeket a mérnök a mindennapi munkája során köt
egy adott műszaki döntésben, így nemcsak a matematikailag élesen elhatárolható optimumot veszi
figyelembe, hanem minden paraméterre tekintettel van. A vizsgálat jellemzőit a 6.11. táblázat mutatja.
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6.11. táblázat: Erőgép hajtásrendszer kiértékelésének jellemzői
JELLEMZŐ
tervezés típusa

ÉRTÉK
parametrikus

vizsgált paraméterek száma

3 db

megoldástér nagysága (kombinációk száma)

546 db

értékelhető megoldások száma

506 db

6.5. A fúziós erőmű AEU moduljának karbantarthatósági vizsgálata
Ebben az esettanulmányban azt kívánom bemutatni, hogy nagyszámú konfiguráció számítógépes
előállításával és automatizált elemzésével az emberi kreativitást megközelíthetően lehet konstrukciós
megoldást keresni. Maga a feladat a jelenleg megvalósítás alatt álló fúziós erőmű egyik moduljának a
kialakítását mutatja be, ahol a részegységek olyan elrendezésének a kialakítása volt a cél, ahol a
szükséges karbantartások kivitelezése a lehetőségekhez képest a legkönnyebben elvégezhető.

6.5.1. A kísérleti termonukleáris reaktor rövid bemutatása
Az ITER (6.23. ábra), magyarul Nemzetközi Termonukleáris Kísérleti Reaktor története 1985-ig nyúlik vissza, amikor az EU, USA, Szovjetunió és Japán megállapodott a reaktor megépítésében. Hosszú
huzavona után 2008. október 7-én megkezdődött az építkezés Franciaországban. Várhatóan 2017-ben
lép működésbe. Ahogyan nevében is benne van, egy kísérleti erőmű. Az itt megszerzett tudást fogják
a későbbiekben épülő, már tisztán gazdasági célú létesítményekben alkalmazni. Mivel fúziós erőművel ipari méretekben még nincsenek tapasztalatok, ezért egyes feladatok ellátására az összes lehetséges, fizikusok által kigondolt megoldást ki kell próbálni. Ennek megvalósítására az ITER moduláris
felépítésű: a vákuumkamrájához, amiben a fúzió végbemegy, kívülről 44 port csatlakozik. Ezeken keresztül csatlakoznak a működéshez szükséges részegységek, amik távirányítással kiemelhetőek. Így
biztosított a cserélhetőség, a több berendezés kipróbálhatósága. Az egyik ilyen, működéshez szükséges részegység a tríciumszaporító, amely az AEU platformra van felszerelve. Ennek az egységnek a
feladata lesz a fúzióhoz szükséges trícium előállítása, a reaktortérben keletkező neutronok és a szaporítóban lévő lítium kölcsönhatásaként. A tervezési feladat az AEU platformon megtalálható részegységek elrendezésének vizsgálatára és a legkedvezőbb elrendezések kiválasztására irányult.

6.23. ábra: A kísérleti fúziós reaktor és az AEU egység
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6.5.2. Részegység-elrendezések képzése és kiértékelése
A tervezési folyamat első lépésében az AEU egységen található részegységek pozíciói kerültek kiszámításra. Ezek a pozíciók tartalmazták az adott részegység alapkoordináta-rendszerének a helyét és a
koordináta rendszer elforgatási szögét (0° és 90°-os elforgatások kerültek elemzésre). Habár becslés
nem készült az elrendezések kiértékelése előtt, de az elrendezési variációk teljes kombinációjának
igen nagy száma (több, mint 71 millió) szükségessé tette a tabu zónák többszörös ellenőrzését, amivel
a kombinációk képzése közben lehetett csökkenteni az erőforrás szükségletet. A tabu zónák meghatározása a következő sorrendben és a felsorolt feltételek alapján történt:
•
•
•
•
•

összes elrendezés kiszámítása részegység elforgatások nélkül (4.478.976 kombináció)
tabu zóna (6.24. ábra): az adott részegység valamelyik dimenziójában túlnyúlt a platformon
(maradt 518.616 kombináció)
tabu zóna: a részegység ütközött a legnagyobb részegységgel (maradt 7.632 kombináció)
tabu zóna: a részegység ütközött a többi részegységgel (maradt 556 kombináció)
végül a 0° és 90°-os elforgatásokkal és a karbantartási térfogatok kétoldali elhelyezkedésével
megnövelt, részletesen megvizsgált kombinációk száma: 8.896 kombináció

6.24. ábra: Tabu szűrés folyamatdiagramja a részegységek platformon történő túlnyúlásának az ellenőrzésére
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A részegységek közötti ütközésvizsgálat MATLAB szoftverben készült. Maga a vizsgálat a részegységeket milliméteres lebontásban mátrixként kezelte és a mátrixok közötti összeadáson alapult.
Amennyiben egy ilyen összeadás eredményeként kapott mátrixban szerepelt 1-nél nagyobb érték, ott
ütközés lépett fel (6.25. ábra). Természetesen ezzel az egyszerűsítéssel csak azért lehetett élni, mert
csak 2-dimenziós ütközésvizsgálat gyors elvégzése volt a cél.

6.25. ábra: Részegységek közötti ütközésvizsgálat mátrix reprezentációja
Ezek az előzetes szűrések MATLAB-ban készültek, majd ezután a pozíciók alapján a Catia CAD
rendszerben automatizáltan létrejöttek az egyszerűsített 3D-s modelljei az elrendezéseknek. Ebben a
szoftverben készült el, szintén automatizált módon, a részegységeket összekapcsoló csővezeték rendszer is (6.26. ábra).

6.26. ábra: Automatizált csővezeték készítés Catia CAD rendszerben
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Mindezek után az egyszerűsített részegységekhez egy automatizált szkript hozzárendelte a karbantartás végrehajtásához szükséges térfogatokat is, amik az ábrán zöld színnel jelölve láthatók (6.27.
ábra).
Ebben a fázisban került vizsgálatra a modelltérben a csővezetékek és a karbantartási térfogatok ütközésének a 3D-s vizsgálata is. A CAD rendszerből minden egyes kombináció esetén képek kerültek kimentésre, amelyen láthatók a részegységek és a hozzájuk rendelt karbantartási térfogatok is. Ezeknek
az elrendezési ábráknak a képfeldolgozáson alapuló kiértékelésének segítségével sikerült megállapítani a karbantartási térfogatok összefüggését és elérhetőségét. Hiszen karbantartás szempontjából nemcsak egy adott gépegységhez történő megfelelő hozzáférés fontos, hanem a gépegységnek elérhetőnek kell lennie a karbantartási folyosóról kiindulva. Ezeket a feltételeket vizsgálta egy általam
MATLAB-ban írt képfeldolgozó program.

6.27. ábra: Részegységek egyszerűsített 3D-s modellje és az ebből képzett elrendezési ábrák

A kiértékelés folyamán három korlátozó tényező került kiszámításra, majd kiértékelésre (6.28. ábra):
a) a csővezetékek belógása a karbantartási térfogatba (dt)
b) részegységbe x irányban történő belógás (dx)
c) részegységbe x irányban történő belógás (dy)

6.28. ábra: A karbantartási térfogatot korlátozó tényezők fuzzy tagsági függvényei
Mindezen tényezők értékelésekor alapvetően azok az ergonómiai szempontok kerültek érvényesítésre, melyek befolyásolták a karbantartott részegységhez történő hozzáférést. A (dx) méret a karbantartási térfogat kisebbik mérete irányából történő belógást mérte, míg a (dy) érték a karbantartási térfogat nagyobbik mérete irányából történő belógást mutatta.
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6.5.3. Részegység-elrendezések kiértékelésnek az összefoglalása
Az ITER AEU moduljának a karbantartását célzó kiértékelési folyamat keretében hatalmas mennyiségű elrendezési kombináció került előállításra, majd kiértékelésre (több mint 71 millió). Ezzel gyakorlatilag az összes fizikailag is megvalósítható elrendezésről készült modell a vizsgálat keretében.
Mindezekkel azt szerettem volna tesztelni, hogy valóban előállítható-e egy olyan megoldás, melyet
egy tervezőmérnök saját kreativitására alapozottan hozott létre. Ebben az esetben nemcsak a legjobb
megoldások előállítása, hanem ezen a megoldásoknak a megtalálása is a kérdéses volt a nagyszámú
elemet tartalmazó megoldástérben.
A referenciaként szolgáló tervezési feladat keretében négy elrendezés került kirészletezésre, melyekből a legjobbnak értékelt elrendezést hasonlítottam össze az általam kifejlesztett eljárással legjobb
minőségűnek értékelt megoldással (6.29. ábra).

6.29. ábra: A legjobb automatikusan előállított megoldás összehasonlítása a referencia megoldással (sárgával jelölve)
Az felülnézeti képeken jól látszik, hogy a két megoldás valóban összemérhető egymással, sőt véleményem szerint az automatikusan előállított megoldás estében egyes részegységek hozzáférése még javult is. Ennek az esettanulmánynak a jellemzőit a 6.12. táblázat tartalmazza.
6.12. táblázat: Fúziós erőmű moduljának karbantarthatósági kiértékelésének jellemzői
JELLEMZŐ
tervezés típusa
vizsgált paraméterek száma
megoldástér nagysága (kombinációk száma)
értékelhető megoldások száma

ÉRTÉK
konfiguratív
3 db
71 824 000 db
4 448 db
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Összefoglalás
A szakirodalom áttekintése alapján megállapítható, hogy a fuzzy logika műszaki alkalmazása az eredetileg megcélzott irányítástechnikai és jelfeldolgozási területekről kiindulva napjainkban már egyre
nagyobb teret nyer a konstrukciós tervezésben és annak a kiértékelési fázisában is. Viszont hiányosságként lehet felróni az alkalmazóknak, hogy ezen a részterületen is csak jellemzően nyelvi kifejezések kezelésére használják ezt a módszert.
Értekezésem első részében, két nagyszabású műszaki projekt konkrét részfeladatainak az elemzésével
szemléltettem, azokat a lehetőségeket, ahol a fuzzy logika konkrét műszaki paraméterek elemzésében
is alkalmazható lenne. Emellett rávilágítottam, hogy nemcsak a szakirodalomban elterjedt háromszög és trapéz alakú fuzzy tagsági függvényeknek van létjogosultsága a konstrukciós változatok kiértékelési fázisában.
Kifejlesztettem egy olyan értékelési eljárást, amellyel a hagyományos fuzzy kiértékelés többlépcsős
működését jelentősen le lehet egyszerűsíteni. Eljárásom a fuzzyfikált értékek új alapokon történő öszszegzésén alapul, amelyet korrigált fuzzy átlagnak (CFM - Corrected Fuzzy Mean) nevezetem el. Az
ezzel az eljárással kiértékelt eredményeket összevetettem a mértani átlaggal, illetve a hagyományos
fuzzy kiértékeléssel (FIS - Fuzzy Inference System) számított eredményekkel és megállapítottam,
hogy a legjobb eredményeket illetően egyenrangú a másik két eljárással, de a kiértékelést a FIS módszernél gyorsabban végzi és az eredményeket a mértani átlagnál szélesebb intervallumban képezi le,
emiatt a CFM módszer jól alkalmazható automatikus kiértékelési algoritmusokban.
Módszerem alkalmazásának első lépésként kidolgoztam a konfiguratív tervezési folyamat újszerű folyamatmodelljét, ami a különböző konfigurációkból álló megoldástér teljes körű előállítására, majd a
létrejött konfigurációk fuzzy alapú kiértékelésére épül. A számítások gyorsítására kompatibilitási
függvényekkel leszűkítem a megoldások halmazát és csak ezen a részhalmazon végeztem el a kiértékelést. A kiértékelés célja véges számú konstrukciós megoldásból a legjobb megoldások gyors kiválasztása volt.
Ennek a folyamatnak a folytatásaként a konfiguratív tervezési eljárást az általánosított mechanikai
funkciók bevezetésével kiterjesztettem a feladat parametrikus megoldására is. A komponensek általánosított matematikai modellje létező gépelemek ismert paramétereinek statisztikai feldolgozásán alapul és lehetőséget ad még meg nem valósított paraméter értékek tesztelésére is. A parametrikus és a
konfiguratív módszerrel kapott megoldásokat összevetettem és megállapítottam, hogy az általánosított mechanikai funkciók beváltották a hozzájuk fűződő reményeket abban a tekintetben, hogy a legjobb konfigurációk esetén olyan paraméterértékeket is az előtérbe helyeztek, amelyek iránymutatást
adtak a konstrukciók továbbfejlesztésére is.
Végezetül kidolgoztam a MATLAB rendszerben egy olyan programkódot, amellyel egy futó projekt
egyik részfeladatának a megoldását lehetett automatizálni. Célom nem a mérnöki kreativitás kiváltása volt, hanem a mérnökök tehermentesítése egy mérnöki gondolkozáshoz közeli, de automatizált értékelési eljárás bevezetésével. A közreműködésemmel végrehajtott három tervezési projektben alkalmaztam a CFM módszert és mindhárom esetben igazoltam, hogy a módszer alkalmas egyes konstrukciós részfeladatok automatikus megoldására. Az első esettanulmányban egy nagy kapacitású szerszámtár mozgatórendszerének 3 mozgástengelye esetén végeztem el a konstrukciós tervezést parametrikus és konfiguratív módszerrel, majd a konstrukciós változatokat automatizált algoritmussal értékeltem ki. A második esettanulmány keretében egy mezőgazdasági erőgép hajtásrendszerét értékeltem a működés szempontjából kedvező vezérlési paraméterek megtalálása céljából. Az utolsó esettanulmányban a fúziós erőmű egy részegységének az elrendezését vizsgáltam előtérbe helyezve a karbantartás szempontjait.
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Új tudományos eredmények
1. Tézis
[P-2008][BKNPR-2008][P-2009][P-2010-B][PB-2012]
A konstrukciós tervezési folyamatban a követelményekben és az értékelési kritériumok meghatározásakor jelentkező bizonytalansági tényezők kiküszöbölésére, illetve kezelésére alkalmazható a megoldástér teljes körű előállítása kombinálva a fuzzy halmazok logikájának alkalmazásával. Viszont a
fuzzy módszer alkalmazása a konstrukciós tervezés kiértékelése esetén megköveteli a megfelelő tagsági függvények alkalmazását. Értekezésemben kategorizáltam a konstrukciós kiértékelésben előforduló kritériumokat és definiáltam a tisztán kvantitatív, kevert kvantitatív/szubjektív és a tisztán
szubjektív kritériumok esetén alkalmazható fuzzy tagsági függvényeket.

2. Tézis
[P-2010-A][PB-2010-B][PB-2011-B]
Kidolgoztam egy módszert, amellyel különböző fuzzy tagsági függvények értékeit lehet kis számítási
igény mellett összegezni. Módszerem az olyan konstrukciós alapkövetelmények kiértékelésére alkalmas, melyeknek legalább elfogadható szintű teljesülése szükséges az adott konstrukció elfogadásához
így a vizsgált kritériumok között logikai ÉS kapcsolat áll fenn. Bevezettem a „Korrigált fuzzy átlag
(CFM)” fogalmát és az ezzel a módszerrel kiértékelt eredményeket összevetettem a tervezési gyakorlatban elterjedten alkalmazott mértani középpel, illetve a hagyományosnak mondható fuzzy kiértékelési rendszerben (FIS) számított eredményekkel is. Az összevetés igazolta a számítási módszerem
helyességét a legjobb paraméterekkel rendelkező konstrukciók kiértékelésekor.

3. Tézis
[PB-2010-A][PB-2010-C][PB-2011-A][FPBJ-2012][PF-2012]
Kidolgoztam egy fuzzy alapú kiértékelést alkalmazó tervezési módszert konfiguratív és parametrikus
konstrukciós tervezés támogatására. A módszernek a konfiguratív, majd a parametrikus tervezésnek
ugyanazon konstrukcióra történő alkalmazásával kapott eredményeket összehasonlítottam és megállapítottam, hogy az eredmények jól egyeznek és a módszer alkalmas új, kedvező paraméterértékek
megkeresésére is.
3.a) A konfiguratív tervezésben történő alkalmazáskor az ismertetett módszer keretében a teljes megoldástér lefedése mellett a komponensek összes lehetséges variációja kerül kiértékelésre igazolva,
hogy a létező komponenseknek más módszerrel kiválasztott legjobb kombinációit az általam definiált módszer automatikusan képes kiválasztani.
3.b) Bevezettem, a több már megvalósított, azonos funkciójú komponens elemzésén alapuló, általánosított mechanikai funkciót, melyet létező mechanikai funkciók ismert paraméterei alapján lehet létrehozni az ismert paraméterértékeknek interpoláció alkalmazásával történő kiterjesztésével. Módszeremben létező komponensek adatainak feldolgozásával olyan elméleti mechanikai
modelleket hoztam létre, ahol diszkrét lépésközzel elvégezhető egy kiterjesztett kombinációs
vizsgálat.
3.c) Az általánosított mechanikai funkció segítségével az adott hajtásrendszer konfiguratív tervezési
megoldását kiterjesztettem parametrikus tervezésre is. A vizsgálatban interpoláció alkalmazásával lehetséges még nem megvalósított köztes paraméterértékek használata, illetve indokolható,
kis mértékű extrapolációval az általánosított mechanikai funkció alkalmazható a létező mechanikus komponensek paraméter tartományának kiterjesztésére is.
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Az eredmények hasznosítása, további célkitűzések
Az általam kifejlesztett módszer a konstrukciós tervezés más területén is használható, alkalmazásával
sokkal általánosabban, de emellett jelentős időmegtakarítással oldhatóak meg a tervezési feladatok.
Viszont kutatásaim rávilágítottak arra a tényre, hogy az általam bevezetett módszer több ponton is
továbbfejlesztést, pontosítást igényel. Mivel a módszer szerves része a konstrukciós megoldástér teljes lefedése, ezért külön továbbfejlesztést igényel a megoldás képzésnek a futás közbeni vizsgálata, a
tabu zónák működésének a finomítása a kombinatorikus robbanás elkerülése végett. További segítséget jelentene a módszerembe a megoldásokkal kapcsolatos becslési eljárás integrálása és a vonatkozó
alsó- és felső korlátok becslése. A CFM számításával kapcsolatban további kutatást igényel a módszer
kiterjesztése az olyan paraméterek kiértékelésére, melyek nem kritikusak, így nemcsak a logikai ÉS
kapcsolattal lehet azokat leírni, hanem összekapcsolások logikai VAGY műveletet is tartalmazhat.
A CFM alapú kiértékelési módszer felhasználható több más területen is a konstrukciós tervezésnek.
Jelenleg már előkészítés alatt áll a mezőgazdasági erőgépek hajtásrendszerének további optimalizálása új mérési eredmények integrálásával és még több működési paraméter figyelembe vételével.
Lehetőség van még a CFM módszer alkalmazására a konstrukciós megoldások kiértékelését túlmutatóan is. Nemcsak a konstrukciós tervezés paramétereit lehet a CFM módszer segítségével értékelni,
hanem lehetőség van magának a tervezési folyamatnak is az optimalizálására a folyamatban megjelenő kockázatok elemzésével [PV-2012].
A CFM módszer továbbfejlesztésével egy olyan matematikai modell készíthető, amellyel a konstrukciós tervezés koncepcionális és részlettervezési szakasza között lehetne, a már definiált, de még ki
nem részletezett gépegységeket modellezni. A modell egyes elemeiben az általánosított mechanikai
funkciókra épülne és tartalmazná a saját kiértékeléséhez szükséges információkat is. Ebben a modellben is jól lehetne hasznosítani a fuzzy alapú kiértékelésben elért eredményeket.
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Summary of PhD thesis
The review literature clearly shows that, nowadays the application of the fuzzy logic has grooving
importance not only in the originally targeted area of the control logic and signal processing but also
in the evaluation phase of the mechanical design. However there is a shortcoming in the fuzzy applications of the design evaluation that, the users typically use the fuzzy logic to handle the linguistic
expressions.
The first part of this thesis work demonstrates the applicability of the fuzzy logic in case of evaluation of specific technical parameters based on the analysis of two huge design projects. I have also
highlighted that not only the triangle and trapezoid-shaped fuzzy membership functions, which prevalent in the literature, are applicable in evaluation of the design variants.
I have developed an evaluation method to simplify the conventional multi-stage fuzzy inference process. My procedure is based on a novel aggregation of the fuzzy values which Corrected Fuzzy Mean
(CFM) named. I have compared the results of my method to the results of the geometric mean and
the conventional. Fuzzy Inference System (FIS). I have realized that my method is equal with the
other two methods, but faster than the FIS and projects the result into a wider range than the geo metric mean. Therefore the CFM method is well suited for the automatic evaluation algorithms.
As the first step of the application of my method I have developed the novel process model of the
design for configurations. This model is based on the complete generation of the solution space and
the fuzzy based evolution of the generated solutions. I have defined compatibility functions to filter
the set of the solutions and the evaluation was progressed only on the set of the valid solutions. In
this way the calculations were significantly faster. The aim of the evaluation was the fast selection of
the best solutions among the finite number of combinations.
As a continuation of this work I have introduced the generalized mechanical function. With this
function I extended the CFM method into the area of the parametric design. The generalized mech anical function is based on the statistic data of the existing components and it enables the testing the
non-existing components also. The resulted solutions of the parametric and configurative method
were compared and it was concluded that the generalized mechanical functions have been working
about their expectations in terms of the best configurations of parameter values and provided a guidance for the future development of the mechanical constructions.
Finally I have developed a MATLAB software to automatic search some partial solutions of the
design process. The software will not replace the human creativity but it can help the engineers in
the resolution of the subtasks. The set up of the software is very close to the way of the human
thinking. I have applied this software in three different design projects and it was verified that the
method is suitable for solving specific design sub-tasks automatically. In the first case study I have
evaluated the result of the motion axis design in a large capacity tool magazine both in configurative
and parametric ways. The second case study on a drive-train of the agricultural tractor was evalu ated in terms of operating parameters in order to find a positive control. The last case study, the sub assembly of a fusion power plant is investigated focusing on the layout of the maintenance aspects.
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