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Kivonat 

Az automatizált gyártórendszerekkel szemben támasztott magas minőségi követelmények miatt 

kiemelkedő szerep jut a gyártósoron végrehajtott, folyamatos és minden termékre kiterjedő 

minőség-ellenőrzési stratégiáknak. Mivel a gyártósori vizsgálatok gyakran az általuk ellenőrzött 

technológiai folyamattal összemérhető komplexitású rendszert alkotnak, óhatatlanul felmerül a 

minőség-ellenőrzés ellenőrzésének ellentmondásos kérdése. A végső ellenőrzést tipikusan, emberi 

erőforrással oldják meg a gyártósoron. Az értekezésem alapját adó kutatómunka célja ennek az 

önellenőrzésből fakadó ellentmondásnak a körbejárása, illetve olyan megoldások kidolgozása volt, 

amely az emberi felügyelet nélküli gyártórendszerek fejlesztését a minőség-ellenőrző rendszerek 

autonóm működésén keresztül támogatja. 

A disszertációmban elsőként az emberekre épített minőség-felülvizsgálati rendszer hátterét 

tekintem át, majd részletesen bemutatom a minőség-ellenőrző berendezések beállítási folyamatát. 

Fontos konklúzióként vonható le az a megállapítás, hogy az általánosságban alkalmazott 

paraméter-hangolási stratégia miatt szükséges a minőség-ellenőrző folyamatokban a gyártósoron a 

felülvizsgálatot szakértő személyekkel végeztetni. Ennek kiküszöbölésére egy új folyamatmodellt 

fejlesztettem ki, amely a minőség-ellenőrző rendszerek folyamatos paraméter-optimalizálásán 

alapulva biztosítja a gyártósoron való emberi jelenlét nagymértékű csökkentését. A folyamatos 

optimalizálási stratégiát a zárt-hurkú gyártásszabályozási folyamatba is beillesztettem, ahol 

kaszkád állapotbecslő és –visszacsatoló hurokként növeli a gyártás hatékonyságát és minőségét. 

A folyamatos optimalizálás stratégiájával azonban megnőhet az optimalizálás gyakorisága, 

ami komoly terhelést jelenthet a folyamatmérnökök számára. Ezért kiemelt jelentősége lehet az 

olyan algoritmusoknak, amelyek lehetővé teszik a minőség-ellenőrző berendezések 

paramétereinek folyamatos és automatikus hangolását. A kutatás során egy olyan új módszertant 

dolgoztam ki, amely alapján a minőség-ellenőrző rendszer fekete doboz modell szerint történő 

paraméter-hangolási feladata visszavezethető olyan kombinatorikus optimalizálási problémára, 

ahol a metaheurisztikákra épülő keresőmódszerek sikerrel alkalmazhatók. Ez alapján egy olyan új 

algoritmust fejlesztettem ki, amely az automatizált optikai minőség-ellenőrző rendszer 

paramétereinek optimális értékét genetikus algoritmusok segítségével sikerrel meghatározza. 

Az automatikus optimalizáló eljárások egyik fontos követelménye a megfelelő minőségű 

tanítóminta-halmaz biztosítása. Ez azonban valós körülmények között nehézségekbe ütközhet. 

Az optikai minőség-ellenőrzés által készített képadatbázisokban például gyakran találhatók olyan 

elemek, amely nem illeszkednek az adott halmaz minőségi jellemzőjéhez. Ezen képek eltávolítása 

mindenképpen indokolt az adatbázis későbbi felhasználása végett. Egy olyan új algoritmust 

fejlesztettem ki, amely a halmazban található képeket egy speciális tulajdonságtérbe 

transzformálva elkülöníti egymástól a jól osztályozott és a kívülálló képeket. Ennek 

felhasználásával egy új eljárást implementáltam, amely segítségével az elektronika-gyártás során 

generált képhalmazokból a kívülálló elemek kiszűrhetők. A szűrés pontossága 99% feletti volt. 

Összefoglalva, a kutatásom során olyan problémákat kerestem, majd oldottam meg, amelyek 

elősegítik a gyártás automatizáltsági szintjének megnövelését a minőség-ellenőrzési rendszerek 

megbízhatóságának javításán keresztül. 



 

Abstract 

To meet today’s elevated quality requirements of automated production systems, continuous 

quality measurement techniques have significant role. Each product is examined by an automated 

system which forms an integrated part of the manufacturing line. The fact that the inline quality 

inspection processes have a complexity level comparable to the manufacturing process, inevitably 

raises the question whether the quality inspection system should be inspected as well. To ensure 

the correct operation of the quality inspection usually direct human supervision is required on the 

production lines. During the research described in my dissertation this self-inspection problem 

was analysed and novel solutions were proposed to assist the development of manufacture 

without human supervision by means of fully-autonomous quality inspection systems. 

In my dissertation, first, I survey the background of quality re-inspection systems based on 

human operators, then I present the tuning process of quality inspection equipments in detail. An 

important conclusion is that human supervision process is required by the generally-used 

parameter optimisation strategy. To lower the need for human operators, I developed a novel 

process model which decreases the human presence in inline quality inspection based on a 

continuous optimisation strategy. This model fits in the closed-loop manufacturing control, 

where the continuous optimisation strategy acts as a cascade state observer and feedback loop, 

increasing the efficiency and quality of manufacturing. 

The continuous optimisation, however, also increases the frequency of the optimisation 

process giving serious additional workload for engineers. Therefore the algorithms to tune the 

inspection equipment’s parameters automatically have more and more importance. During my 

research I developed a novel methodology that aims to reduce the inspection equipment’s black 

box parameter optimisation problem to a combinatorial optimisation task where global search 

methods using metaheuristics can be applied successfully. Based on this methodology, I 

implemented a novel procedure using genetic algorithms to optimise the parameter values of 

automated optical inspection equipment automatically. 

Parameter optimisation processes based on black box model require perfect training sets. 

This condition, however, might be difficult to satisfy in a real environment. For example, in case 

of optical inspection, some of the stored inspection images are classified in a false subset of the 

training database. Therefore the training image databases need to be constantly maintained to 

find and remove these falsely classified outlier images. I developed a novel algorithm that 

transforms the images in a image set to a special feature space where the well-classified and 

outlier images are clearly separated. Based on the similarity degree, I implemented a new 

procedure to filter the image databases created by quality inspection systems of electronic 

manufacturing. The detection rate of outliers is above 99%. 

During my research, I addressed and solved problems related to increasing the automation 

level of production lines by improving the reliability of quality inspection systems. 
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végrehajtására; Balogh Norbertet, aki éveken át szüntelenül segítette az összetett ipari 

környezetben való tájékozódásomat; Thomas Litzet, aki szaktudásával hatalmas segítséget 

nyújtott a problémák megformálásában és megoldásában; és végül, de messze nem utolsó sorban 

Gróf Richárdot, aki mind szakmailag, mind emberileg rengeteg segítséget nyújtott nekem a 

disszertáció megírásában. 

Köszönettel tartozom Dr. Arató Péternek, hogy csoportvezetőmként szakmai tanácsokkal 

támogatta a disszertációm megírását. Köszönöm Dr. Szirmay-Kalos Lászlónak, hogy 

tanszékvezetőként lehetőséget biztosított a kutatómunkám egyetemi műveléséhez. Köszönöm 

továbbá Dr. Vajda Ferencnek a konzultációkat és az elmúlt évek szakmai lehetőségeit. Szintén 

hálával tartozom Dr. Loványi Istvánnak a disszertáció szakmai értékeléséért. Köszönöm továbbá 

a Műegyetem Irányítástechnika és Informatikai Tanszékének oktatóinak és kutatóinak az elmúlt 

évek közös munkáját és szakmai támogatását. 

Szeretném hálámat kifejezni a szakmai együttműködésért és tanácsokért az Egyetem 

Elektronikai Technológia Tanszékén dolgozó munkatársaimnak, Dr. Jakab Lászlónak, 

Dr. Janóczki Mihálynak és Becker Ákosnak. 

Hálámat szeretném kifejezni Szente Dávidnak és Szigetvári Zsoltnak az angol nyelvi 

tanácsokért. 

Ezúton köszönöm továbbá a Robert Bosch Elektronika Kft-nek, hogy doktori ösztöndíjjal 

támogattak, és lehetőséget biztosítottak arra, hogy a kutatásaimat egy csúcstechnológiát képviselő 

ipari vállalattal együtt végezhessem el. Köszönöm továbbá az E.ON Hungária Zrt-nek, a Pro 

Progessio Alapítványnak és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek, hogy 

ösztöndíjakkal segítették a kutatásomat. 



 

Szeretnék köszönetet mondani barátaimnak, akik a nehéz időszakokban is mellettem álltak. 

Köszönöm továbbá azoknak embereknek is, aki tán nem is tudják, de valamilyen formában mégis 

hatalmas lendületet adott a velük való találkozás abban, hogy átlendítsenek a kutatás holtpontjain. 

Végül szeretném örök hálámat kifejezni Szüleimnek és Családomnak, hogy minden 

lehetőséget megadva elindítottak ezen az úton, és a legnehezebb pillanatokban szeretetükkel 

átsegítettek az akadályokon. 

 

 

Köszönöm! 

 

 

 A Szerző 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quis custodiet ipsos custodes? 

 

 

 



Gyártósori minőség-ellenőrző rendszerek 1 
 

 12 

 

1 Gyártósori minőség-ellenőrző 
rendszerek 

Az automatizált gyártórendszerekkel szemben támasztott magas minőségi követelmények egyre 

komplexebb és kifinomultabb gyártás- és minőségszabályozási, illetve minőség-ellenőrzési 

eljárások alkalmazását teszik szükségessé. A számos ellenőrzési stratégia között kiemelkedő 

szerep jut a gyártósoron végrehajtott, folyamatos és minden termékre kiterjedő minőség-

ellenőrzésnek. Ezzel ugyanis biztosítható, hogy az összetett gyártási folyamat eredményeként 

létrejövő komplex termékek minden előállítási fázisa ellenőrzés alatt legyen, ezáltal minden hiba a 

megjelenése után szinte közvetlenül felfedezhető és kijavítható. Így elvben garantálható, hogy a 

gyárból csak hibátlan minőségű végtermékek kerüljenek ki, amely számtalan esetben kiemelten 

fontos és alapvető követelmény. 

Az állandó gyártósori ellenőrzés azonban komoly kihívás elé állítja mind a minőség-ellenőrző 

rendszereket készítő, mind pedig az azokat üzemeltető mérnököket. A gyártósori minőség-

ellenőrzést végző folyamatok ugyanis gyakran az általuk ellenőrzött technológiai folyamattal 

összemérhető komplexitású és bonyolultságú rendszert alkotnak. A modern minőség-ellenőrző 

berendezések ugyanis összetett mechanikával, illetve elektronikai és informatikai rendszerekkel 

vannak felszerelve, hasonlóan a gyártóeszközökhöz. Ezért ugyanúgy, ahogyan a gyártási 

folyamattól sem várhatjuk el a tökéletes gyártást, úgy a minőség-ellenőrzés is hibázhat a termékek 

osztályozása során. De míg a gyártási hibák kiszűrésére a minőség-ellenőrzés hivatott, addig a 

minőség-ellenőrzés ellenőrzése már ellentmondásokba ütközhet. 

Ennek feloldására gyakran alkalmazott stratégia az emberi erőforrások gyártósoron való 

folyamatos alkalmazása. Ez azonban a jövőbe mutató teljesen autonóm gyártósorok 

koncepciójával ellentétes, és számos probléma és korlát forrása is egyben. Emiatt egy kiemelt 

fejlődési irány a minőség-ellenőrzési rendszerben az emberi tényező csökkentése, kiváltása. 

 Az értekezésem alapját adó kutatómunka célja ennek az önellenőrzésből fakadó 

ellentmondásnak a körbejárása, majd olyan megoldások kidolgozása volt, amely az emberi 

felügyelet nélküli gyártórendszerek fejlesztését a minőség-ellenőrző rendszerek autonóm 

működésén keresztül támogatja. 
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1.1 Áttekintés 

A disszertációt alapvetően három nagy részre lehet felbontani. Jelen bevezető fejezetben elsőként 

a különféle minőség-ellenőrzési stratégiákat ismertetem röviden, különös tekintettel a gyártósori 

vizsgálati rendszerekkel kapcsolatos kérdésekre. Természetesen nem volt szándékom a minőség-

ellenőrzés teljes state of the art elemzésének bemutatása, hiszen ezzel könyvek tucatjai 

foglalkoznak, célom inkább a gyártósori ellenőrzés előnyeinek és hátrányainak kontextusba 

helyezése volt. A kutatás során a kifejlesztett algoritmusokat és elveket egy speciális gyártósori 

ellenőrzési rendszer, az elektronikagyárakban használt automatizált optikai minőség-ellenőrző 

rendszereken alkalmaztam. Mivel ez a dolgozat egészén végighúzódó szálként jelentkezik, így az 

általános bevezetés után ezekről a rendszerekről adok egy vázlatos áttekintést. A fejezet 

lezárásaként a kutatási célkitűzéseimet ismertetem, amely az elvégzett munkám mozgatórugói 

voltak.  

A disszertációm második nagy részét a 2., 3. és 4. fejezetek teszik ki, ahol a kutatási 

eredményeimet, a kifejlesztett új algoritmusokat és modelleket, illetve azok gyakorlati 

felhasználási lehetőségeit mutatom be. 

A dolgozat utolsó harmadában egy összefoglalás után az új tudományos eredményeim 

tézisszintű megfogalmazásai következnek, majd a felhasznált irodalom jegyzékével, illetve a saját 

tudományos publikációim listájával zárom a dolgozatot. 

1.2 Minőség-ellenőrzési stratégiák 

A gyártórendszerekkel szemben különféle minőségi követelményeket lehet megfogalmazni, 

melyekhez különböző szintű és komplexitású minőség-ellenőrzési rendszereket, módszereket és 

stratégiákat kell alkalmazni. Bizonyos esetekben például az esetleg hibás termék okozta kár 

csekély mértéke és a gyártás megbízhatósága miatt szinte eltekinthetünk a minőség-ellenőrzéstől, 

míg más helyeken külön osztályok foglalkoznak a minőség-ellenőrzés biztosításával, az összetett 

ellenőrzőrendszerek üzemeltetésével, illetve a mérési eredmények értékelésével. 

A következőkben röviden számba veszem azt a három alapvető minőség-ellenőrzési 

stratégiát, amelyek jelenleg a gyártórendszerek ellenőrzési folyamatait döntően meghatározzák. A 

lehetséges vizsgálati stratégiákat az ellenőrzött termékek száma szerint veszem sorba, amely ugyan 

– mint a későbbiekben látni fogjuk – nem feltétlen egyezik a minőség-ellenőrzés fejlettségi 

szintjével, de az gyártósori minőség-ellenőrzés felé haladva ez a csoportosítás a legcélszerűbb. 

1.2.1 Gyártás minőség-ellenőrzési stratégia nélkül 

A legegyszerűbb eset az, amikor a gyártási láncba sehol sincsen minőség-ellenőrzési lépés 

beépítve. Ezt a stratégiát abban az esetben lehet alkalmazni, ha a gyártósor elemeinek fokozott 

ellenőrzésével és felügyeletével a hibás termék gyártásának kockázata minimálissá csökkenthető, 

illetve, ha néhány, esetleg hibásan előállított áru esetén az okozott kár elenyésző. 

Ez a „stratégia” önmagában véve azonban csupán elvben létezik, hiszen a gyakorlatban 

nehéz azt elképzelni, hogy a készített termékek minőségét semmilyen módszerrel soha nem 

vizsgálják. Még a legkisebb minőséget képviselő gyártórendszerek esetén is jóformán 

elképzelhetetlen, hogy néha valaki ne ellenőrizze, hogy az előállított termékek megfelelők-e. Ezért 
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ide leginkább azokat a gyártósorokat sorolom, ahol a minőség-ellenőrzés ad hoc módon, külön 

rendszer vagy módszertan nélkül történik. 

Érdekes kérdésként merül fel, hogy milyen esetekben alkalmazzák ezt a „stratégiát”. Első 

pillanatra úgy tűnik, hogy csak az alacsony minőségi színvonalat és fejlettséget képviselő 

gyártórendszerek esetén találkozhatunk ezekkel a megoldásokkal. Ez részben természetesen igaz, 

de hadd jegyezzem meg, hogy – ahogy a későbbiekben látni fogjuk – bizonyos esetekben 

szándékosan nem költenek pénzt a vezetők a bonyolult minőség-ellenőrzésre, hanem inkább a 

gyártási rendszereik fejlettségét és pontosságát növelik. Fontosnak tartom tehát kiemelni, hogy – 

bár általánosságban erre csak ritkán van lehetőség – tudatos döntés eredménye is lehet a minőség-

ellenőrzés elhagyása. 

1.2.2 Mintavétel alapú minőség-ellenőrzés 

A minőség biztosítása szempontjából hatalmas ugrás a rendszeres mintavételen alapuló 

statisztikus minőség-ellenőrzés bevezetése. Ezt a módszert angol terminológia szerint 

leggyakrabban acceptance sampling-nek nevezik [SN09]. Kialakulása és elterjedése leginkább a 

második világháború idejére tehető, az akkori gazdasági helyzet ugyanis szükségessé tette a 

termékek minőségének biztosítását a lehető legkevesebb vizsgálat elvégzése mellett. A módszer 

kifejlesztésének legnagyobb úttörői Harold French Dodge (1893-1976) és Walter Andrew 

Shewhart (1891-1967) voltak. Mára az ipar rengeteg területen alkalmazzák, az egyik 

legmeghatározóbb minőség-ellenőrzési elvvé nőtte ki magát. A statisztika alapján történő irányítás 

már nem csupán a gyártósorok szintjén létezik, hanem az egész termelő vállalat életét 

befolyásolhatja. De ha csupán a konkrét gyártásra koncentrálunk, akkor is módszerek tucatjaival 

és gyakorlati példák tömkelegével találkozhatunk. Mivel a disszertációm a gyártósori minőség-

ellenőrzés területe köré összpontosul, így ezek áttekintése és felsorolása jóval túlmutat e dolgozat 

keretein. Ehelyett csupán néhány vázlatos, a későbbi összehasonlítások szempontjából lényeges 

pontot emelnék ki. 

A mintavétel alapú minőség-ellenőrzés módszereinek alapja az, hogy minden termék 

ellenőrzése helyett a termékeknek csak egy meghatározott, kisebb csoportja kerül vizsgálat alá. E 

mintahalmaz minősége alapján vonják le a teljes gyártás – vagyis az összes termék – minőségére 

vonatkozó következetéseket statisztikai módszerek segítségével. Alkalmazásuk akkor válik 

leginkább indokolttá, ha a következő négy feltétel közül egy vagy több teljesül az adott minőség-

ellenőrzési problémára: 

1. Nagyszámú termék minőségét kell rövid idő alatt megállapítani. 

2. A hibás termékekből eredő kár költsége alacsony. 

3. A minőség-ellenőrzési folyamat eredményeként az ellenőrzött termék károsodik. 

4. A nagyszámú ellenőrzés a minőség-ellenőrzés hibájához vezethet. 

A mintavétel alapú ellenérzést kiválóan illusztrálja az olvadóbiztosítók gyártása, amely az összes 

fenti pontot kielégíti, de természetesen szinte korlátlan mennyiségű további példát lehet az 

iparban találni e minőség-ellenőrzési elvre. 

1.2.3 Minden termékre kiterjedő minőség-ellenőrzés 

A mintavétel alapján történő minőség-ellenőrzés alkalmazásakor azonban mindenképpen 

számolni kell azzal a ténnyel, hogy nem minden termék kerül ellenőrzés alá. Vagyis e minőség-
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ellenőrzési stratégiával csupán az biztosítható, hogy a legyártott termékek paraméterei, illetve a 

teljes gyártás minőségi jellemzői nagy valószínűséggel egy bizonyos értéken belül mozognak. 

Abban az esetben azonban, ha bizonyos minőségi mutatókat minden termékhez hozzá kell 

rendelni, egy másik stratégiához kell nyúlnunk. 

A minden termékre kiterjedő, avagy a százszázalékos ellenőrzés elve1 éppen erre a 

problémára nyújt bizonyos mértékben megoldást. A lényege, hogy minden legyártott termék 

ellenőrzésre kerül, és csak a hibátlannak minősített termékek kerülnek ki gyárból. Ezáltal – (mint 

később láthatjuk) elvben – biztosítható az, hogy a vevőkhöz csupán tökéletes minőségű termék 

jusson el. 

Ez a vizsgálati módszertan leginkább azokban az esetekben használatos, amikor minőség-

biztosítás szempontjából különös jelentősége van minden termék átfogó ellenőrzésének, vagyis 

egy hibás termék kikerüléséből eredő kár különösen nagy lehet. Kicsit más megfogalmazás szerint 

e stratégia akkor alkalmazandó, ha az ellenőrzés költsége kisebb, mint amit egy hibás termék 

kibocsátásából eredő kár okoz [RS05]. Egy tipikus példa erre az elektronikai rendszerek gyártása: 

egy hibásan működő elektronika amellett, hogy nagymértékben ronthatja a gyár presztízsét, a 

vevő számára még akár veszélyes is lehet (például hibásan működik egy gépjármű fékrendszere). 

Érdekes kérdés a 100%-os ellenőrzés és a mintavétel alapú vizsgálat közötti kapcsolat. Ennek 

szemléltetésére egy kiváló példa olvasható neves japán mérnök, Shigeo Shingo több könyvében is 

[SD89][Shi86], amely bár a múlt század középéből való, mégis nagyszerűen mutatja a minőség-

ellenőrzési elvek fejlődéstörténetét. Eszerint 1951-ben, amikortól a minőségirányítás területén 

Japánban is kezdtek a statisztikai folyamatirányítás módszerei elterjedni (melynek többek közt 

része a mintavételen alapuló minőség-ellenőrzés is), nagy várakozással tekintettek ezek pozitív 

hatására, mivel a százszázalékos ellenőrzés jóval drágább és lassabb volt ezeknél a módszereknél. 

Emiatt úgy tűnt, hogy a mintavétel alapú ellenőrzés jóval hatékonyabb minőségbiztosítási 

módszer lesz. Azonban 1965-ban Mr. Tokizane, az akkori Matsushita Electric (a mai Panasonic) 

televíziós divíziójának vezetője megfogalmazta azt a különösen fontos megfigyelését, miszerint 

egy vásárló csupán egyetlen televíziót vásárol a cég évenkénti több millió gyártmánya közül, de ha 

éppen az az egy rossz, akkor ő teljesen elveszíti a hitét a teljes vállalattal szemben. Számára 

ugyanis mindegy, hogy statisztikailag százezerből vagy tízezerből fogta ki az egyetlen hibás 

terméket. 

Ez a példa nagyszerűen mutatja a két minőség-ellenőrzési stratégia közötti alapvető 

különbséget. A minden termékre kiterjedő minőség-ellenőrzés drága és – relatíve – lassú, de – 

elvileg – garantálja, hogy a gyárból kikerülő termékek kifogástalan minőségűek legyenek. Ezzel 

szemben a mintavételen alapuló módszerek hatékonyabbak, ugyanakkor csak a hibás termékek 

statisztikai valószínűségét garantálják. Arról, hogy melyik módszer eredményesebb, csupán egy 

konkrét feladat esetén lehet beszélni, hiszen az adott követelmények és feltételek határozzák meg 

a helyes stratégia kiválasztását. A fenti példa esetén például végül vegyes technológiát alkalmaztak 

a japán mérnökök. 

Olyan helyzetekben tehát, amikor nem csupán a gyártás minőségének biztosítása, hanem 

minden egyes termék minőségének biztosítása fontos, a százszázalékos minőség-ellenőrzési 

stratégia elkerülhetetlen. Bár a minden termékre kiterjedő ellenőrzés kétségkívül jobban 

                                                 
1 Az angol terminológia a 100 percent inspection kifejezést használja. Fontosnak tartom megjegyezni – bár ez a 

későbbiekből mindenképpen ki fog derülni –, hogy ez kifejezés nem a minőség-ellenőrzés megbízhatóságára utal, 

hanem arra, hogy a termékek 100%-át leellenőrzik a kiszállítás előtt. 
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illeszkedik a hibátlan gyártás koncepciójához, azonban sajnos tévedés azt hinni, hogy ezzel 

minden kétséget kizáróan biztosítható az, hogy csak tökéletes termékek hagyják el a gyárat. 

Ugyanis két alapvető, szinte axiómának tekinthető feltételezést nem lehet figyelmen kívül hagyni: 

100%-osan megbízható gyártás és 100%-os megbízhatóságú minőség-ellenőrzés nem létezik. Ez a 

tény pedig sajnálatos módon több ellentmondáshoz vezethet, amelyek feloldása komoly feladat 

elé állítja a folyamatmérnököket. 

Ezzel kapcsolatban olvasható Wheeler egyik írásában [Whe11] egy igen fontos kérdés: mire 

érdemesebb több pénzt és erőforrást fordítani, a minőség-ellenőrzés megbízhatóságának 

javítására, vagy gyártási rendszerek pontosságának növelésére? Az ellenőrzés pontatlansága miatt 

ugyanis biztosan lesz a gyárból hibásan kikerülő termék. Ezek számának minimalizálásához ezért 

mind összetettebb és megbízhatóbb ellenőrző rendszereket kellene telepíteni. Egy 100%-os 

minőség-ellenőrzési rendszer kiépítése ugyanakkor igen komoly erőforrásokat emészt fel műszaki, 

szervezeti és pénzügyi szinten is. Amennyiben ezeket nem a minőség-ellenőrzési rendszerre, 

hanem a gyártásra fordítanánk, elképzelhető, hogy olyan magas minőségi színvonalat képviselő 

gyártórendszert kapnánk, amelynél az egyszerűbb és pontatlanabb vizsgálatok is elegendőek 

lennének. Szélsőséges esetben pedig akár elhagyható lenne a minden termékre vonatkozó 

minőség-ellenőrzés. 

Ez gondolatmenet önmagában természetesen csak elméleti játék, tekintettel arra, a minőség-

ellenőrzésre a magas minőségi követelmények biztosítása és „bizonyítása” érdekében 

mindenképpen szükség van, ugyanakkor mutatja, hogy a megfelelő stratégia kiválasztása milyen 

nagymértékben gazdasági és pénzügyi döntés is. Nehéz azonban megválaszolni, hogy a 

befektetett erőforrás-mennyiség melyik esetben eredményez jobb eredményt: ha a gyártás 

minőségét, vagy ha az ellenőrzés pontosságát javítjuk vele? Ezt Deming, aki a 20. század egyik 

kiemelkedő szereplője volt a vállalatok minőségbiztosítási szemléletének formálásában, „Out of 

crisis” című könyvében [Dem00] úgy fogalmazta meg, hogy a százszázalékos minőség-ellenőrzés 

önmagában még nem javítja a gyártás minőségét, csupán kiküszöböli a gyártás hibájából eredő 

további problémákat (vevő-elégedetlenség, baleset stb.). 

A fentiek miatt ezért kiemelt jelentősége van azoknak a megoldásoknak, amelyek minimális 

erőforrás felhasználásával növelni tudják a minőség-ellenőrzés megbízhatóságát. Tipikus példa 

erre a megfelelő eljárásrendek és folyamatmodellek kidolgozása, amelyek bevezetése és használata 

önmagában nem feltétlen igényel nagy erőbefektetést, ugyanakkor követésük és betartásuk 

komoly mértékben javíthat az ellenőrzés megbízhatóságán. 

Ez az elv adta a kutatásaim egyik fontos mozgatórugóját. A disszertációm alapját adó munka 

során a százszázalékos minőség-ellenőrzés egy speciális részéhez, a gyártósorba illesztett ellenőrző 

rendszerekhez tartozó folyamatokat vizsgáltam, és ezekhez dolgoztam ki olyan módszertanokat 

és eljárásokat, amelyek alapján a jelenleg használt minőség-ellenőrző rendszerek is megbízhatóbbá 

és robusztusabbá tehetők. 

1.3 Minőség-ellenőrzés a gyártósorokon 

Mint ahogyan azt a fentiekben részleteztem, bizonyos esetekben elkerülhetetlen a minden 

termékre vonatkozó minőség-ellenőrzési rendszer kidolgozása. Ennek megvalósítására 

természetesen számos lehetőség és stratégia kínálkozik, melyek minden esetben az adott 
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körülményektől függenek. Ugyanakkor minden esetben két fontos kérdést mindenképpen meg 

kell válaszolni: mit és mikor ellenőrzünk? 

Egyszerű termékek esetén elegendő, ha csupán a gyártási folyamat végén hajtjuk végre az 

ellenőrzést egy összetett teszt keretében. Ha például egy üvegtelítettség-mérő rendszert készítünk, 

nem feltétlenül szükséges külön vizsgálni először az üres palackok alakját, majd a töltés után a 

telítettségüket, hanem elegendő a két mérést a gyártási folyamat végén együtt elvégezni. E 

módszernek az előnye az, hogy a gyártást és minőség-ellenőrzést külön lehet választani egymástól. 

Ezt a stratégiát azonban bonyolult és komplex gyártási folyamatok esetén, ahol egy összetett 

termék kerül elkészítésre, nem mindig lehet alkalmazni. Egy összetett funkcionális teszt keretén 

belül egyrészt nem szűrhető ki minden hiba. A később részletesen kifejtésre kerülő 

elektronikagyártás esetén például elképzelhető, hogy egy forrasztás túl gyengére sikerül, amely egy 

funkcionális teszt esetén még nem okoz különösebb problémát, hiszen az összeköttetés – rossz 

minőségben ugyan, de – megvalósult, de hosszútávon nem biztosítja az adott alkatrész rögzítését. 

Így bár ez a termék látszólag tökéletes, és a kidolgozott minőség-ellenőrzési rendszer sem 

hibázott, mégis nagy valószínűséggel a vevő vissza fogja hozni az időközben meghibásodott 

terméket. 

A másik faktor inkább gazdasági jellegű: minél hamarabb derül ki a hiba, annál nagyobb 

valószínűséggel lehet azt javítani. Az automatikus forrasztás példájánál maradva, a hibásan kent 

ónpaszta biztosan hibás forrasztásokat eredményezne (lásd következő fejezet), amely miatt 

alkatrészek tucatjai kerülnének kiselejtezésre. Így a paszta kenésének minőségét mindenképpen 

érdemes ellenőrizni még a forrasztás előtt, attól függetlenül, hogy majd a forrasztás minőségét 

később ellenőrizzük-e vagy sem. 

Ezzel összefügg, hogy például bizonyos magas minőségi színvonalat képviselő termékek 

esetén nem is feltétlen megengedett a gyártás bármely pontján történő javítás. Gyakran például 

csupán azokat a javításokat lehet egy technológia folyamat után elvégezni, amelyek közvetlenül 

ahhoz tartoznak, hiszen csak így biztosítható a gyártási minőség folytonossága. 

Ezenkívül nem feltétlen minden esetben lehet olyan minőség-ellenőrző berendezéseket – 

költséghatékonyan – készíteni, amelyek képesek egy átfogó és mindenre kiterjedő vizsgálatra a 

végtermékek esetén. 

A fenti okok miatt az összetett gyártósorok esetén a fontos gyártási lépések után egy 

megfelelő minőség-ellenőrző rendszer kerülhet beépítésre, amely az adott művelet eredményét 

vizsgálja. Ezáltal a termék minőségének vizsgálata nem csupán egyszer – a végterméken –, hanem 

inkrementálisan történik. Mivel a minőség-ellenőrzési lépés után ismét egy technológia folyamat 

következik, a gyártás és az ellenőrzés már nem választható szét, hanem ezek a vizsgáló-

berendezések már teljes mértékben a gyártósor szerves részét képezik. 

A gyártósori minőség-ellenőrzés egyik legfontosabb előnye tehát az volt, hogy a hibák 

közvetlenül azok bekövetkezése után felderíthetők, így azok javításából, vagy a termék 

selejtezéséből eredő költségek jóval alacsonyabbak, mint ha csak a végtermék kerülne vizsgálat 

alá. Ugyanakkor, mivel ezek a minőség-ellenőrző berendezések a gyártósorokon helyezkednek el 

és azok szerves részét képezik, a gyártóberendezésekhez hasonlóan igen szigorú 

követelményeknek kell megfelelniük, többek között az ütemidő és a megbízhatóság 

szempontjából. Emiatt nem minden esetben lehetséges tetszőlegesen bonyolult és pontos 

vizsgálatot végrehajtani, hanem gyakran kompromisszumot kell kötni a különböző 

peremfeltételek között. Ez pedig számos olyan kérdést vet fel, amelyre hatékony megoldást még 
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csak korlátozott mértékben sikerült találni. Néhány ilyen problémával foglalkoztam e dolgozat 

alapját adó kutatómunka során. 

1.4 Optikai minőség-ellenőrzés az elektronika-gyártásban 

A kutatási célkitűzéseim ismertetése előtt azonban rövid kitérőt teszek egy speciális gyártósori 

minőség-ellenőrző rendszer vázlatos bemutatása erejéig. A kutatásaim során ugyanis abban a 

szerencsés helyzetben voltam, hogy ösztöndíjas doktorandusz hallgatóként a Robert Bosch 

Elektronika Kft. hatvani gyárában lehetőségem nyílt a kutatási és fejlesztési munka valós 

rendszerek közötti elvégzésére is. A tudományos munka eredményeként kidolgozott eljárások és 

algoritmusok bemutatásánál így olyan valós, kísérleti implementációkat is ismertetek majd, 

amelyeket a Bosch gyárban használt minőség-ellenőrzési rendszerekhez készítettem el. 

A hatvani gyár az elektronika-gyártás csúcstechnológiáját képviselve számtalan 

autóelektronikai rendszert készít. Több mint 2700 munkatárssal többek között légzsák-, motor- 

és ABS vezérlő-elektronikát, ESP érzékelőt, elektronikus szervokormány vezérlőt, valamint 

műszerfalakat gyárt. A magas műszaki színvonal miatt a gyártósori minőség-ellenőrzésnek kiemelt 

szerepe van gyártás során, így ideális területet biztosított kutatási munka elvégzésére. 

Az olyan modern elektronika-gyártó sorokon, mint amelyek a Bosch hatvani gyárában is 

használatosak, az egyik legelterjedtebb minőség-ellenőrzési módszer az ún. automatizált optikai 

minőség-ellenőrzés (automated optical inspection – AOI) [NJ95][MEDT96]. A különféle gyakorlati 

implementációkat ezekre a minőség-ellenőrző rendszerekre fejlesztettem ki. Mivel az egész 

dolgozaton végigvonul az elektronikagyártás során alkalmazott optikai minőség-ellenőrzés 

használatának szála, így az érthetőség kedvéért a következőkben röviden összefoglalom e 

rendszerek legfontosabb aspektusait. 

 

 

1.1. ábra – Optikai minőség-ellenőrzés az elektronika-gyártó sorokon1 

Az automatizált optikai minőség-ellenőrző rendszerek a vizsgált termékről készített vizuális 

információ alapján, azok elemzésével állapítják meg a termékek minőségét. A rendszer előnyei 

                                                 
1 Forrás: http://www.viscom.com/en/pm_view.php?cc=enas&press_id=229 

  3-D Solder Paste Inspection with Process Uplink Function: More than just Defect Detection – Viscom® 
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Megjegyzés: a gépek elnevezésénél használt terminológia gyártótól függően változhat. 
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között leggyakrabban a rugalmasságukat, a sebességüket, a kontaktus-mentességüket és a 

pontosságukat szokták emlegetni. Mára az elektronika-gyártás talán elsőszámú minőség-ellenőrző 

módszerévé nőtte ki magát, szinte minden fontos gyártási lépés után található egy optikai elven 

működő minőség-ellenőrző berendezés. 

Az 1.1. ábra egy olyan modern automatikus elektronika-gyártó sor forrasztást végző részét, 

illetve az abban elhelyezkedő AOI berendezések helyét mutatja, ahol a kutatásom gyakorlati 

részét végeztem. Elsőként egy pasztanyomtató berendezés egy minta (stencil) segítségével 

ónpasztát ken az üres nyomtatott áramköri lapra (printed circuit board – PCB) azokra a helyekre, 

ahová később az alkatrészek, illetve forrasztások kerülnek majd. Ennek illusztrálására készült a 

1.2. ábra. A kenés pontossága többek között nagymértékben függ a nyomtató kés élességétől, a 

forrasztópaszta minőségétől és a stencil állapotától. 

 

Stencil

Nyomtatókés
Forrasztópaszta

PCB

 

1.2. ábra – Forrasztópaszta nyomtatásának illusztrálása 

Természetesen a felvitt forrasztópaszta kenési minősége a későbbi forrasztást is nagymértékben 

befolyásolhatja. Ezért ennek ellenőrzésére gyakran alkalmaznak olyan AOI berendezéseket, 

amelyek a pasztakenési művelet eredményét vizsgálják. A legújabb berendezések ezt már 

háromdimenziós profilok képzésével teszik meg (például [Vis][Eas]). 

Ezután az alkatrész-beültető berendezések elhelyezik a különböző elektronikus alkatrészeket 

a megfelelő pozíciókba. (Az ábrán nincs jelölve, de bizonyos esetekben ezután a lépés után is 

szoktak alkalmazni ellenőrzést, hibamegelőzés céljából.) A beültetés után az újraömlesztő 

kemence elsőként felmelegíti a felkent ónpasztát, amely folyékony állapotba kerülve különböző 

erőhatások által (felületi feszültség, gravitáció stb.) a fémes kivezetések megfelelő helyére „folyik”, 

majd egy fokozatos hűtés hatására az ón megszilárdul, létrehozva ezáltal a forrasztásokat. E 

folyamat eredményeként létrejövő meniszkusz (forrasztás) alakját és minőségét számos tényező 

befolyásolja, például a kemence hőprofilja – amely az egyes felmelegítési és lehűtési szakaszok 

hőmérsékletét és idejét írja elő ([Con]) –, a korábban felvitt ónpaszta mennyisége és minősége, a 

fémes kivezetések minősége stb. 

A forrasztást követően szintén egy automatizált optikai minőség-ellenőrző rendszer 

helyezkedik el, amely egy átfogó minőség-ellenőrző lépés végrehajtásáért felelős. A kutatási és 

fejlesztési munka során leginkább ezekkel a berendezésekkel és folyamatokkal foglalkoztam. Ezek 

a vizsgálatok általában a következő hibák detektálására terjednek ki: hibás forrasztási pontok 

kiszűrése, hibás alkatrészek felismerése, hiányzó alkatrészek detektálása, szennyeződések és egyéb 

anomáliák felismerése. Ehhez az egyes alkatrészekről nagyfelbontású képeket készít egy ipari 

kamera különféle speciális megvilágítás segítségével, amely elemzéséből lehet a különféle minőségi 

jellemzőket megállapítani. Ezek generálásának illusztrációjára készült az 1.3. ábra, amely nagyon 

leegyszerűsítve mutat egy lehetséges képfelvételi elvet. A beérkező fénysugarak (piros nyilak) 
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visszaverődnek a panelen lévő objektumokról (fekete nyilak). Ha az alkatrész a helyes pozícióban 

van, és a forrasztás megfelelő, akkor a baloldalon látható módon alakul sugarak útja, ezért 

meniszkusz helyén fekete folt lesz látható, míg a többi fényes, fémes komponens (alkatrész, 

rézvezeték stb.) világos képrészleteket hoz létre. A jobb oldalon ezzel szemben hiányzik a 

meniszkusz, így ezen a részen is merőleges fényvisszaverődés lesz, amely a (hibás) forrasztás 

helyén szintén fehér képrészletet okoz. Ez a megközelítés természetesen csak a működési elvek 

legegyszerűbb illusztrálása kedvéért készült, ennél jóval bonyolultabb modellekkel lehet a 

képgenerálást leírni. Néhány további valós képet a 4.25. ábra (106. oldal) mutat. 

 

Detektor (kamera)

PCBMeniszkusz

Alkatrész

Fénysugarak

 

1.3 ábra – A forrasztásvizsgálat működési elve 

A felvétel után a képek elemzése, vagyis a képfeldolgozási lépések következnek. A vizsgáló-

algoritmusok működésének részletes bemutatása – többek között az ipari know-how miatt – 

túlmutat e fejezet keretein (néhány érdekes kutatási megoldást a 4.1.2. fejezetben fogok 

ismertetni). Ugyanakkor azt mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni, hogy bár az általam 

megismert és használt ipari rendszerek vizsgáló-algoritmusai viszonylag egyszerű matematikai 

elvekre és képfeldolgozási módszerekre épülnek1, mégis nagy tapasztalat kell a megfelelő 

használatukhoz. Ugyanis számtalan paraméteren és beállításon keresztül lehet a működési 

mechanizmusokat befolyásolni, amely megismeréséhez szakértelem és idő szükséges. Ez 

egyébként az általam megismert rendszerek egyik komoly korlátja is egyben, amely fontos 

inspirációkat adott a kutatásom során. 

Mivel a forrasztási vizsgálatok elvégzése igen bonyolult, ugyanakkor nagyon fontos feladat, 

ezért az automatikus vizsgálata után gyakran egy humán operátor is átvizsgálja a detektált hibák 

valódiságát. Bár ez a felülvizsgálati stratégia igen hatékony lehet a teljes minőség-ellenőrzési 

folyamat megbízhatósága szempontjából, ugyanakkor számos kérdést és problémát is felvet. 

Ennek hátterével a későbbiekben hosszú oldalakon keresztül fogok foglalkozni (2.1. fejezet – Az 

emberi tényező a gyártósori minőség-ellenőrzésben), hiszen ez az emberi felülvizsgálati rendszer adta 

kutatásom egy másik fontos irányát. 

Az elektronika-gyártás során alkalmazott automatizált optikai minőség-ellenőrzési – ezen 

belül pedig a forrasztásvizsgálati – rendszerek tehát lehetőséget biztosítottak arra, hogy egyrészt a 

folyamatok vizsgálata által, másrészt a gyárban dolgozó mérnökök és szakemberek 

tapasztalatainak, véleményeinek és nehézségeinek megismerésével olyan kutatási irányokba 

haladhassak, amelyek eredményei – reményeim szerint – valós ipari problémák és kérdések 

                                                 
1 Ennek több oka is van: egyrészt a képek készítésének módjából eredően nem szükséges bonyolult elemzéseket 

végezni, hiszen általában „jól látszik” a hiba; másrészt – gyártósori minőség-ellenőrzésről révén szó – tartani kell a 

gyártási ütemidőt, ez pedig gyors vizsgálatokat tesz szükségessé; harmadrészt egy ipari, nagybízhatóságú rendszer 

esetén egyszerűbb algoritmusok jobban használhatók. 
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megválaszolásában fognak segíteni. Ennek megfelelően fogalmaztam meg a következő alfejezet 

kutatási céljait. 

1.5 Kitűzött célok 

Az értekezés a gyártósori minőség-ellenőrző rendszerek egy speciális kérdéskörével, a vizsgáló-

berendezések paramétereinek optimalizálási feladatával foglalkozik. A munkám során a következő 

részfeladatok megoldását tűztem ki célul: 

 Új, folyamatos optimalizálásra épülő folyamatmodell kidolgozása gyártósori minőség-

ellenőrző rendszerekhez. A komplex gyártósori minőség-ellenőrző rendszerek pontossága 

az idő múlásával folyamatosan romlik. A berendezések paramétereit a folyamatmérnökök 

azonban csak akkor hangolják át az új körülményeknek megfelelően, ha a vizsgálatok 

pontatlansága kezelhetetlen mértéket ér el. Ez a stratégia humán operátorok gyártósori 

jelenlétét teszi szükségessé, amely számos problémához vezethet. Kutatómunkám során ezért 

egy olyan új optimalizálási stratégia kidolgozását tűztem ki célul, amely alkalmazása jelentősen 

csökkenti az emberek gyártósori jelenlétét a minőség-ellenőrző folyamatokban. 

 Új módszertan kifejlesztése minőség-ellenőrző rendszerek optimális 

paraméterértékeinek automatikus meghatározására. A modern gyártási rendszerek 

területén egyre fokozottabb igény jelentkezik olyan algoritmusok kifejlesztésére, amelyek 

lehetővé teszik a minőség-ellenőrző berendezések paramétereinek folyamatos és automatikus 

hangolását. Ezt az új, folyamatos optimalizálásra épülő stratégia bevezetése még tovább 

erősíti. Erre a problémára azonban teljes mértékben kielégítő megoldást még nem 

fejlesztettek ki. A második célkitűzésem ezért az volt, hogy egy olyan új módszertant 

dolgozzak ki, amely alapján lehetőség nyílik paraméter-hangolási folyamat automatizálására 

oly körülmények között is, ahol a minőség-ellenőrzési rendszer belső folyamatai nem 

ismertek, vagy nehezen kezelhetők egy automatikus algoritmus segítségével. 

 Új képadatbázis-szűrő algoritmus kifejlesztése. Az előző célkitűzésemben leírt 

paraméter-hangolási eljárás egyik fontos felhasználási területe az automatikus optikai 

minőség-ellenőrzés lehet. A kifejlesztett automatikus optimalizáló eljárás alapját adó 

megfelelő tanító-adatbázisok (képadatbázisok) összeállítása azonban túlmutat a korábban 

készített mérési eredmények egyszerű tárolási problémáján. A különböző minőségű 

alkatrészeket tartalmazó felvételek bizonyos – a gyakorlatban számos esetben előforduló – 

feltételek mellett ugyanis összekeveredhetnek. A képadatbázisokból a bele nem illő elemek 

kiszűrése hosszú és időigényes feladat, ugyanakkor elkerülhetetlen a tanítómintákra alapuló 

optimalizálási eljárások végrehajtásához. Célom egy olyan algoritmus kifejlesztése volt, amely 

a tanító képadatbázisban található képeket egy speciális tulajdonságtérbe transzformálva 

lehetővé teszi automatikus szűrőeljárások felépítését a hibás tanítóminták kiválasztására és 

eltávolítására. 
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2 Minőség-ellenőrző rendszerek új 
optimalizálási folyamatmodellje 

A teljesen automatizált gyártás koncepciója szerint a gyártási szinten csupán a technológiai 

folyamatokat végző automatikus berendezések és gépek helyezkedhetnek el, melyeket komplex 

irányítási programok vezérelnek. Az egyes technológiai lépéseknél az ember nincs közvetlenül 

jelen, hanem a különféle monitorozó rendszereken keresztül figyeli a gyártási folyamatokat, majd 

szükség esetén a programok módosításával változtatja a berendezések működését. 

Ha a minőségi követelmények a minden termékre kiterjedő minőség-ellenőrzést írják elő, 

akkor a gyártósor teljesen autonóm működéséhez természetesen teljesen automatizált minőség-

ellenőrző rendszerek kellenek. Sok esetben azonban a vizsgálatokat végző rendszerek 

komplexitása miatt felmerül a minőség-ellenőrzés ellenőrzésének kérdése. Ennek végrehajtására a 

gyakorlatban sokszor emberi erőforrást alkalmaznak, ami azonban ellentmond a teljesen autonóm 

gyártás elvének, több problémát és nehézséget okozva ezzel. Ezért a gyártósori emberi tényező 

kiküszöbölése vagy csökkentése mindenképpen indokolt lépés a gyártórendszerek fejlődése 

szempontjából. Ebben a fejezetben ezzel a kérdéssel foglalkozom. 

Elsőként az emberekre épített minőség-felülvizsgálati rendszer hátterét tekintem át, majd 

részletesen bemutatom a minőség-ellenőrző berendezések beállítási és optimalizálási folyamatát. 

Fontos konklúzióként vonható majd le az a megállapítás, hogy az általánosságban alkalmazott 

optimalizálási stratégia miatt szükséges a minőség-ellenőrző folyamatokban a gyártósori emberi 

jelenlét. 

Ennek kiküszöbölésére a hagyományos optimalizálási stratégia helyett egy új folyamatmodellt 

fogok javasolni, amely a minőség-ellenőrző rendszerek folyamatos paraméter-optimalizálásán 

alapulva biztosítja a gyártósoron való emberi jelenlét csökkentését. Erről a fejezet második 

harmadában egy részletesen áttekintést fogok adni. 

A fejezet befejező részében az új optimalizálási stratégiát a minőség visszacsatolásának 

rendszerébe illesztve megmutatom a kidolgozott módszer előnyeit, lehetőségeit és korlátait. 
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2.1 Az emberi tényező a gyártósori minőség-ellenőrzésben 

A minőség-ellenőrzés a sorozatgyártás esetén az emberek számára igen megterhelő, sőt, gyakran 

lehetetlen feladat. Egyrészt sokszor olyan sok mérési ponton kell vizsgálni a termékek minőségét, 

amely feldolgozására az emberek teljesítőképessége már nem megfelelő. Másrészt a minőség-

ellenőrzés általában egy monoton módon ismétlődő, „unalmas” feladat, amelynek nem lehet 

kitenni hosszú távon az átlagos embereket. Az automatizált minőség-ellenőrző berendezések 

gyártósorokon való felhasználása többek között emiatt is mindenképpen indokolt volt. 

Ugyanakkor mindenképpen fontos kiemelni, hogy az emberi elme a hihetetlen összetettsége 

és kapacitása miatt összehasonlíthatatlanul rugalmasabb, mint a különféle algoritmusok és 

osztályozási küszöbök alapján működő gépek. Ezt pedig sok esetben ki lehet használni a 

gyártósori minőség-ellenőrzés esetén is [Lip07]. 

Ebben az alfejezetben az emberek szerepét tekintem át a gyártósori minőség-ellenőrzés 

felülvizsgálatában. Elsőként röviden bemutatom, hogy miért van szükség az emberi felügyeletre, 

majd rátérek ennek gyakorlati megvalósítási lehetőségeire. 

2.1.1 Gyártósori hibaforrások és a minőség-ellenőrzés kapcsolata 

A modern gyártósorok komplex berendezései igen nagy megbízhatósággal és magas minőségi 

színvonalat képviselve állítják elő és ellenőrzik az összetett termékeket is. A gyártás ugyanakkor 

nem egy állandósult folyamat, hanem az idő múlásával változik, amely többféle hiba forrását adja. 

Egyrészt különféle ideiglenesen jelentkező anomáliák befolyásolják a gyártási folyamatokat, 

amelyek elronthatják az adott technológiai folyamatot, hibás terméket eredményezve. Ezek a 

jelenségek csak néha fordulnak elő, általában valamilyen véletlen folytán, így csupán „pontszerű” 

esetekben okoznak hibát. Természetesen végtelen számú példát lehetne említeni ezekre a 

problémákra, így csupán az illusztráció kedvéért említeném meg a következőt: az 

elektronikagyártás esetén, ha az alkatrészszalagon egy ellenállás hiányzik, akkor az nem kerül 

beültetésre, amely a termék hibáját eredményezi. 

A minőség-ellenőrző rendszerek egyrészt e véletlenszerű anomáliák által okozott hibás 

termékek kiszűrésére kerülnek a gyártósoron elhelyezésre. Mivel a modern gyártósorok működése 

igen megbízható, ezért a teljes gyártási kapacitáshoz képest viszonylag kevés esetben fordulnak 

elő ilyen jellegű hibák. A 100%-os minőség-ellenőrzés feladata éppen az, hogy e hibás termékek 

ne kerülhessenek ki a gyártósorról. 

Ilyen néha megjelenő anomáliák természetesen a minőség-ellenőrzés esetén is elfordulhatnak. 

Például egy rövid időre megjelenő külső fényforrás bizonyos alkatrészek vizsgálatánál hibát 

okozhat az optikai minőség-ellenőrzés alkalmazásakor. Ez néhány hibásan osztályozott terméket 

eredményezhet, de általánosságban a minőség-ellenőrzés eredményét még megbízhatónak lehet 

tekinteni. 

A gyártósorok esetén azonban nem csak ideiglenes változásokról lehet beszélni. A 

technológia folyamatok működése az idő múlásával megváltozik, amely a legyártott termékek 

megjelenését és minőségét befolyásolja. Bár ez a folyamat viszonylag lassan megy végbe, azonban 

hatása folyamatosan érzékelhető, így nem csupán egy-egy terméket, hanem az összes gyártmányt 

érinti. Ezek a változások nem eredményeznek feltétlen hibás termékeket, hiszen a megfelelő 

minőség, mint mérték, bizonyos szórással mindenképpen bír, hanem gyakran csak a kifogástalan 

minőségű termékek megjelenítési formája változik. 
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Természetesen egy bizonyos idő elteltével a termékekben bekövetkező változás már nem 

tolerálható, ezért a berendezések paramétereinek módosítására (vagy a gépek karbantartására) van 

szükség. Erre a minőség-ellenőrzés eredményeinek visszacsatolásán keresztül nyílik lehetőség, 

amellyel részletesen a 2.3 fejezet foglalkozik. Most a továbbiakban feltételezzük, hogy a 

gyártóberendezések állapotai bár bizonyos mértékben megváltoztak, de még nem érték el azt a 

szintet, amely sok valóban hibás terméket eredményezne. 

A gyártóberendezések „öregedése” így egy másik, a gyártást jelentős mértékben akadályozó 

problémához is vezethet: a tévesen kiselejtezett termékek (téves selejetek) számának növekedéséhez. 

A minőség-ellenőrzést végző berendezéseket a folyamatmérnökök kezdetben úgy állították be, 

hogy az akkori állapotnak megfelelően tökéletesen meg tudják határozni a termékek minőségét. 

Néha azonban nehéz olyan algoritmust készíteni, amelyek a termékek változásából eredő 

kismértékű eltéréseket megfelelő módon tolerálni tudja. Ezért a mérnök gyakran alkalmazzák a 

nagyobb szigor elvét, vagyis olyan algoritmusokat és beállításokat implementálnak, amely a hibás 

termékek átcsúszását megakadályozza abban az esetben is, ha a körülmények már nem ideálisak. 

Ez azonban azt eredményezheti, hogy a gyártmányok megváltozott megjelenése miatt az 

egyébként helyes termékek is kiszűrésre kerülnek, amely felesleges kárt okoz a gyártó számára. 

Bár ez változás a gyártási sebességhez képest igen lassú, ugyanakkor tartós eredményt hoz, ezért a 

hibás osztályozások száma – amely a téves selejtekhez vezet – az idő múlásával folyamatosan 

nőhet. 

Ezt a folyamatot az automatikus forrasztás példáján keresztül nagyszerűen lehet érzékeltetni. 

A felkent ónpaszta mennyisége és egyenletessége a kenőkés élétől függ. Mivel a kések az idő 

múlásával kopnak, így a felvitt ónpaszta mennyisége is változik, amely a forrasztások formáját 

befolyásolja. Így elképzelhető, hogy bár a forrasztás tökéletes, egy frissen gyártott terméken eltér 

egy korábban készített forrasztáshoz képest. Ez pedig az optikai minőség-ellenőrző rendszereket 

néha megtévesztheti, mert a folyamatmérnökök a korábbi profil alapján készítették el a minőség-

ellenőrző algoritmust. 

A minőség-ellenőrző rendszer szempontjából külső tényezők megváltozása tehát jelentősen 

befolyásolhatja a mérés pontosságát. Ugyanakkor nem felejtkezhetünk meg a belső tényezőkből 

eredő kérdésekről sem. Ahogyan a konkrét gyártási folyamatokat végrehajtó gépek, ugyanúgy a 

vizsgáló-berendezések állapota is megváltozik az idő múlásával. Emiatt a korábban még tökéletes 

beállítások már nem feltétlen megfelelőek a termékek minőségének pontos megállapításához. Ez 

pedig ugyanolyan módon befolyásolja a téves selejtek arányának növekedését, mint ahogy azt 

gyártási folyamatok változásai tették. 

Ennek illusztrálására kitűnő példa az optikai minőség-ellenőrző rendszerek megvilágításának 

változása. Bár a LED-ek igen hosszú élettartamúak, az idő előrehaladtával azonban veszítenek a 

fényerejükből. A készített képek így egyre „sötétebbek” lesznek, amely a képfeldolgozási 

algoritmusokat bizonyos mértékben megzavarhatja, újabb téves selejteket eredményezve ezzel. 

A minőség-ellenőrző rendszerek tehát a külső és belső tényezők folytonos változása miatt az 

idő múlásával veszítenek a pontosságukból. A rendszerek tervezése során a fejlesztő és az 

üzemeltető mérnökök különös hangsúlyt fektettek arra, hogy a különböző elhangolódásból eredő 

változások inkább a tévesselejt-arányt növeljék, és átcsúszást csak nagyon szélsőséges esetben 

eredményezzenek. Emiatt a téves selejtek egyre növekedő száma a gyártási rendszerben egy 

állandóan újra és újra megjelenő és kezelendő probléma, míg egy-egy hibás termék átcsúszásának 

orvoslása ehhez képest igen ritka jelenség, amely szinte minden esetben egyedi megoldást igényel. 

A következőkben ezért feltételezem, hogy a külső-belső környezet változásából eredően a téves 
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selejtek száma növekedhet, az átcsúszás jelenségével a továbbiakban közvetlenül nem 

foglalkozom. Ez a megközelítés egyébként – mint ahogy hamarosan kiderül – a valós gyártósorok 

esetén is általánosan alkalmazott stratégia. 

A fentiek alapján 2.1. táblázat foglalja össze a gyártási rendszer és minőség-ellenőrzési 

folyamat során bekövetkező változások okait és következményeit. 

2.1. táblázat – A gyártósori hibaforrások összehasonlítása 

 „Pontszerű” hibák Elhangolódás 

Okok Ideiglenes gyártósori anomáliák A berendezések „öregedése” 

Hibás termékek száma Egy-egy hibás termék keletkezik 
Sokáig hibátlan gyártás, utána sok 
hibás termék 

Hibás osztályozások száma Néhány téves selejt Nagy a téves selejtek aránya 

Megszüntetés 
Egyedi esetek kezelése, ha 
szükséges 

Háttér feltérképezése, optimális 
beállítások megkeresése 

2.1.2 Emberi felügyelet és felülvizsgálat 

Látható tehát, hogy a gyártórendszer különféle berendezéseinek állapota folyamatosan változik, 

amelyet a minőség-ellenőrző rendszerek algoritmusai csak bizonyos mértékben tudnak tolerálni. 

Ez pedig a tévesen kiselejtezetett termékek számának megnövekedéséhez vezet, amely a gyártás 

szempontjából nehezen kezelhető. E probléma megoldására vezették be sok helyen a minőség-

ellenőrzés felülvizsgálatát. Ezen a ponton merül fel azonban a bevezetésben említett paradoxon, 

amelyet itt úgy lehetne lefordítani, hogy amennyiben lehetséges lenne egy olyan automatizált 

rendszer elkészítése, amely képes felülbírálni a minőség-ellenőrzést, akkor miért nem az a 

rendszer került eredetileg beépítésre? Ennek az ellentmondásnak a feloldásra a 

vizsgálóberendezések mérési eredményeinek felülvizsgálatát gyakran nem egy másik automatizált 

rendszerrel szokás elvégezni, hanem az emberi elme rugalmasságára és intelligenciájára alapozva 

humán operátorokra épülő stratégiát szoktak alkalmazni. 

A minőség-ellenőrző berendezések a mérések nagy részét automatikusan elvégzik, majd a 

kérdéses eseteket – amelyek száma természetesen már jóval alacsonyabb és az emberek számára is 

kezelhető mértékű – továbbítják a humán operátorok felé. Ők megvizsgálják az adott problémát, 

és döntenek a termék minőségéről. Ezzel a módszerrel tulajdonképpen a két „rendszer” előnyeit 

lehet egyesíteni: míg a gépek képesek a repetitív munka folyamatos végrehajtására, addig az 

emberek a magas intelligenciájuk és rugalmasságuk által alkalmazkodni tudnak az esetleges 

változásokhoz. 

Természetesen fontos kérdés, hogy mi számít „kérdéses esetnek”, vagyis mikor szükséges az 

emberi felülvizsgálat? Az első megközelítés szerint kisebb a probléma, ha esetleg egy tökéletes 

minőségű termék a pontatlan ellenőrzés miatt kiselejtezésre kerül, mintha egy hibás terméket 

bocsátana a gyár a vevő részére. Hiszen, bár az előbbi a gyárnak felesleges anyagi veszteséget 

jelent, mégis garantálható a külvilág felé a magas minőségi színvonal. Eszerint a stratégia szerint 

tehát a minőség-ellenőrző berendezések által helyesnek ítélt termékeket kell felülvizsgálni, nehogy 

a pontatlan osztályozás miatt hibás végtermék álljon elő. 
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Bár kétségkívül ez a módszer biztonságosabb ellenőrzési rendszert vonna maga után, a 

gyakorlatban azonban mégis tarthatatlan. Feltételezhető ugyanis, hogy a gyártást végző 

berendezések az esetek nagy többségében kiváló minőségű terméket állítanak elő, a minőség-

ellenőrző rendszer feladata pedig a néhány hibás termék kiszűrése. Vagyis a valós selejtek aránya 

jóval a helyes termékek száma alatt van. Ezért amennyiben a humán operátorok a helyes 

termékeket vizsgálnák át újra, akkor nagyságrendileg ugyanakkora feladatmennyiséget kellene 

elvégezniük, mintha az összes terméket ellenőriznék. Ez pedig lehetetlen és felesleges feladat. 

Ezért a gyakorlatban alkalmazott stratégia szerint az újraellenőrzést abban az esetben hajtják 

végre a humán operátorok, amennyiben az adott terméken a minőség-ellenőrző berendezés hibát 

talált. Az emberek feladata tehát annak ellenőrzése, hogy a kiselejtezett termék valódi hibát 

tartalmaz-e, vagy sem. Amennyiben tényleg hibás, esetleg kijavíthatják azt, ha pedig nem, akkor 

egyszerűen továbbengedik a következő gyártási fázisra. Ezzel a módszerrel jelentősen 

csökkenthető a gyártás tévesselejt-aránya. 

Ezen a ponton utalnék vissza az előző rész egyik fontos konklúziójára is, ahol részletesen 

kifejtettem, hogy miközben a nagyobb szigor elve nagymértékben meggátolja a hibás termékek 

átcsúszását, a téves selejtek számának folyamatos növekedéséhez is vezet. Ez szintén a hibásnak 

ítélt termékek felülvizsgálatának szükségességét veti fel. 

Ennek a felülvizsgálati stratégiának főleg a komplex termékek gyártásakor van kiemelt 

jelentősége. Ekkor ugyanis gyakran több ezer mérési ponton kell egyetlen terméket megvizsgálni, 

amelyek közül ha csak egyetlen esetben is hibát talál a rendszer, az egész terméket ki kell 

selejtezni. Ezért hacsak egy esetben nem működik tökéletesen a minőség-ellenőrző algoritmus, az 

máris indokolatlan selejtek tömkelegét eredményezné. 

 

 

2.1. ábra – A Viscom® cég verifikáló állomása és a hozzátartozó kezelőfelület egy pillanatképe 

(Forrás: http://www.viscom.de) 

Tehát minden hibát, amelyet a berendezés megjelöl, egy humán operátor felülvizsgál, és csak 

akkor kerül a termék kiszűrésre (esetleg javításra), ha valódi hibáról van szó. Mivel az emberek 

sokkal rugalmasabban tudják a változásokat kezelni, ezenkívül a folyamatos tanulás, adaptálódás 

is általános képességünk, így ez az együttműködés alapvetően kiválóan működik a modern 

gyártósorok esetén. Miután pedig feltételezhető, hogy sem a gyártás, sem a minőség-ellenőrzés 

nem követ el túl nagy számban hibát, a selejtnek osztályozott termékek felülvizsgálata általában az 

ember által kezelhető mértéken belül marad. 

a.) Verifikáló állomás 

b.) Kezelőfelület 

http://www.viscom.de/
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A modern gyártósorok esetén ezt a felülvizsgálati stratégiát igen elterjedten alkalmazzák. A 

minőség-ellenőrző berendezéseket szállító cégeknek általában külön termékük van a 

felülvizsgálatok végrehajtására. A 2.1/a. ábrán az elektronikai termékek optikai minőség-ellenőrző 

rendszerére láthatunk egy példát. A 2.1/b. ábra pedig ugyanezen cég verifikáló-állomásának a 

legújabb, 2012-ben kifejlesztett kezelőfelületét mutatja. Látható tehát, hogy ez a módszertan 

teljesen általánossá vált a modern gyártósorok esetén is. 

2.1.3 Az emberi felügyelet korlátai 

Az emberek gyártósoron való alkalmazásának azonban komoly hátrányai is vannak. Az emberi 

ellenőrzés ezzel a módszerrel a gyártósor szerves részét képezi, hiszen a humán operátorok szó 

szerint a gyártósoron ülve végzik a munkájukat. A 2.1/a. ábrán látható például, hogy az 

újraellenőrző állomáson a fő gyártósori futószalag keresztülfut. Emiatt a gyártósor „részeként 

dolgozó” emberekre is érvényesíteni kell számos olyan követelményt, amelyeket a berendezésekre 

találtak ki. 

Például a gyártási ütemidő tartása nem csúszhat el a humán operátorokon. Tulajdonképpen 

ez annyit jelent, hogy az emberek munkája nem tarthat tovább a berendezések munkájánál. Az 

elektronikagyártás esetén például egy komplex panel vizsgálata (amely nagyságrendileg 10000 

mérési pontot tartalmaz) kb. 1 perc alatt megy végbe. Eszerint, ha a berendezés csak 10 

lehetséges hibát jelöl meg a panelen, akkor is maximálisan 6 másodperce jut a humán operátornak 

minden egyes hiba áttekintésére. Mindezt folyamatosan kell végeznie, amely komoly 

koncentrációt igényel. Látható, hogy e fölötti hibaszám esetén szinte lehetetlen feladat hárulna a 

felülvizsgálatot végző emberek elé. Vagyis az emberi felügyeleti rendszer bizonyos esetben a 

gyártás szűk keresztmetszetét is jelentheti. 

A berendezések állandósult hibájával kapcsolatban nem csak az ütemidő tartása a probléma. 

Ha a gépek egy-egy mérési ponton gyakran hibáznak, akkor a humán operátorok megszokhatják 

azt, és az esetleges valós probléma felett elsiklik a figyelmük. Így a téves selejtek magas száma 

közvetetten kihathat akár az átcsúszás jelenségére is, de számos további problémák forrása is 

lehet. Egy fontos negatív következményre például a 4. fejezetben még részletesen visszatérek. 

A gazdasági és műszaki kérdések mellett fontos szempont az emberek munkakörülményei is. 

Csendben jegyzem meg, hogy a legmodernebb gyárak esetén sem mondható ez a feladat ideális 

munkának, éppen azért, mert tulajdonképpen egy intelligens gép feladatait kell az embereknek 

ellátniuk. Ez folyamatos stresszhez vezet, amelyet ötvözve az ismétlődő munkafázisokból eredő 

monotóniával, a minőség-ellenőrzésük pontosságának rovására mehet. 

Végül visszautalva a Wheeler által megfogalmazott kérdésre, minden ember, aki a felügyeleti 

rendszerben dolgozik, az effektív gyártástól vonja el az értékes erőforrásokat, így – igen lesarkítva 

természetesen – közvetetten hozzájárulva a gyártás minőségének romlásához. 

Ez a stratégia tehát ellentmond a teljesen autonóm gyártósorok koncepciójának, amelynek 

éppen az a célja, hogy a monoton, ismétlődő munkát gépek végezzék, az emberek feladata pedig 

csak ezek megfelelő vezérlése és felügyelete legyen. Vagyis kijelenthető, hogy bár gyártósori 

minőség-ellenőrző rendszerek esetén a humán erőforrás felhasználása gyakran szükséges és 

elkerülhetetlen, ugyanakkor a folyamos, a gyártósor részeként működő emberi felügyelet kiváltása 

mindenképpen indokolt lenne. 
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2.1.4 Hagyományos optimalizálási modell 

A gyártósori minőség-ellenőrzés folyamatos emberi felügyeletének szükségessége tehát abból 

adódik, hogy a vizsgálóberendezések nem képesek minden esetben helyes döntést hozni az 

termékek minőségét illetően. Látható volt az is, hogy a berendezések hibázása hosszú távon a 

humán operátorok munkáját is elronthatja, ellehetetlenítheti. Ezért hiába az emberi felügyeleti 

rendszer, az elhangolódásból eredő pontatlan osztályozások megnövekedett számával bizonyos 

idő után mindenképpen foglalkozni kell.  

Ezért az ellenőrzésért felelős folyamatmérnökök bizonyos időközönként karbantartják a 

minőség-ellenőrző berendezéseket. Tévedés lenne ugyanis azt feltételezni, hogy ezek a 

berendezések nem alkalmasak az ellenőrzés pontos végrehajtására, a legtöbb esetben 

megtalálhatók azok a beállítások, amelyekkel a termékek minősége tökéletesen megállapítható. 

Csupán a gyártás elhangolódásából eredően más beállításokat kell alkalmazni a tökéletes 

osztályozás elérése érdekében. 

A tapasztalatom szerint ez a folyamat a leggyakrabban nem fizikai karbantartást, esetleg 

alkatrészcserét jelent, hanem a rendszer szoftverparamétereinek optimalizálását hajtják végre. A 

mérnökök az aktuális állapotnak megfelelően meghatározzák a berendezések új működési 

paramétereinek értékeit úgy, hogy a termékek osztályozása ismét megfelelő legyen. Minden ilyen 

optimalizálás után jelentősen lecsökken, sőt, általában teljesen meg is szűnik a hibás osztályozás. 

Mivel azonban egy komplex rendszer esetén számtalan független vizsgálatot szoktak 

elvégezni, így egy-egy rész optimalizálása általában csak rövid időre oldja meg a problémát, hiszen 

a gyártási folyamatok változása miatt a termék egy másik helyén ismét előfordulhatnak hibás 

mérések. Egy nagyméretű gyártócsarnok esetén ráadásul nem csupán egyetlen termék készül egy 

időben, hanem egyszerre több különböző gyártmányt állítanak elő párhuzamosan. A különböző 

gyártósorok különféle minőség-ellenőrző rendszereinek karbantartása nem egyszerű feladat. 

Például különböző termékek esetén ugyanazon alkatrésztípusnak az ellenőrzésére gyakran más 

paraméterérteket kell használni, révén, hogy az egyes gyártósorok más állapotban vannak. Ez igen 

nehézzé teszi a folyamatmérnökök dolgát. 

Ezenkívül a paraméterek megfelelő értékeinek beállításhoz nagy szaktudás és tapasztalat 

szükséges, amelyet jól kvalifikált szakemberek tudnak csak végrehajtani. Azonban – ismét 

megemlítve a Wheeler által megfogalmazott dilemmát – a vizsgálati rendszerek üzemeltetésén 

dolgozó mérnökök száma is viszonylag korlátos lehet. 

Emiatt gyakran alkalmazott stratégia, hogy – leszámítva a nagy karbantartásokat és a kiemelt 

projekteket – az általános működés közben a mérnökök akkor végzik el a paraméterek 

optimalizálását, ha arra a téves selejtek megemelkedett száma miatt már mindenképpen szükség 

van. Ez a stratégia tulajdonképpen arra épül, hogy a problémás mérési pontokat az emberekre 

bízzák, amíg a kapacitásuk bírja, hiszen a gyártósori minőség-ellenőrzés humán operátorral 

ellátott felügyelete éppen erre lett kitalálva. Ezt az optimalizálási folyamatot foglalja össze a 2.2. 

ábra. 

Látható, hogy ezzel a módszerrel tulajdonképpen csak viszonylag rövid ideig működnek 

tökéletesen a minőség-ellenőrző berendezések, utána mindenképpen szükséges az emberi 

felülvizsgálat, ellenkező esetben a felesleges selejtek száma kezelhetetlenül nagy lesz. Ennek a 

módszernek tehát az a legnagyobb hátránya, hogy kötelezően szükségessé teszi a közvetlen 

emberi jelenlétet a gyártósorokon. Ugyanakkor, ha ezt a paraméter-optimalizálási stratégiát 
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követjük, akkor ez abszolút kikerülhetetlen, hiszen éppen a folyamatos emberi felülvizsgálat által 

éri el a teljes minőség-ellenőrző rendszer a kívánt pontosságot. 

Az ilyen nagyfokú és ennyire közvetlen gyártósori jelenlét azonban a modern gyárak esetén 

nem éppen kívánatos a fent felsorolt hátrányok miatt. Ennek kiküszöbölésére egy új 

folyamatmodellt dolgoztam ki a minőség-ellenőrző rendszerek paramétereinek optimalizálására, 

melyet részletesen a következő fejezetben ismertetek. 

 

 

2.2. ábra – Hagyományos optimalizálási modell 

2.2 Folyamatos optimalizálásra épülő új folyamatmodell 

Az előző fejezetben bemutattam az emberi tényező gyártósori szerepét a minőség-ellenőrzés 

szempontjából. Megmutattam, hogy a közvetlen emberi felügyelet milyen fontos szerepet játszik a 

teljes minőség-ellenőrzési rendszer pontossága szempontjából. Látható volt ugyanakkor, hogy a 

gyártósoron dolgozó emberek szerepét lehetőség szerint csökkenteni, vagy akár teljes mértékben 

eliminálni érdemes, hiszen ezzel jelentős lépéseket lehet tenni a teljesen autonóm gyártás irányába. 

Azonban a minőség-ellenőrző rendszerek paraméteroptimalizálási folyamatában alkalmazott 

hagyományos stratégia ezt lehetetlenné teszi, mert a folyamatok közvetlenül feltételezik a 

vizsgáló-berendezések folyamatos felülvizsgálatát, vagyis a humán operátorok állandó gyártósori 

jelenlétét. 

Ennek kiküszöbölésére egy új paraméter-optimalizálási folyamatmodellt dolgoztam ki, amely 

lehetővé teszi az emberi jelenlét csökkentését a gyártósori minőség-ellenőrzésben. Ez az alfejezet 

ezen új modell részleteit tárgyalja. 

2.2.1 Folyamatos optimalizálás elve 

A gyártósori emberi felügyeletre azért volt szükség, mert a külső és belső állapotváltozások miatt 

bekövetkező valós vagy látszólagos termékmódosulásokat a minőség-ellenőrzés nem tudja 

minden esetben tökéletesen lekövetni ugyanazokkal a beállításokkal. A berendezések paramétereit 

pedig a folyamatmérnökök csak akkor módosították, amikor arra már mindenképpen szükség volt 

a túl sok felesleges selejt miatt. 

Ugyanakkor fontos azt látni, hogy egy-egy ilyen paraméter-optimalizálás után a minőség-

ellenőrző berendezések egy ideig újra tökéletesen működnek. Vagyis feltételezhető, hogy 
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bármennyire is bonyolult az adott termék és a hozzátartozó minőség-ellenőrző folyamat, mindig 

lehet találni olyan konfigurációt, amellyel a termékek osztályozása megfelelően működik1. Mivel a 

gyártórendszer állapotai nem ugrásszerűen, hanem egy lassú folyamat következtében 

hangolódnak át, ezzel az új beállítással egy bizonyos ideig még biztosan tökéletes lesz az 

osztályozás. Amennyiben folyamatosan biztosítva lenne, hogy a gyártósor aktuális állapotának 

függvényben meghatározott tökéletes beállítással üzemeljenek a vizsgáló-berendezések, az 

osztályozás pontossága sosem csökkenne az alá a szint alá, amely az emberi felülvizsgálati 

rendszer bevezetését indokolta. 

E stratégia pontosabb meghatározásához egy pillanatra tekintsünk vissza a 2.2. ábrára, amely 

a gyártási folyamat állapotváltozását írta le. Látható, hogy az idő múlásával a gyártósor 

állapotváltozásaiból eredően a minőség-ellenőrzés eredménye is folyamatosan változik. 

Kezdetben még továbbra is tökéletes az osztályozás, azonban az osztályozó algoritmusok belső 

működésében már érzékelhető, hogy a jó termékek bizonyos helyeken egyre inkább a selejtek felé 

kezdenek húzni (1. fázis). Ezután néhány kiváló minőségű termék rossz osztályzatot kap, ami a 

téves selejtek kezdeti megjelenését okozza (2. fázis). Ekkor ez még jóval a tolerálható szint alatt 

marad, vagyis ehhez a fázishoz még nem lenne szükséges az emberi felügyelet. A hagyományos 

optimalizálási stratégia azonban ezen a ponton még nem avatkozott be, hanem továbbengedte a 

változási folyamatot (3. fázis), ahol már a különféle állapotváltozásokból fakadóan keletkezett 

téves selejtek magas száma ellehetetlenítette volna a gyártást az emberi felügyelet nélkül. 

Az új folyamatmodell alapját az a felismerés adta, hogy az 1. és 2. fázisokban bár már 

érzékelhető az, hogy a minőség-ellenőrzés optimalizálása a későbbiekben szükségessé válik, de a 

hibás osztályozások száma még jóval a kezelhető szint alatt marad. Az új optimalizálási 

folyamatmodellben ezért azt javaslom, hogy az optimalizálást már az 1. vagy a 2. fázisban hajtsuk 

végre, ezzel meggátolva, hogy a folyamat átváltson a 3. fázisba, ahol a felesleges selejtek száma a 

gyártósori emberi felügyeletet szükségessé tette. Ez a stratégia sokkal gyakoribb optimalizálást 

feltételez, hiszen az optimalizálás végrehajtása szempontjából „puffernek” tekinthető emberi 

felügyeleti rendszer, vagyis a 3. fázis eltávolításra került a rendszerből. Innen ered a folyamatos 

optimalizálási stratégia elnevezés. 

 

 

2.3. ábra – Új, folyamatos optimalizálásra épülő stratégia 

                                                 
1 Megjegyzem, hogy amennyiben ezen állításom nem lenne igaz, akkor a minőség-ellenőrző berendezés önmagában 

nem lenne alkalmas az adott vizsgálati feladat elvégzésére. 
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Ennek az új optimalizálási folyamat összefoglalása a 2.3. ábrán látható. Az új módszertan szerint 

két stratégiát különböztettem meg, amelyekkel a tökéletes minőség-ellenőrzéshez vissza lehet 

térni: egyrészt az 1. fázisból a megelőző optimalizálás segítségével, másrészt pedig a felesleges selejtek 

megjelenésekor az azonnali optimalizálással. Bár a két eset kezelése nagyon hasonló, mégis 

fontosnak tartottam őket különválasztani a mögöttük húzódó logikai eltérések és az alkalmazási 

lehetőségekben való különbségek végett. A következőkben ezek részletes bemutatásával 

folytatom az új stratégia ismertetését. 

2.2.2 Megelőző optimalizálás 

Mint említettem, az 1. fázis esetén még minden osztályozás pontos, azonban már érezhető az 

elhangolódás hatása. Mivel ekkor még nem jelentkezik a hibás osztályozás problémája, így egy 

ekkor végrehajtott paraméter-optimalizálás tulajdonképpen szinte teljes mértékben 

megakadályozná a téves selejtek megjelenítését. 

Bár a megelőző optimalizálás a legmegfelelőbb módszer a minőség-ellenőrzés pontosságának 

megnöveléséhez, de alkalmazásához egy kérdést mindenképpen meg kell válaszolni: akkor, 

amikor minden termék a megfelelő osztályba lett sorolva, mi alapján lehet észlelni az 

elhangolódást, illetve mikor érte el ez azt a szintet, amikor az optimalizálást már végre kell 

hajtani? 

Mivel az osztályozóra „kívülről” tekintve még minden tökéletesnek tűnik, így csupán a be- és 

a kimeneteinek ismeretében lehetetlen bármilyen következtetést levonni az ellenőrzési 

folyamatokra vonatkozóan. Ehhez az ellenőrző algoritmusok belső állapotáról kell információt 

nyerni. A gyakorlatban számos esetben lehetőség nyílik az osztályozási folyamat elemzésére. Igen 

gyakori eset például, hogy a végső osztályba sorolást osztályozási küszöbök alapján végzik el az 

algoritmusok. Egy jól beállított, robusztus rendszer esetén a termékekhez rendelt numerikus 

értékek (amely a minőség függvénye) ezektől a küszöböktől viszonylag távol helyezkednének el, 

így egyértelmű, hogy az adott termék melyik csoporthoz tartozik. Probléma akkor merül fel – 

amely többek között a felesleges selejteket is okozza –, amikor ehhez a küszöbhöz túl közeli 

értékeket számol az algoritmus. Ilyenkor ugyanis kevésbé megbízhatóak a döntések, hiszen a 

számolás során egy minimális változás is más csoportot eredményezhetett volna. Az 

elhangolódásból eredően a jó minőségű termékek egyre inkább és egyre gyakrabban közelítik meg 

ezt a döntési küszöböt, amely végső soron felesleges selejtek formájában fog realizálódni. Vagyis, 

ha folyamatosan monitorozzuk a döntés robusztusságát, következtést vonhatunk le az 

elhangolódás mértékéről. Így mielőtt ez már a felesleges selejtek számában is jelentkezne, 

optimalizálhatjuk a berendezés paramétereit. 

Természetesen ennél akár jóval szofisztikáltabb módszerekkel is ellenőrizhetjük az 

osztályozás pontosságát. Fontos azonban kiemelni, hogy csak olyan módszerek használhatóak, 

amelyek automatikusan vagy mintavétel alapján végezhetők. Szintén lényeges, hogy ekkor a 

paraméter-optimalizálás alapja nem a felesleges selejtek számának minimalizálása, hanem az 

algoritmus robusztusabbá tétele a beállítások módosítása által. Ennek kvantitatív (vagy legalább 

kvalitatív) mérését pedig mindenképpen biztosítani kell az optimalizálás során. 

Látható tehát, hogy a megelőző optimalizálás kiválóan alkalmas lehet a felesleges selejtek 

eliminálására (illetve a számának nagymértékű csökkentésére), de csak olyan minőség-ellenőrző 

rendszerek esetén alkalmazható, amelyek az ellenőrzési folyamatok belső működésére 

vonatkozóan bizonyos apriori feltételeknek eleget tesznek. 
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2.2.3 Azonnali optimalizálás 

Az azonnali optimalizálás stratégiája sokkal szélesebb körben nyújthat megoldást, igaz, csak 

bizonyos mértékű téves selejtek árán. A gyártás során azonban nem önmagukban a téves selejtek, 

hanem azok magas száma és állandósága okozza a problémát. Az általam javasolt új 

folyamatmodellben már rögtön az első rosszul osztályozott termékek megjelenésekor 

végrehajtjuk az optimalizálást, ellentétben a hagyományos stratégiával, ahol csak akkor történt 

beavatkozás, amikor már kifejezetten rosszul működtek a berendezések. Így azonban a minőség-

ellenőrző berendezés csak néhány esetben osztályozza hibásan a termékeket, utána ismét 

megfelelő módon fog működni. 

Ezen a ponton merül fel ismét egy elkerülhetetlen kérdés: milyen módon derül ki egy adott 

osztályozási eredményről, hogy hibás, vagyis az adott termék tévesen került-e kiselejtezésre? A 

hagyományos optimalizálási stratégia esetén a humán operátorokra épülő felülvizsgálati rendszer 

szolgáltatta ezeket az adatokat. Ez azonban a folyamatos optimalizálásra épülő rendszer esetén 

paradox helyzetet teremtene, hiszen az új folyamatmodell bevezetésének éppen a gyártósori 

emberi jelenlét csökkentése lenne a célja. Ez az ellentmondás azonban szerencsére csak 

látszólagos. 

Fontos ugyanis kiemelni, hogy nem önmagában az emberi erőforrások felhasználása, hanem 

annak a gyártósoron való közvetlen alkalmazása okozta a fő nehézségeket. A folyamatos 

optimalizálás esetén viszont csak minimális számú rosszul osztályozott termék lesz, emiatt már 

nem indokolt minden feltételezett – a minőség-ellenőrző berendezések által megjelölt – hibának 

az azonnali felülvizsgálata. Ennek oka, hogy mivel állandóan az optimálishoz közeli beállításokkal 

üzemelnek a vizsgáló gépek, így a minőségi eredmények sokkal megbízhatóbbnak tekinthetők. 

Ezért abban az esetben, ha egy terméket hibásnak osztályozza a berendezés, érdemes azt rögtön 

eltávolítani a gyártósorról, majd egy későbbi időpontban felülvizsgálni a hibát. Ezáltal a gyártósori 

felülvizsgálat tulajdonképpen megszűnik, így a gyártósori emberi jelenlét is jelentősen csökken. 

Természetesen a felülvizsgálatot ebben az esetben is korlátos időn belül végre kell hajtani, 

hiszen ellenkező esetben nem lesz információnk a rendszerek elhangolódásáról. Ezt egyfelől 

továbbra is humán operátorok végeznék, azonban már más stratégia szerint. Egyrészt annak 

eldöntése, hogy egy termék valódi hibát tartalmaz-e vagy sem, bizonyos rendszerek esetén 

távolról is elvégezhető. Például az optikai minőség-ellenőrzés esetén a készített és elemzett kép 

továbbítása leggyakrabban teljesen elegendő a felülvizsgálati osztályozás elvégzéséhez. Ebben az 

esetben a humán operátor már a gyártósortól messze is elvégezheti az újraellenőrzést. 

A felülvizsgálat „személyes” végrehajtásának szükségessége sem feltétlen indokolja a 

gyártósori közvetlen emberi jelenlétet. A hibásnak ítélt termékek ugyanis kivehetők a gyártósorról, 

majd szükséges esetén később el lehet végezni az újraellenőrzést, illetve az esetleges javítást is. Bár 

ebben az esetben a „gyártási szinten” megjelennek az emberek, de mégsem a gyártósor részeként 

végzik a munkájukat, hanem annak működésétől függetlenül. 

Az újraellenőrzés időzítése különösen fontos kérdés. Gyakori felülvizsgálat esetén esetleg 

felesleges emberi erőforrásokat pazarolhatunk, míg a túl ritka újraellenőrzés a minőség-ellenőrzés 

pontosságának rovására mehet. Erre a kérdésre bizonyos szempontból megoldást nyújthat a 

selejtek időbeli eloszlásának folyamatos vizsgálata. A modern gyártósorok esetén feltételezhető, 

hogy viszonylag kevés valódi selejt készül a gyártás magas műszaki és minőségi színvonala miatt. 

Emiatt, ha egy gyártósoron a kiselejtezett termékek száma egy adott időszakon belül a vártnál 

valamivel magasabb, két dolog feltételezhető. Vagy a technológiai folyamatok hangolódtak el oly 
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mértékben, amely már a gyártás minőségét veszélyeztetni. Ebben az esetben a gyártási 

beállításokban mindenképpen változtatás szükséges, amely minden egyéb tényezőtől függetlenül 

nagy valószínűséggel szükségessé teszi a selejt termékek emberi felülvizsgálatát. A másik ok a 

minőség-ellenőrző rendszer hibájára utalhat, amely úgyszintén az emberi újraellenőrzést vonja 

maga után. Így folyamatos újraellenőrzés nélkül, csupán a selejtek számának eloszlásából 

következtetni lehet arra, hogy mely gyártósorok esetén szükséges a kiselejtezett termékek azonnali 

felülvizsgálata. Vagyis nem szükséges folyamatosan minden selejtet újra megvizsgálni, hanem 

elegendő csak ezt ott megtenni, ahol nagy valószínűséggel erre valóban szükség is lesz. A selejtek 

eloszlásának elemzésére pedig automatikus szoftverrendszerek készíthetők, hiszen például a 

statisztikus folyamatirányítás [WC92] többek között ilyen elemzésekre épül. 

A különféle automatikus algoritmusok más módon is fontos szerepet tölthetnek be a 

folyamatos optimalizálási stratégiában. Bizonyos esetekben ugyanis van lehetőség arra, hogy 

utóelemzéssel becsülhető legyen annak valószínűsége, hogy valódi hibáról van-e szó. Ezek a 

módszerek a gyártósoron nem futtathatók, például futásidő igényük, összetettségük, vagy esetleg 

éppen a pontosságuk miatt. Arra azonban mindenképpen megfelelőek lehetnek, hogy támogassák 

az embereket az újraellenőrzési folyamatban. Mivel folyamatos optimalizálás esetén ez már nem 

gyártósori tevékenység, így ezekre más követelmények vonatkozhatnak, így olyan módszerek is 

alkalmazhatók, amelyek a gyártósorokon nem. Ezzel kapcsolatban a 4.4. fejezetben lehet egy 

rövid példát olvasni az optikai minőség-ellenőrzési rendszerekre vonatkozóan. 

2.2.4 Automatikus optimalizálás 

Egy különösen fontos kérdést még mindenképpen meg kell válaszolni: hogyan biztosítható a 

folyamatos optimalizálás? Hiszen a hagyományos optimalizálási stratégiát bemutató részben 

éppen az volt az egyik megállapítás, hogy a minőség-ellenőrző rendszerek optimalizálása nehéz és 

időigényes feladat, emiatt „halogatják” a folyamatmérnökök a paraméterek beállítását a legutolsó 

határig. Ha mostantól a berendezéseket jóval gyakrabban kellene optimalizálni, ez még további 

erőforrásokat igényelne. 

Ha az optimalizálást továbbra is csupán emberi erőforrás segítségével kívánjuk megoldani, 

akkor sem ennyire borús a helyzet. A gyártósoron dolgozó humán operátorok munkája ugyanis 

csökkent, így a felszabaduló erőforrásokat az optimalizálásra lehet átcsoportosítani. Ezenkívül a 

gyakori optimalizálás esetén egyszerűbb feladatot kell megoldani, mint amikor egy nagyobb 

mértékben elhangolódott rendszer optimális paraméterértékeit kell meghatározni. 

Így azonban csak korlátozott mértékben lehet a folyamatos optimalizálás előnyeit 

kihasználni. Javaslatom szerint ez a stratégia akkor alkalmazható igazán sikeresen, ha a minőség-

ellenőrző berendezések automatikus paraméter-optimalizálása legalább bizonyos mértékben 

megoldható. Ezáltal a megnövekedett terhelést automatikus szoftverek vennék át, így a 

folyamatmérnökök és a humán operátorok munkája csökkenhetne. A felszabaduló humán 

erőforrást pedig például a gyártási folyamatokra lehetne átcsoportosítani, amely már közvetlenül 

növelné a gyártás minőségét. Az automatikus optimalizálás részleteiről, megvalósítási 

lehetőségeiről, illetve egy új algoritmusról a 3. fejezetben szólok részletesen.  
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2.2.5 Alkalmazási kérdések 

A fentiek alapján látható, hogy a folyamatos optimalizálás alkalmazása lehetőséget biztosít a 

minőség-ellenőrzés során az emberi jelenlét csökkentésére. Ugyanakkor kitűnik, hogy ennek 

alkalmazására nem minden esetben van korlátlan lehetőség. Különösen fontos ugyanis, hogy 

mind a gyártás, mind a minőség-ellenőrzés igen megbízható legyen. Amennyiben lehetetlen a 

gyártósori berendezéseket úgy beállítani, hogy egy bizonyos ideig megfelelően működjenek, az 

emberi jelenlét fokozottan szükséges, a folyamatos optimalizálás pedig ezt nem tudja csökkenteni. 

Szerencsére a modern gyártósorok között számos esetben ezzel a problémával nem kell 

számolnunk. 

Szintén fontos a selejtek automatikus kezelésének megoldása. Ha a minőség-ellenőrzés hibát 

észlel, az adott terméket az esetleges újraellenőrzésig el kell távolítani a gyártósorról, hiszen a hiba 

kijavításáig (vagy a felesleges riasztás detektálásáig) nem haladhat tovább a következő technológia 

folyamat felé. Bár az előző – megbízhatósági – követelmény miatt ezekre viszonylag kevés példa 

lenne, a selejtek gyártósorról való eltávolítását és tárolását természetesen meg kell oldani. 

Ugyancsak lényeges követelmény a minőség-ellenőrző rendszerek paramétereinek könnyű 

állíthatósága. Bizonyos esetben az optimalizálás nem feltétlen néhány érték átírását jelenti, hanem 

ennél jóval komolyabb munkát igényel. Mivel a paraméter-hangolási feladatot a hagyományos 

stratégiához képest jóval gyakrabban kell végrehajtani, így fontos, hogy ezt viszonylag gyorsan és 

egyszerűen el lehessen végezni, ellenkező esetben hatalmas teher hárulna a folyamatmérnökökre. 

Ezek a követelmények és feltételek nem minden esetben teljesíthetők maradéktalanul egy 

gyártórendszer esetén, amely korlátozhatja a folyamatos optimalizálási stratégia bevezetését. 

Ugyanakkor nem is annyira szigorúak és a valóságtól elrugaszkodottak, hogy a mai modern 

gyártósorok egy részénél ne lenne már most is sikerrel alkalmazható a folyamatos optimalizálás 

elve. Erre tipikus példa a bemutatott optikai minőség-ellenőrzés lehet (1.4. fejezet). 

Természetesen ehhez még több mérnöki problémát meg kell oldani, ezekre azonban véleményem 

szerint biztosan hatékony megoldást lehet találni. 

2.2.6 Konklúzió 

Az új, folyamatos optimalizálásra épülő folyamatmodell lehetővé teszi a gyártósori emberi 

felülvizsgálati rendszer részben vagy egészben történő kiváltását. A módszer alapelve az, hogy a 

minőség-ellenőrzés eredményét folyamatosan monitorozva még a téves selejtek számának 

megnövekedése előtt végrehajtjuk az optimalizálást. Mivel így kevesebb rosszul osztályozott 

termék keletkezik, a felülvizsgálati és monitorozó rendszer kikerül a gyártósorról. A hagyományos 

és a folyamatos optimalizálási stratégiát a 2.2. táblázat foglalja össze. Bár az emberi felülvizsgálat 

teljes kiváltására a folyamatos optimalizálás esetén is csak korlátozott mértékben van lehetőség, 

ugyanakkor mégsem feltétlen szükséges az, hogy ez a folyamat a gyártósoron – vagyis az 

elsődleges gyártási folyamatba ékelődve – kerüljön végrehajtásra. Ezzel a teljesen autonóm 

gyártósorok irányába egy újabb lépést lehet tenni olyan rendszerek esetén is, ahol a minőség-

ellenőrzés megbízhatósága hosszútávon kérdéseket vetne fel. 
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2.2. táblázat – Optimalizálási stratégiák összehasonlítása 

 
Hagyományos (utólagos) 

optimalizálás 

Folyamatos optimalizálás 

Megelőző 
optimalizálás 

Azonnali 
optimalizálás 

Ú
jr

a
e
ll

e
n

ő
rz

é
s helye 

Gyártósoron, a gyártási 
folyamat részeként 

Függetlenül a gyártási folyamattól 

gyakorisága Folyamatosan. Időszakonként, ha szükséges. 

végrehajtója Humán operátor Humán operátor, szoftveres támogatással 

O
p

ti
m

a
li

z
á
lá

s 

kiváltó oka 
Kezelhetetlen a felesleges 

selejtek száma 
Kezdődő elhangolódás 

érzékelése 
Az első felesleges 

selejtek megjelenése 

gyakorisága Időszakonként, ha szükséges Gyakran, folyamatosan 

végrehajtója Elsősorban folyamatmérnökök Automatikus szoftverek, folyamatmérnökök 

F
e
le

sl
e
g

e
s 

se
le

jt
e
k

 száma Sok felesleges selejt Nincs felesleges selejt 
Minimális felesleges 

selejt 

visszahelyezése 
Azonnal (a humán operátorok 

által) 
Később az újraellenőrzés után 

2.3 Gyártásszabályozás a folyamatos optimalizálás 
stratégiájára építve 

Az előzőekben a folyamatos optimalizálás működési elvét ismertettem. Láthattuk, hogy az új 

stratégia milyen módon segítette elő a minőség-ellenőrző rendszerek pontosságának növelését. 

Ahogyan azonban a korábbiakban már közvetetten utaltam rá, a minőség-ellenőrzés 

megbízhatósága nem csupán azért fontos, hogy a hibás és a hibátlan termékek megfelelő módon 

kerüljenek szétválasztásra, hanem kiemelt szerepe van a gyártás folyamatos szabályozásában is. A 

termékeken keletkezett hibák és a minőségi jellemzők elemzéséből, illetve a selejtek számának 

változásából ugyanis jelentős következtetéseket lehet levonni a gyártási folyamatok működéséről, 

anomáliáiról és változásairól is. Ezen információk felhasználásával jobb technológiai beállítások 

érhetők el, növelve ezzel a gyártás minőségét és megbízhatóságát.  

A gyártósori minőség-ellenőrzésnek ebben kiemelt szerepe lehet, hiszen itt az egyes gyártási 

fázisok eredményei gyorsan és közvetlenül előállnak, amely megfelelő felhasználása elősegítheti a 

selejtek számának minimálisra csökkentését, esetleg teljes eliminálását. Ez az ún. zárthurkú 

minőség-irányítási stratégia (closed-loop quality control) [Con06]. A 2.4. ábrán ennek az elvnek az 

egyszerűsített „hatásvázlata” látható: a gyártás eredményeként a minőség-ellenőrző rendszer 

„érzékeli” a termék minőségét, amely információt felhasználva a meghatározott követelmények 

szerint a mérnökök módosítják a gyártási folyamat működését a jobb minőségi eredmények 

elérése érdekében. 
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Gyártásszabályozás Gyártási folyamat

Minőség-ellenőrzés

TermékminőségBeállítások

Mért termékminőség

Követelmények

 

2.4. ábra – A minőség-visszacsatolás egyszerűsített folyamatmodellje 

Vagyis a gyártásszabályozás szempontjából a minőség-ellenőrzés első megközelítésben egy érzékelő 

egységnek tekinthető. Ugyanakkor a minőség-ellenőrző rendszerekre csupán nagyléptékű 

megközelítés esetén tekinthetünk úgy, mint egy egyszerű „szenzorra”, a gyakorlatban – mint 

láttuk – egy igen összetett folyamat végzi a termékek ellenőrzését, ahol a működési beállítások 

folyamatos hangolásának különös jelentősége van. Egy modern gyártórendszer esetén a 

kidolgozott új folyamatmodell szerint e paraméter-optimalizálási feladat a gyártással 

párhuzamosan, folyamatosan valósul meg, így tulajdonképpen a gyártási rendszer szerves részét 

képezi. Emiatt felvetődik az a kérdés, hogy a minőség-ellenőrzés optimalizálása milyen 

kapcsolatban van a gyártási folyamattal? 

Ebben a részben azt mutatom be, hogy az új optimalizálási stratégia a gyártásszabályozási 

folyamattal miként kapcsolatható össze, és milyen új lehetőségeket és kérdéseket vet fel. Célom a 

gyártásszabályozás egy újfajta modelljének felírása volt, amelybe a minőség-ellenőrzés és annak 

folyamatos optimalizálása közvetlenül beilleszthető. Kutatásom során a gyártásszabályozás és a 

gyártástervezés szempontjait és időbeliségeit vettem alapul, a szabályozástechnikai diszciplínákból 

kölcsönzött állapot-megfigyelési és állapotbecslési elvek felhasználásával. 

2.3.1 A gyártásszabályozás állapot-visszacsatolásra épülő modellje 

A klasszikus szabályozástechnikában gyakran alkalmazzák különböző folyamatok leírására az 

állapotteres modellt [Tus94]. Ez a terminológia a gyártási folyamatok modellezésére is különösen 

alkalmas lehetőséget kínál, ezért a modell formalizálásához ezt a módszertant választottam. 

Ugyanakkor ezen a ponton szeretném kihangsúlyozni, hogy nem célom a klasszikus 

szabályozástechnika területére tévedni, csupán a mérnöki gondolkodáshoz közelálló és elterjedt 

jelölésrendszert, illetve az alapvető vizsgálati elveket kölcsönöztem innen. 

 

Gyártásszabályozás Gyártási folyamat

 𝒇𝒑 𝑡   𝒔𝒑 𝑡   𝒑𝒎 𝑡  

 

2.5. ábra – A gyártási rendszer folyamata 

A gyártási rendszer állapotteres leírásához a fenti folyamatmodellből indultam ki, de a minőség-

ellenőrzési visszacsatolás elhagyásával (2.5. ábra). Ez a modell gyártási rendszert a gyártás 

szabályozásának oldaláról közelíti meg, vagyis nem a technológiai folyamatok működési 

mechanizmusát, hanem gyártásnak, mint komplex rendszernek a működési folyamatát 

modelleztem. E megközelítés alapján a következő alapvető lépések különíthetők el: 
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0. Gyártástervezés. A termék megtervezése után a folyamatmérnökök meghatározzák az egyes 

gyártási lépéseket. E gyártástervezési folyamat eredményeként egy termékspecifikáció kerül 

meghatározásra (𝒔𝒑 𝑡 ), amely tulajdonképpen azt írja le, hogy az adott gyártási lépés után 

keletkezett gyártmánynak milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie. 

1. Gyártásszabályozás – a gyártási folyamat beállítása. Ezután a gyártásért felelős 

folyamatmérnökök a meghatározott specifikáció alapján megállapítják a gyártási folyamat 

paramétereit (𝒑𝒎 𝑡 ), vagyis tulajdonképpen elvégzik a technológia folyamatokban működő 

berendezések beállításait. 

2. Gyártási folyamat. A technológiai folyamat beállítása után következik maga a gyártás, amely 

során elkészülnek a meghatározott termékek. A termék megjelenését, formáját, minőségét 

stb. az ún. termékjellemzőkkel lehet leírni (𝒇𝒑 𝑡 ), amely minden legyártott termék esetén más 

és más. A termékjellemzők megfelelő gyártás esetén alacsony szórást mutatnak és 

megegyeznek a termékspecifikációban meghatározott értékekkel. 

Látható, hogy mindhárom tényező az idő függvényében folyamatosan változhat. A 

termékspecifikáció egy esetleges termékvariáció esetén módosulhat, amelynek hatására 

természetesen a gyártási paramétereket változtatni kell, amely kihat a termékjellemzőkre is. Ez 

tulajdonképpen új fejlesztést és gyártástervezést jelent, amely automatikus kezelésével jelen 

munka keretében nem foglalkoztam. Ezért a közvetkezőkben a termékspecifikációt közel állandó 

értéknek tekinthetjük. 

Sokkal izgalmasabb kérdés a másik két tényező konstans termékspecifikáció mellett történő 

változása. Korábban részletesen elemeztem, hogy a gyártási folyamat folyamatosan változik, 

emiatt a legyártott termékek megjelenése is ingadozik. Ezt a változást szimbolizálja a 

termékjellemző időfüggése. Ebbe mind a pontszerű anomáliák, mind a hosszú távú változások 

beleértendők. Mivel bizonyos határon túl ez a változás már hibás gyártáshoz vezet, így a 

folyamatmérnökök módosítják a berendezések beállításait. Így a gyártási folyamat paramétereinek 

változása nem csupán a termékspecifikáció megváltoztatása, hanem a termékjellemzők 

módosulása miatt is bekövetkezhet. 

A gyártási paraméterek hangolási folyamata tehát tulajdonképpen a gyártási folyamat belső 

állapotának visszacsatolásának tekinthető, hiszen folyamatmérnökök a berendezések megváltozott 

állapotától függően állítják be a berendezéseket a helyes gyártás elérése érdekében. Ennek 

pontosabb leírásához a gyártási lánc egy részletesebb modelljét kell alkalmazni, melyet a 2.6. ábra 

mutat. 

Gyártásszabályozás Gyártási folyamat

 𝑑𝒙𝒎

𝑑𝑡
  𝒙𝒎 𝑡  

 𝒙𝒎 0  
 𝒇𝒑 𝑡  

∫

 𝒑𝒎 𝑡  

 𝒆𝒎 𝑡  

 𝒙𝒎 𝑡  

 𝜋 𝒙𝒎  

 𝒔𝒑 𝑡  
 𝛿𝑚 𝒑𝒎, 𝒆𝒎, 𝒙𝒎   

𝜎𝑚 𝒔𝒑, 𝒙𝒎  

 

2.6. ábra – Állapot-visszacsatolás a gyártási rendszerben 

Az ábra a gyártási folyamatot a klasszikus állapotteres felírás szerint mutatja, melynek részei és 

azok szemantikus jelentései a következők: 
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 𝒙𝒎 𝑡 : A gyártási folyamat belső állapotát szimbolizáló függvény. Ez írja le az adott 

technológia lépésben használt berendezések működési körülményeit és belső állapotait. 

Időfüggése a korábbiak alapján egyértelmű. 

 𝜋 𝒙𝒎 : A gyártási lépést modellező tag, kimenete a termékjellemző. Bemenete a gyártási 

folyamat belső állapota, amely a korábban leírtakkal teljes összhangban azt jelenti, hogy a 

gyártási folyamat eredménye a berendezések belső állapotától függ, amely az idő 

függvényében folyamaton ingadozik 

 𝛿  𝒑𝒎 𝒆𝒎 𝒙𝒎 : A gyártás dinamikus tagja. Ez a függvény írja le a gyártási folyamatok belső 

állapotának folyamatos, időfüggő változását. Ez a változás – amelyet a 
 𝒙𝒎

  
 kimenet 

szimbolizál – egyrészt függ az aktuális beállításoktól, másrészt a jelenlegi állapottól, 

harmadrészt a külső és belső hibáktól és környezeti változásoktól (𝒆𝒎   ). Az ezt követő 

integráló és kivonó tagok az állapotváltozás és kezdeti állapot függvényében állítják elő a 

gyártási folyamat aktuális állapotát. 

 𝜎  𝒔𝒑 𝒙𝒎 : A gyártásszabályozást szimbolizáló tag, amely eredménye egyrészt a 

termékspecifikációtól, másrészt pedig a gyártási folyamat belső állapotától függ (részleteket 

lásd lentebb). 

A modell tehát leírja a gyártási folyamat változását, és közvetlenül illusztrálja, hogy ez milyen 

módon és mely ponton hat a gyártmány jellemzőire. Amennyiben a gyártást irányító mérnökök 

ismernék a berendezések állapotát, akkor a paraméterek módosításával elérhetnék, hogy mindig 

kiváló minőségű termékek készüljenek. Vagyis a gyártásszabályozás során tulajdonképpen a 

gyártási folyamat állapotának visszacsatolása történik. Ez szimbolizálja a gyártási folyamat 

állapotának bevezetése a gyártásszabályozás tagjába (vörös szaggatott nyíl). 

Valós gyártósor esetén sokszor ez a közvetlen állapot-visszacsatolás nem végezhető el. 

Egyrészt a berendezések belső állapotát mérni gyakran igen nehézkes. Például az automatikus 

forrasztás esetén használt pasztázógép késélességének mérése komoly mérnöki kihívás. Ezenkívül 

a mérési eredmények értelmezése sem minden esetben egyértelmű. A forrasztókemencék 

hőprofiljának ingadozása bár minden további nélkül mérhető, azonban a számos mérési 

eredmény folyamatos értékeléséhez nagy tapasztalat szükségeltetik. Végül érdekes kérdés, hogy 

milyen állapotváltozókat mérnénk. Egy folyamat esetén bizonyos paraméterek monitorozása 

egyértelmű, de egy bonyolult berendezés esetén közel sem biztos, hogy csak ezek befolyásolják a 

termékjellemzőket. Az összes lehetséges tényező feltérképezése és a hozzájuk tartozó mérési 

rendszer kialakítása embert próbáló feladat. 

Emiatt a gyártási folyamat állapotának közvetlen visszacsatolására csak korlátozott 

mértékben van mód. A klasszikus szabályozástechnikában ilyen esetekben alkalmazzák az állapot-

megfigyelés és állapotbecslés módszerét. Ennek lényege, hogy az adott folyamat belső állapotára 

annak ki- és bemenetének megfigyelésével, a köztük lévő kapcsolat alapján következetünk 

[Lee05]. Így nem kell ismerni a folyamat bonyolult belső működési mechanizmusát, hanem fekete 

dobozként tekintve a rendszerre megfigyeljük, hogy egy adott bemenet hatására milyen kimenetet 

produkál, majd egy modell alapján kikövetkeztetjük a számunkra lényes információkat. 

Ez az elv a gyártási folyamatok esetén is implicite felhasználásra került. A minőség-ellenőrzés 

és egy hozzátartozó elemző rendszer ugyanis éppen ezt az állapotbecslést hajtja végre (2.7. ábra): 

a minőség-ellenőrzés a termékjellemzők és a termékspecifikáció közötti kapcsolatot vizsgálja, 
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amely alapján következtetést von le a gyártás minőségére (𝒑𝒎 𝑡 ) vonatkozóan, melyet elemezve 

(   𝒎 𝒑𝒎 ) adható egy becslés a gyártási folyamat belső állapotáról (𝒙𝒎  𝑡 ). 

Gyártásszabályozás

Gyártási folyamat

 𝑑𝒙𝒎

𝑑𝑡
  𝒙𝒎 𝑡  

 𝒙𝒎 0  
 𝒇𝒑 𝑡  

∫

 𝒑𝒎 𝑡  

Minőség-ellenőrző 
rendszer

 𝒆𝒎 𝑡  

 𝒙𝒎  𝑡  

 𝛿𝑚 𝒑𝒎, 𝒆𝒎, 𝒙𝒎   𝜋 𝒙𝒎  

 𝒔𝒑 𝑡  
 
𝜎𝑚 𝒔𝒑, 𝒙𝒎   

  𝒎 𝑡      𝒎, 𝒑𝒎  

 

2.7. ábra – A gyártási rendszer állapotteres modellje a minőség-szabályozással kiegészítve 

Az állapotdiagramon látható, hogy minőség-ellenőrzés nem a gyártási folyamat szigorúan vett 

bemenetét használja, hanem a termékspecifikációt, amely a gyártásszabályozás bemenete. A 

gyártási paraméterek az állapotbecslő tagba kerültek bevezetésre. Ez önmagában nem jelent 

problémát, hiszen a minőség-ellenőrzésre tekinthetünk úgy, mint a gyártási folyamat és a 

gyártásszabályozás együttes állapotbecslőjére, amelynek eredményét a gyártásszabályozás 

felhasználja a gyártási folyamat belső állapotának kikövetkeztetésére. Ez a következtető szakértői 

rendszer és a gyártásszabályozás diszciplínája túlmutat a munkám és e disszertáció keretein, ezért 

a gyártásszabályozás két tagját összevonva a 2.8. ábrán látható egyszerűsített jelölést fogom a 

jövőben alkalmazni. 

Gyártásszabályozás Gyártási folyamat

 𝑑𝒙𝒎

𝑑𝑡
  𝒙𝒎 𝑡  

 𝒙𝒎 0  
 𝒇𝒑 𝑡  

∫

 𝒑𝒎 𝑡  

Minőség-ellenőrző rendszer

 𝒆𝒎 𝑡  

 𝛿𝑚 𝒑𝒎, 𝒆𝒎, 𝒙𝒎   𝜋 𝒙𝒎  

 𝒔𝒑 𝑡  

  𝒎 𝑡  

 
𝜎𝑚  𝒔𝒑,    𝒎, 𝒑𝒎   

 

 

2.8. ábra – A gyártási rendszer összevont állapotteres modellje a minőség-ellenőrzésre építve 

Ezzel a módszerrel tehát tulajdonképpen egy zárt állapot-visszacsatolási hurok alakul ki: a 

termékspecifikáció mentén definiálásra kerülnek a gyártási paraméterek, amely egy meghatározott 

gyártási mechanizmust fog eredményezni. Ennek függvényében elkészülnek a termékek, 

amelyeket a termékjellemzőkkel lehet leírni. A gyártási folyamatok belső állapotváltozásából eredő 

gyártási hibákat azonban minimalizálni szeretnénk, ezért a termékspecifikációk és a 

termékjellemzők összehasonlításából – amely tulajdonképpen a termékek minősége – 

következtést vonunk le a teljes gyártás minőségére vonatkozóan, melyet felhasználva a gyártási 
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beállítások módosításra kerülnek. A minőségszabályozási rendszerek tulajdonképpen erre az elvre 

épülnek. 

2.3.2 100%-os minőség-ellenőrzés beillesztése az állapot-becslő hurokba 

A bemutatott modell – bár valamilyen szempontból újszerű a megközelítése – tulajdonképpen a 

mostani gyártósori rendszereket írja le. A minőség-ellenőrzési rendszerre láthatóan nincsen 

kikötés, vagyis nem csupán a 100%-os ellenőrzés, hanem akár a mintavétel alapú vizsgálat is 

szerepelhet a minőség-ellenőrző tagon belül. A célom az volt, hogy ebbe a modellbe beillesszem a 

minden termékre kiterjedő minőség-ellenőrzést és a hozzátartozó folyamatos optimalizálást, majd 

következtetéseket vonjak le a rendszer egészét illetően. 

Mint korábban már többször említésre került, a minőség-ellenőrző folyamat hasonlóan 

összetett rendszert alkot, mint maga a gyártási (technológiai) folyamat. Ezért elsőként ennek a 

részletezett modelljét tekintsük át. Ez a 2.9. ábrán látható. A minőség-ellenőrzést három fő részre 

bontottam. Magát a vizsgálatot a középső rész – a minőség-ellenőrző folyamat – hajtja végre. 

Látható, hogy ennek modellje szinte teljes hasonlóságot mutat a gyártási folyamattal. A m index q-

ra cserélése mellett a lényeges különbséget az utolsó, „végrehajtó” tag adja. A minőség 

meghatározása ugyanis nem csupán a belső állapottól függ, hanem – éppen a mérendő – 

termékjellemzőtől is. Így keletkezett a minőség-ellenőrzés   𝒇𝒑 𝒙   függvénye, melynek 

kimenete a termékminőség ( 𝒑 𝑡 ). 

Minőségi jellemzők 
elemzése

Gyártási folyamat

 𝑑𝒙𝒎

𝑑𝑡
  𝒙𝒎 𝑡  

 𝒙𝒎 0  

∫
 𝛿𝑚 𝒑𝒎, 𝒆𝒎, 𝒙𝒎   𝜋 𝒙𝒎  

Minőség-ellenőrzés 
vezérléseMinőség-ellenőrzési folyamat

∫
 

𝛿𝑞 𝒑 , 𝒆 , 𝒙   
 
  𝒇𝒑, 𝒙   

 𝒙  0  
 𝒙  𝑡  

 𝑑𝒙 

𝑑𝑡
 

 𝒆  𝑡  

∫
  𝒎 𝑡   𝒑  𝑡  

 𝒔𝒑 𝑡   𝒇𝒑 𝑡  

 𝒆𝒎 𝑡  

  𝒑 𝑡  

 𝒑𝒎 𝑡  

Gyártásszabályozás

 
𝜎𝑞 𝒔𝒑  

 
𝜎𝑚  𝒔𝒑,    𝒎, 𝒑𝒎   

 

 

2.9. ábra – A minőség-ellenőrzés részletezett modellje 

A termékminőség minden termék, vagyis minden vizsgálat esetén más és más. Többek között 

ebben jelenik meg a termékminőség időfüggése. Ugyanakkor a gyártási folyamat állapotának 

becsléséhez sok mérés szükséges, amelyek elemezéséből lehet a gyártás minőségére következtetni. 

Ezt az összesítést szimbolizálja a minőségi jellemzők elemzésében látható (piros) integráló tag. 

Ennek a későbbiekben még komoly jelentősége lesz, ugyanis tulajdonképpen ennek az 

„integrálásnak” a mértéke határozza meg az állapot-visszacsatoló főhurok időállandóját, vagyis a 

gyártás hangolásának sebességét. 
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2.3.3 Folyamatos optimalizálási stratégia az állapot-becslő hurokban 

A minőség-ellenőrző rendszer harmadik része a minőség-ellenőrzés vezérlése (𝜎  𝒔𝒑 ). Az ellenőrző 

berendezések paraméterei a termékspecifikáció mentén kerülnek meghatározásra, amely alapján a 

berendezések ellenőrzik, hogy a termékek jellemzői milyen mértékben térnek el a specifikációtól. 

Ugyanakkor a 2.9. ábrán látható minőség-ellenőrzési modell még egy idealizált rendszert vázol fel, 

amely minden mért minőségértéket pontosnak feltételez. Ez azonban – mint korábban 

részletesen kifejtettem – a legmodernebb minőség-ellenőrző rendszerek esetén is csak naiv 

hozzáállás, hiszen a gyártási rendszer áthangolódásából adódóan a minőség-ellenőrzés az idő 

múlásával veszít a pontosságából. 

Emiatt mindenképpen szükséges a minőség-ellenőrző folyamat bemenetének (a 

termékjellemezők és a beállítási paraméterek) és kimenetének (a mért minőség) összehasonlítása, 

amely alapján megállapítható az ellenőrzés pontossága. A folyamat be- és kimenetének 

monitorozása, majd az alapján annak állapotára való következtetés pedig itt is egy állapotbecslő és 

–visszacsatoló hurkot feltételez. Ennek kiindulási modelljét mutatja a 2.10. ábra. 

Minőségi jellemzők 
elemzése

Gyártási folyamat

 𝑑𝒙𝒎

𝑑𝑡
  𝒙𝒎 𝑡  

 𝒙𝒎 0  

∫
 𝛿𝑚 𝒑𝒎, 𝒆𝒎, 𝒙𝒎   𝜋 𝒙𝒎  

Minőség-ellenőrzés 
szabályozása

Minőség-ellenőrzési folyamat

∫
 

𝛿𝑞 𝒑 , 𝒆 , 𝒙   
 
  𝒇𝒑, 𝒙   

 𝒙  0  
 𝒙  𝑡  

 𝑑𝒙 

𝑑𝑡
 

 𝒆  𝑡  

∫
  𝒎 𝑡  

 𝒔𝒑 𝑡   𝒇𝒑 𝑡  

 𝒆𝒎 𝑡  

  𝒑 𝑡  

 𝒑𝒎 𝑡  

Gyártásszabályozás

Minőség-ellenőrzés 
felügyeleti rendszere

 𝒑  𝑡  

 𝜺𝑸 𝑡  

 
𝜎𝑚  𝒔𝒑,    𝒎, 𝒑𝒎   

 

 
𝜓 𝒑 , 𝜺𝑸  

 
𝜎𝑞 𝒔𝒑, 𝒙    

 𝒙   𝑡  

 

2.10. ábra – A minőség-ellenőrzés szabályozása 

Látható, hogy a gyártási szabályozáshoz hasonlóan ebben az esetben is a folyamat belső állapota 

kerül becslésre és visszacsatolásra. Egy pillanatra időzzünk el ezen a ponton, ugyanis egy érdekes 

kérdés az, hogy mit értük a minőség-ellenőrzés belső állapota alatt. Korábban két okot fejtettem ki 

a minőség-ellenőrzés optimalizálásának szükségessége mellett: egyrészt valóban fontos volt a 

vizsgálóberendezések állapotának változása, de legalább ekkora jelentősége volt a gyártási 

folyamat kismértékű elhangolódásának is, amelyet külső állapotváltozásnak tekintettünk. A modell 

a minőség-ellenőrzési folyamat belső állapotát csatolja vissza, vagyis látszólag a külső tényezőkből 

eredő változásokra nem reagál. Ez azonban azért nincs így, mert a minőség-ellenőrzés 

pontosságának mérése (vagyis a ki- és bemenetek közötti helyes összerendelés ellenőrzése) 

szempontjából lényegtelen, hogy egy hiba milyen okból (vagyis a vizsgáló- vagy a 

gyártóberendezések állapotának változásából) kifolyólag következett be. Ezért a modell szerinti 
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visszacsatolásból eredő szabályozás mind a külső, mind a belső tényezőkből eredő változást 

kompenzálni fogja. Vagyis a minőség-ellenőrzés folyamatának állapota nem csupán a 

vizsgálóberendezések elhangolódását, hanem implicit módon a gyártórendszer állapotát is 

kódolja. 

A minőség-ellenőrzés felügyeleti rendszere tehát a termékjellemzők és az ellenőrzési folyamat 

által mért minőség alapján meghatározza a minőség-ellenőrzés hibáját (𝜺𝑸 𝑡 ), amelyből következtetni 

lehet az ellenőrző rendszer állapotára (𝒙   𝑡 ). A minőség-ellenőrzési paraméterek meghatározása 

során így nem csupán a termékspecifikációt, hanem a rendszer aktuális állapotát is felhasználjuk. 

Ezért már nem egyszerű vezérlésről, hanem a minőség-ellenőrzés szabályozásáról (𝜎  𝒔𝒑 𝒙   ) 

beszélhetünk. 

A minőség-ellenőrzés felügyeleti rendszerének kifejtésével jutunk a végső 

folyamatmodellhez, amelyet a 2.11. ábrán lehet látni. A felügyeleti rendszer modellje viszonylag 

egyszerűen épül fel. Elsőként – szükséges esetben – felülvizsgálják a terméken talál hibákat (  𝒇𝒑 ), 

melynek eredményeként a termék valós minősége áll elő ( 𝒑  𝑡 ). Ezt követően kerül sor a 

berendezések által mért minőségi jellemzőkkel való összehasonlításra (különbségképző szerv), amely 

megállapítja a minőség-ellenőrzés adott termékre vetített hibáját. Ezeket az egyedi eredményeket 

aggregálva lehet következtetést levonni a minőség-ellenőrző rendszer hibájára vonatkozóan (𝜺𝑸 𝑡 ). 

Minőség-ellenőrzés felügyelete

  𝒑  𝑡   𝜺 𝒑
 𝑡   𝜺𝑸 𝑡  

Minőségi jellemzők 
elemzése

Gyártási folyamat

 𝑑𝒙𝒎

𝑑𝑡
  𝒙𝒎 𝑡  

 𝒙𝒎 0  

∫
 𝛿𝑚 𝒑𝒎, 𝒆𝒎, 𝒙𝒎   𝜋 𝒙𝒎  

Minőség-ellenőrzés 
szabályozása

Minőség-ellenőrzési folyamat

∫
 

𝛿𝑞 𝒑 , 𝒆 , 𝒙   
 
  𝒇𝒑, 𝒙   

 𝒙  0  
 𝒙  𝑡  

 𝑑𝒙 

𝑑𝑡
 

 𝒆  𝑡  

∫
  𝒎 𝑡  

 𝒔𝒑 𝑡   𝒇𝒑 𝑡  

 𝒆𝒎 𝑡  

  𝒑 𝑡  

 𝒑𝒎 𝑡  

Gyártásszabályozás

 𝒑  𝑡  

 
𝜎𝑚  𝒔𝒑,    𝒎, 𝒑𝒎   

 

 
𝜓 𝒑 , 𝜺𝑸  

∫

 
𝜎𝑞 𝒔𝒑, 𝒙    

 𝒙   𝑡  

 
  𝒇𝒑  ∆t

 

2.11. ábra – A gyártási rendszer teljes modellje 

2.3.4 Következtetések 

A 2.11. ábra tehát a gyártásszabályozás egy lehetséges modelljét mutatja, amelyben a gyártás, a 

minőség-ellenőrzés, illetve az ellenőrzés felülvizsgálata és optimalizálása egy nagy, összetett 

folyamatként van ábrázolva. E modell alapján fontos következtetéseket lehet levonni a 

folyamatos optimalizálási stratégiával kapcsolatban. 

Elsőként vizsgáljuk meg a felügyeleti és optimalizáló folyamat, illetve a gyártás közötti 

kapcsolatot. A modell levezetéséből már látszódott, de most külön kiemelném, hogy a 
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folyamatmodell két állapotbecslő és –visszacsatoló hurkot tartalmaz. Az elsődleges hurok a 

gyártási rendszer belső állapotának visszacsatolásából adódik. Itt az állapot-megfigyelő szakasz 

egy kiemelt részét a minőség-ellenőrzés alkotja. Mivel azonban a minőség-ellenőrzés sem mindig 

tökéletes, így ennek ellenőrzésére egy második állapotbecslő hurok is felvételre került a vizsgáló-

berendezések pontosságának biztosítása érdekében. 

Látható, hogy a két visszacsatoló hurok egymással hierarchikus viszonyban van: a felügyeleti 

és optimalizáló folyamat kaszkád állapotbecslő és –visszacsatoló hurokként szerepel a modellben. 

Ennek szemléltetésére a sok összefüggés miatt viszonylag bonyolult modellt egy összefoglaló 

blokkvázlatba egyszerűsítettem, amely a 2.12. ábrán látható. 

 

Gyártás

 𝒇𝒑 𝑡   𝒔𝒑 𝑡  

Minőség-ellenőrzés

ME felügyelet

 𝜺𝑸 𝑡  

  𝒑 𝑡  

 

2.12. ábra – A kaszkád állapot-visszacsatolás illusztrálása 

A kidolgozott folyamatmodellben a minőség-ellenőrzés felülvizsgálata és a valódi minőség 

megállapítása is a kaszkád hurokban helyezkedik el. A folyamatos optimalizálás elvének 

bemutatásakor azt hangsúlyoztam ki, hogy az új stratégiával a gyártósoron lévő emberi tényezőt 

csökkenteni lehetett. Bár ez nem feltétlen vonná közvetlenül maga után azt, hogy a 

gyártásszabályozás esetén az újraellenőrzés – vagyis a minőség-értékek pontosítása – ne a fő 

visszacsatoló hurokban történjen, a folyamatos minőség-ellenőrzés miatt mégis ezt a koncepciót 

tartottam a jobb megközelítésnek. A teljesen autonóm gyártósorok irányába haladva ugyanis 

éppen az lenne cél, hogy a minőség-ellenőrzés alapján a szabályozók bizonyos keretek között a 

minőség javítása érdekében automatikusan hangolnák a gyártási beállításaikat. Ez a koncepció 

azonban akkor válik teljessé, ha a minőség-ellenőrzés is gyártósori szinten automatikus működik. 

Emiatt az emberi tényezőt igazán igénylő felülvizsgálati rendszer az elsődleges állapot-

visszacsatoló hurokból átkerült a másodlagos kaszkád állapot-visszacsatolásba. 

Ezzel a módszerrel a gyártásszabályozásba közvetlenül azok a minőségértékek kerülne bele, 

amelyeket a vizsgálóberendezések mérnek. Mivel az újraellenőrzés nem a gyártósoron kerül 

végrehajtásra, így a humán operátorok által pontosított minőségi jellemzőkre valamilyen 

mértékben várni kell. Ezt szimbolizálja a felügyeleti rendszer első, késleltető tagja. 

Ha gyorsan szeretnénk a gyártásszabályozást elvégezni, akkor tehát meg kell bízni a minőség-

ellenőrzési berendezésekben. A folyamatos optimalizálás éppen ezt segíti elő: a gyakori 

optimalizálással biztosítható a minőség-ellenőrzés megbízhatósága. Korábban azonban már 

felmerült az a kérdés, hogy milyen gyakran kell a paraméterhangolást végrehajtani (a 2.2.6. 

fejezet). Akkor azt vizsgáltam, hogy milyen események váltják ki az újraellenőrzés és az 

optimalizálás szükségességét. A szabályozástechnikai rendszerre épülő modell alapján az egyes 

folyamatok időtartamával kapcsolatos következetéseket is már le lehet vonni. A kaszkád 
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szabályozás akkor működik hatékonyan, ha a kaszkád hurokban lévő tagok gyorsabb szabályozást 

tesznek lehetővé, mint a főhurokban lévő folyamatok [LG12]. Vagyis a megfelelő 

gyártásszabályozás eléréséhez a gyártás hangolásánál gyorsabban kell a minőség-ellenőrző 

rendszert optimalizálni. Ehhez elsősorban a minőség-ellenőrzés felügyeletében található 

késleltetési és aggregálási időt kell megfelelően kicsire választani, de természetesen az 

optimalizálási folyamatot is gyorsan kell végrehajtani. A „kicsi” és „gyors” jelzők relatív fogalmak, 

a főhurok tagjainak időállandói (minőségi jellemzők elemzése, szabályozás végrehajtása, annak 

hatása stb.) határozzák meg a kaszkád hurok szükséges minimális sebességét. Illetve fordítva is 

igaz: minél gyorsabb a minőség-ellenőrzés optimalizálása, annál gyorsabb gyártásszabályozási 

rendszert lehet bevezetni. A folyamatos optimalizálás éppen a kaszkád hurok előnyeinek a 

kihasználása céljából jött létre. A kaszkád hurok ugyanis fő visszacsatoló ágat megbízhatóbbá, 

robusztusabbá és gyorsabbá teszi [LG12]. Ezek az előnyök a gyártásszabályozás esetén is 

fennállnak a minőség-ellenőrzés megfelelő módon kialakított felügyeleti és optimalizáló 

rendszerének segítségével.  

2.4 Konklúzió 

A fejezetben az általam kidolgozott optimalizálási folyamatmodellt mutattam be. Az új stratégia 

szerint a minőség-ellenőrző rendszerek paraméter-hangolását a téves selejtek számának 

megnövekedése előtt, folyamatosan kell végrehajtani. Ezáltal a vizsgáló-berendezések a gyártósor 

állapotának változásához folyamatosan adaptálódni tudnak, így az ellenőrzés pontossága 

ugyanolyan megbízhatóságú vizsgálórendszerek használata esetén is jelentősen növelhető. 

Az új stratégia lehetőséget biztosít arra, hogy az emberi újraellenőrzési rendszer kikerüljön a 

gyártósorról, növelve ezzel a gyártósor automatizáltsági fokát, jelentős lépést téve a teljesen 

autonóm gyártósorok koncepciója felé. 

A fejezetben részletesen bemutattam, hogy mely pontokon és milyen peremfeltételek mellett 

lehet elvégezni a folyamatos optimalizálást. A két lehetőséget, a megelőző és az azonnali 

optimalizálás stratégiáját részletesen kifejtettem, és áttekintettem a gyakorlati alkalmazás 

szempontjából fontos kérdéseket. 

Az új stratégiát végül a minőség-visszacsatolás modelljébe illesztve megvizsgáltam, hogy a 

folyamatos optimalizálás milyen kapcsolatba hozható a gyártási folyamat beállítási folyamatával. 
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3 Gyártósori minőség-ellenőrző 
rendszerek automatikus 
paraméter-optimalizálása 

Az előző fejezet egyik fontos eredményeként azt mutattam meg, hogy a minőség-ellenőrző 

rendszerek folyamatos paraméterhangolásának kiemelt jelentősége lehet a modern gyártósorok 

megfelelő működése szempontjából. Az új optimalizálási stratégia segítségével jelentős mértékben 

növelni lehet a minőség-ellenőrző berendezések megbízhatóságát, amely a gyártósori emberi 

felügyelet szerepét számottevően csökkentheti. 

Ezzel a stratégiával azonban megnőhet az optimalizálás gyakorisága, ami további komoly 

terhelést jelenthet a minőség-ellenőrzésen dolgozó folyamatmérnökök számára. A berendezések 

paraméter-hangolásának feladata ugyanis a jelenlegi hagyományos optimalizálási stratégia esetén is 

igen megterhelő lehet, hiszen egy nagy gyárban szüntelenül jelentkeznek a felesleges selejtek 

megnövekedett számból eredő problémák, amelyek – mivel akadályozzák a gyártás menetét – 

általában gyors megoldást igényelnek. 

A fentiek miatt kiemelt jelentősége lehet az olyan algoritmusoknak, amelyek lehetővé teszik a 

minőség-ellenőrző berendezések paramétereinek folyamatos és automatikus hangolását. Ebben a 

fejezetben egy olyan új módszertant mutatok be, amely segítségével az optimalizálási feladat 

automatikus keresőalgoritmusok segítségével megvalósítható. Elsőként az alapvető két 

paraméterhangolási stratégiát ismertetem röviden. Ezt követően bemutatom az általam 

kidolgozott új módszertant, amely a minőség-ellenőrzési rendszer paraméter-optimalizálási 

feladatát a kombinatorikus optimalizálás problémájára visszavezetve metaheurisztikák segítségével 

valósítja meg a minőség-ellenőrző berendezések automatikus hangolását. A fejezet utolsó 

részében egy gyakorlati példát ismertetek, amely során az automatizált optikai minőség-ellenőrzési 

rendszerek paramétereinek automatikus meghatározását genetikus algoritmusok felhasználásával 

sikerrel oldottam meg. 
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3.1 Minőség-ellenőrző rendszerek optimalizálási kérdései 

A modern gyártósorok minőség-ellenőrző berendezései sok szempontból az elektronikai 

rendszerek csúcstechnológiáját képviselik. Összetett mechanikai, elektronikai és informatikai 

rendszereik segítségével nagyfelbontású, precíziós mérések tömkelegét képesek igen rövid idő 

alatt, folyamatosan végrehajtani. Az ilyen komplex rendszerek azonban bonyolult beállításokat 

igényelnek. Ezeket erre szakosodott folyamatmérnökök végezik el, amely folyamat általában lassú, 

nehézkes, időigényes és nagy szaktudást igényel. Az optimalizálási probléma nehézségét ugyanis a 

következő tényezők befolyásolják nagymértékben: 

 Komplexitás. A termékek osztályázása gyakran csak bonyolult és összetett algoritmusok 

felhasználásával végezhetők el. Emiatt a minőség-ellenőrzés hibáját rengeteg körülmény 

befolyásolhatja, amelyek felderítése és kijavítása néha igen nehéz feladat. 

 Paraméterek magas száma. A bonyolult működésből szinte közvetlenül származik, hogy 

rengeteg paraméterrel lehet a minőség-ellenőrző berendezések működését befolyásolni. 

Minden paraméter jelentésének, illetve a módosításuk hatásának ismerete komoly szaktudást 

igényel. 

 Összefüggés. Az optimalizálási folyamat során különösen az okoz nehézséget, hogy egy 

paraméter módosítása könnyen a rendszer egészére, így más paraméterek értékére is 

közvetlen kihatással van. Emiatt nem lehet egymástól függetlenül megkeresni a paraméterek 

optimális értékét, hanem a teljes paraméterhalmazt (vagy legalábbis a teljes halmaz egy-egy 

részhalmazát) együtt kell optimalizálni. 

 Előrelátás. Az optimalizálásra általában akkor kerül sor, amikor a vizsgáló-berendezések 

valamely ponton hibát követnek el. Ezt figyelembe véve a mérnökök megkeresik a gépek új 

beállítását, amellyel megfelelő osztályozást tud a gép végrehajtani. Ugyanakkor olyan 

paraméterértékeket kell találni, amely alapján a berendezések a jövőben elkészítésre kerülő 

termékeket tudják majd megfelelően osztályozni. Erre azonban csak becslést lehet adni, 

éppen a környezet folyamatos változása miatt. Ez néha nehéz feladat, amely ismét az 

osztályozás pontatlanságához vezethet. 

 Idő. Az optimális beállítások meghatározása a fenti nehézségek miatt igen időigényes feladat. 

Nem véletlen, hogy a hagyományos optimalizálási stratégia szerint például csak akkor szokás 

végrehajtani, ha a téves selejtek száma mindenképpen igényli. 

 Szakértelem. Látható, hogy a paraméterek beállítása korántsem egyszerű feladat. Általában a 

teljes rendszer működési elvét ismerni kell a hiba felismeréséhez és elhárításához. Emiatt jól 

képzett szakemberek alkalmazására van szükség. 

A fentiekből látható, hogy a minőség-ellenőrzés optimalizálása bonyolult és összetett feladat, 

amelyhez sok tapasztalat és gyakorlat szükséges. Emiatt mindenképpen hasznos lenne egy olyan 

algoritmus kifejlesztése, amely a mérnökök helyett ezt automatikusan elvégezné. Azonban éppen 

e tényezők miatt ez komoly kihívást is jelent, hiszen az automatikus módszereknek ugyanezekkel 

a nehézségekkel kell megküzdeniük. Talán éppen ezért állnak jelenleg csak korlátozott mértékben 

rendelkezésre olyan eljárások, amelyekkel az ellenőrző-berendezések optimális paraméterértékeit 

automatikusan meg lehet határozni. A kutatásom során így egy olyan új módszertan kifejlesztését 
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tűztem ki célul, amely alapján a vizsgáló-berendezések paramétereinek meghatározására 

automatikus optimalizáló rendszerek fejleszthetők. 

Az automatikus optimalizálás feladatát több oldalról meg lehet közelíteni, amelyek különféle 

lehetőségeket és nehézségeket sorakoztatnak fel egy automatikus paraméter-hangoló eljárás 

kifejlesztésekor. A következőkben áttekintem a két alapvető elvet, amely mentén az optimalizálást 

el lehet végezni, bemutatva az általam kidolgozott módszertan hátterét adó koncepciót is. 

3.1.1 Fehér doboz modell 

Az első megközelítés szerint az optimalizálandó rendszer belső felépítése, működési 

mechanizmusa, illetve a paraméterek szerepe és hatása teljes mértékben ismert az optimalizálást 

végző algoritmus előtt. Ez az ún. fehér doboz (white box) vagy üvegdoboz (glass box) modell 

[WGR05]. 

Ebben az esetben a paraméter-hangolás egy szisztematikusan megtervezett folyamattá válik. 

Első lépésben a hiba oka elemzésre kerül, amelyből közvetlen következtetést lehet levonni a 

minőség-ellenőrző rendszer belső állapotára vonatkozóan. (Itt visszautalnék a 2.3.3. fejezetben 

ismertetett végső gyártási modellre – 2.11. ábra, 42. oldal –, ahol a 𝜓 𝒑  𝜺𝑸  tag a minőség-

ellenőrzés pontossága – hibája és okai – alapján becsülte meg az aktuális állapotot). A belső 

állapot ismeretében már következtetni lehet, hogy milyen paraméterértékekkel lehet jobb 

osztályozási pontosságot elérni (𝜎  𝒔𝒑 𝒙   ). 

A folyamatmérnökök tulajdonképpen e modell mentén hajtják végre a paraméterek 

optimalizálását. A készülékgyártók a beállítási folyamat hatékony végrehajtására külön 

szoftverrendszereket terveztek, amelyek ergonomikus kezelőfelületek segítségével támogatják a 

mérnökök munkáját. A 3.1. ábrán erre láthatunk egy példát, amely egy optikai minőség-ellenőrző 

rendszer beállító-szoftverének egy pillanatképét tartalmazza. Ez jól illusztrálja a fehér doboz 

modell szerinti optimalizálás elvét: látható a kiindulási és a végeredménykép, a képfeldolgozáshoz, 

osztályozáshoz stb. használt paraméterlista, illetve az osztályozás eredménye. A paraméterek 

változtatásával az adott alkatrész osztályozási lépéseire azonnal és közvetlenül hatást lehet 

gyakorolni. 

 

 

3.1. ábra – A Viscom® cég paraméter-hangoló szoftverének pillanatképe 
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E módszer alkalmazásból több előny is származik. Egyrészt az optimalizálás akár „online” 

módon is elvégezhető, vagyis a vizsgálati paraméterek hangolását az aktuális mérési eredmények 

figyelembevételével is végre lehet hajtani. Szintén fontos, hogy a berendezés összes paraméterét 

fel lehet használni az optimalizálás során. Ezenkívül, mivel a paraméterek átállítása teljesen 

tudatos döntés alapján születik meg, illetve a vizsgáló-algoritmus minden ellenőrzési lépése 

nyomon követhető, így a hangolási folyamat igen gyors lehet. 

Bár ez a koncepció igen hatékony optimalizálási folyamatot eredményezhet, a gépi világba 

átültetni azonban nehézkes lehet. A paraméterek jelentésének gépi nyelven való 

megfogalmazásához, az eredmények értékeléséhez és az esetleges változtatások hatásainak előre 

becsléséhez ugyanis igen bonyolult módszerek alkalmazása lenne szükséges. Ezenkívül, mivel az 

egyes vizsgáló-algoritmusok pontos működésének ismerete szükséges az optimalizálás 

elvégzéséhez, így – kis túlzással – minden egyes vizsgálathoz külön optimalizáló algoritmust 

kellene fejleszteni. Szintén fontos megemlíteni, hogy több paraméter együttes állítása kérdéseket 

vethet fel. Ugyanis a paraméterértékek meghatározása valamilyen háttértudás alapján történik, 

amelybe bár bizonyos összefüggéseket bele lehet kódolni, egy bizonyos szint után már túlzott 

bonyolultságot eredményezne. Ezért az egy ütemben meghatározható paraméterek maximális 

száma limitálva van, nyílván az adott feladattól függően. 

3.1.2 Fekete doboz modell 

Ezek miatt a másik alapvető irányba, a fekete doboz (black box) modell [WGR05] szerinti 

paraméter-hangolási eljárások felé vettem a kutatás irányát. Ebben az esetben a vizsgáló-

algoritmus belső működéséről, az osztályozásnál használt eljárások elvéről, illetve a felhasznált 

paraméterek pontos jelentéséről és hatásáról semmilyen (vagy csak marginális) információval 

rendelkezik az optimalizálást végző eljárás. 

 

Vizsgáló-algoritmus

Összehasonlítás

Termékjellemzők Minőségi osztály

Paraméterek

Minőség-ellenőrzés hibája

Paraméterek 
módosítása

 

3.2. ábra – Fekete doboz modell szerint történő paraméter-optimalizálás 

Ebben a modellben az osztályozás hibája alapján a berendezés belső állapota nem kerül 

közvetlenül megbecslésre – hiszen nem áll rendelkezésre azon információ, ami alapján ezt meg 

lehetne tenni –, hanem a bemenetek és hozzájuk tartozó – az aktuális beállítások mentén 

meghatározott – kimenetek alapján történik a paraméterek optimális értékének meghatározása. 
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Ennek a módszernek a blokkvázlatát a 3.2. ábra mutatja. Látható a fekete doboz modell szerinti 

optimalizálás szoros kapcsolata a korábban ismertetett állapotbecslés elvével.  

Ezzel a módszerrel egy keresési feladattá „egyszerűsödik” az egyébként bonyolult 

optimalizálási probléma. Mivel a paraméterek hatása nem ismert, így – lesarkítva – 

tulajdonképpen addig próbálkozunk a paraméterek módosításával, amíg helyes minőségi 

osztályozást nem sikerül elérni. A fekete doboz modell szerinti optimalizálás így kiváló 

automatizálhatóságot tesz lehetővé. Mint a későbbiekben látni fogjuk, a paraméterek ilyen módon 

történő hangolása ugyanis olyan problémákra vezethetők vissza, amelyekre az elmúlt 

évtizedekben hatékony megoldásokat dolgoztak ki. 

Szintén fontos lehetőség, hogy mivel a vizsgáló-algoritmus belső működését semmilyen 

módon nem használjuk fel az optimalizálás során, így a kifejlesztett optimalizáló eljárás több 

esetben is változtatás nélkül alkalmazható lehet. Ez a gyakorlati alkalmazás szempontjából 

hatalmas előny, hiszen így nem szükséges minden vizsgálati eljáráshoz külön optimalizáló 

módszer kifejlesztése és üzemeltetése, mellyel rengeteg erőforrást lehet megtakarítani. 

A fejlesztés során azonban néhány akadályt is mindenképpen le kell küzdeni. Mivel ebben az 

esetben a paraméterértékek megválasztása nem tudatosan, hanem „próbálgatás” útján történik, 

így nem célszerű ezt online módon megtenni. Ebben a modellben így csak a korábbi minták 

alapján történhet az optimalizálás. Ez két további korlátot is maga után von. Egyrészt csak azok a 

paraméterek módosíthatók, amelyek a mintakészítés után, a feldolgozási szakaszban 

használatosak, másrészt a paraméterek hangolási ideje valószínűleg hosszabb lesz a fehér doboz 

modellhez képest, hiszen az optimum megtalálásához több lépés szükségeltetik. Szintén fontos 

megemlíteni, hogy további korlátot jelent a modell felhasználása abban a tekintetben, hogy mivel 

az optimalizálás során a paraméterek szemantikus jelentése nem ismert, így a hozzájuk rendelt 

értékek fizikai vagy matematikai verifikációját nehezebb elvégezni. 

Rögtön aláhúznám azonban, hogy ezek a korlátok sok esetben kiküszöbölhetők, de ezek 

figyelembe vétele mindenképpen szükséges az optimalizálást végző algoritmus fejlesztésénél. A 

3.2.1. fejezetben ezekkel részletesen foglalkozom. 

3.1.3 Következtetések 

Látható, hogy mind a fehér, mind a fekete doboz modell szerint történő paraméter-hangolási 

eljárásoknak fontos szerepe van az optimalizálás területén. A vizsgáló-algoritmusok belső 

működésének ismeretében gyorsabb és szélesebb körű optimalizálás valósítható meg, azonban 

ezek a módszerek nehezen általánosíthatók és automatizálhatók. A fekete doboz modell alapján 

történő paraméter-hangolási módszerek ezekre a problémákra nyújtanak megoldást néhány korlát 

bevezetésével. A 2.2. táblázat a két modellt hasonlítja össze a fontosabb szempontok szerint. 

A fentiek alapján azt a következetést vontam le, hogy a minőség-ellenőrző berendezések 

automatikus paraméter-optimalizálási problémáját a fekete (esetleg szürke1) doboz modell szerint 

közelítem meg. Ezzel ugyanis egy általánosabban használható módszertan fejleszthető ki, amely 

nem szorítkozik bizonyos berendezések meghatározott algoritmusainak optimalizálására, hanem 

könnyen adaptálhatók más környezetekre is. Ezenkívül a kutatásom során azt tapasztaltam, hogy 

ez a módszertan a szigorúan vett műszaki kérdéseken túl is több lehetőséget tartogat. A fehér 

                                                 
1 Például ismert a paraméterek típusai (geometriai, osztályozó stb.), de pontos hatásukat és működési 

mechanizmusokat továbbra is homály fedi az optimalizálás során. 
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doboz modell szerint történő optimalizálás kifejlesztése ugyanis egy viszonylag szoros 

együttműködést feltételez a fejlesztő és az üzemeltető vállalatok között. Ugyanis míg a vizsgáló-

berendezéseket készítő cégek az algoritmusok belső működését ismerik, addig a gyárak több 

tapasztalattal és mintával rendelkeznek a minőség-ellenőrző rendszerek üzemeltetése terén. A 

belső működés alapján történő optimalizálás kifejlesztéséhez mindkét információ fontos és 

hasznos, ami a vállalkozások közötti szoros kooperációt feltételez. Ez a nagyvállalatok szintjén 

nehézkes folyamat lehet. A fekete doboz szerinti paraméter-hangolás esetén – mivel az 

algoritmusok belső működésének ismerete nem szükséges – az automatizálást a gyártóvállalat 

önmagában (illetve viszonylag kevés beszállítói támogatással) el tudja végezni, így egy ilyen 

rendszer bevezethetőségére több lehetőség nyílik. Természetesen távol álljon tőlem, hogy a 

nagyvállalatok együttműködési kérdéseinek területére tévedjek, csupán marginálisan meg 

kívántam említeni a kutatásom során felmerült tapasztalatokat, illusztrálva, hogy az automatikus 

optimalizálás kifejlesztése milyen esetleges nehézségekbe ütközhet. 

3.1. táblázat – Fehér és fekete doboz szerint történő optimalizálás összehasonlítása 

 Fehér doboz modell Fekete doboz modell 

Vizsgáló-algoritmus belső 
működése 

Ismert Nem ismert 

Hangolandó paraméterek 
típusa 

A teljes paramétertéren használható 
Csak a mintavétel után használt 

paraméterek esetén 

Hangolandó paraméterek 
száma 

Egy ütemben csak korlátozott számban Összes hangolható paraméter együtt 

Optimalizálás helye Online és offline módon egyaránt 
Csak offline módon, korábbi minták 

alapján 

Optimalizálás ideje 
A vizsgáló-algoritmus bonyolultságától 

függ 
A próbálkozások számától függ 

(hosszabb lehet) 

Specializáltság 
Minden vizsgáló-algoritmusra külön 

módszer 
Általános módszer 

Automatizálhatóság Nehezen 
Visszavezethető meglévő 

algoritmusokra 

 

Összefoglalva tehát, a fekete doboz modell szerint történő paraméter-hangolási módszert 

tartottam alkalmasabbnak és a gyakorlati alkalmazás szempontjából megvalósíthatóbbnak egy 

automatikus paraméter-optimalizáló módszer alapjaként. A kutatásomat így ebbe az irányba 

folytatva olyan megoldást kerestem, amely lehetővé teszi a paraméterek optimális értékének 

meghatározását csupán a bemenetek és a hozzájuk tartozó kimenetek megfigyelése alapján. 
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3.2 Új módszertan a minőség-ellenőrzés automatikus 
optimalizálására 

A fekete-doboz modell szerint történő optimalizálás kiváló lehetőségeket rejt magában a 

minőség-ellenőrzési rendszerek paraméter-hangolása szempontjából. Láthattuk ugyanakkor, hogy 

a modell felhasználásakor több olyan akadállyal és korláttal is számolnunk kell, amelyek leküzdése 

elengedhetetlen egy hatékony módszer elkészítéséhez, azonban komoly kihívást jelenthetnek egy 

valós rendszer fejlesztése során. 

A kutatás során így azt a célt tűztem magam elé, hogy egy olyan új módszertant fejlesszek ki, 

amely lehetőséget ad a fekete doboz modell alkalmazására a minőség-ellenőrzési rendszer 

paraméter-hangolási folyamatában is. A kidolgozott módszertan tulajdonképpen egy 

feltételrendszerből, matematikai definíciókból és implementációs lépésekből álló keretrendszert 

definiál, amely megfelelő alkalmazásával a minőség-ellenőrzés optimalizálási folyamata egy olyan 

speciális problémakörre vezethető vissza, ahol az informatika más területein jól bevált kereső-

algoritmusok már sikerrel alkalmazhatók a vizsgáló-berendezések paramétereihez tartozó 

optimális értékek meghatározására. Ebben a fejezetben e módszertan matematikai hátterét, 

apriori feltételeit és működési lépéseit mutatom be részletesen. 

3.2.1 A paraméter-optimalizálási feladat definiálása 

Az általános optimalizálási probléma tulajdonképpen azt a feladatot jelenti, amely során az összes 

lehetséges megoldás közül a „legjobbat” választjuk ki [GT11]. Bár ez igen tág megfogalmazás, a 

legtöbb forrás mégis ezt a pongyolának tűnő, ám mégis teljesen helytálló definíciót adja. Éppen 

ezen általonos definíció miatt az optimalizálás témakörén belül számos jobban meghatározható 

alcsoportot lehet elkülöníteni ([GT11] alapján): 

 Konvex programozás 

 Lineáris programozás 

 Konkáv programozás 

 Kvadratikus programozás 

 Egészértékű programozás 

 Kombinatorikus optimalizálás 

 Nemlineáris programozás 

 Sztochasztikus programozás 

 Robusztus programozás 

 Kényszerek kielégítése 

 Többcélú optimalizálás 

 Globális optimalizálás 

Ahhoz, hogy hatékony megoldást tudjunk adni a minőség-ellenőrzési paraméterek hangolására, 

elsőként mindenképpen meg kell határozni, hogy mely részterületekbe illeszthető be a feladat, 

körülírva ezzel a probléma jellegét és nehézségeit. Ezért kiindulásként a paraméter-hangolási 

feladat különböző tulajdonságait írtam fel az optimalizálás szemszögéből: 
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 A feladat definiálása. A minőség-ellenőrzési berendezések optimalizálási feladata annak a 

paraméterérték-vektornak a megkeresése, amellyel a vizsgálóberendezés tökéletesen1 működik. A 

fekete doboz modell szerint ehhez csak az az információ áll rendelkezésre, hogy egy adott 

paraméterérték-vektor esetén a minőség-ellenőrző algoritmus mennyire pontos osztályozást 

tud elérni. 

 Globális keresés. A cél a tökéletes beállítás megtalálása, amely a teljes paramétertér globális 

optimumának tekinthető. Emiatt ez a probléma a globális optimalizálás területe alá tartozik. 

 Nemlinearitás. A rendszer bonyolultsága és összetettsége miatt nehezen képzelhető el, 

hogy bármilyen lineáris kapcsolat legyen a rendszer egyes tagjai között. Ezt egyébként a 

későbbi gyakorlati vizsgálatok is alátámasztották. 

 Multikritériumú optimalizálás. A paraméterek meghatározásánál csak látszólag kell 

egyetlen feltételnek, a tökéletes osztályozás követelményének megfelelni. Kicsit közelebbről 

szemügyre véve a problémát, látható, hogy ez igazából több, egymással ellentmondásban 

lévő feltételből tevődik össze. Ugyanis, ha a paramétereket úgy módosítjuk, hogy a 

vizsgálóberendezés az egyik minőségi osztályba tartozó termékeket tökéletesen osztályozza, 

az könnyen a másik minőségi osztályba tartozó termékek hibás ellenőrzését eredményezheti.2 

 Diszkrét, véges értékkészletek. A minőség-ellenőrzési berendezéseket a legtöbb esetben 

diszkrét értékű változókkal bizonyos határok között lehet állítani. 

3.2.2 Paraméter-hangolás, mint kombinatorikus optimalizálási probléma 

A fentiek alapján a minőség-ellenőrzési rendszerek paraméter-hangolási feladata az ún. 

kombinatorikus optimalizálási problémák közé sorolható be. A kombinatorikus optimalizálás olyan 

problémák összefoglaló elnevezése, ahol az optimum egy véges méretű objektumhalmaz egy 

elemének tekinthető [Sch06]. Mivel a minőség-ellenőrzési paraméterek értékkészletének 

számossága véges, így ez a besorolás egyértelműnek mondható. 

Mint a későbbiekben részletesen bemutatom (3.2.8. fejezet), a szakirodalomban e probléma 

megoldására számos jól bevált eljárást lehet találni, amelyek különféle keresési módszerek 

segítségével képesek a globális optimum megtalálására, megközelítésére. Mivel ezen algoritmusok 

mögött mára több évtizedes kutatás eredmények állnak, így célom elsősorban az volt, hogy 

meglévő és korábban már bizonyított eljárásokat megfelelő módon adaptáljam a minőség-

ellenőrző algoritmusok paraméter-hangolási feladatához. 

A paraméter-hangolás azonban csak távolról tűnik közvetlenül egy hagyományos 

kombinatorikus optimalizálási feladatnak. A paraméterek értékkészlete valóban diszkrét és véges, 

ugyanakkor egy ipari folyamat és egy matematikai algoritmus közötti egyértelmű párhuzamot 

ennél sokkal nehezebb húzni. A kutatómunkám során erre az összerendelési kérdésre kerestem 

megfelelő válaszokat. A célom az volt, hogy megmutassam, hogy a paraméter-hangolás feladata 

                                                 
1 A tökéletes működés kvantitatív meghatározása a feladat egyik legnagyobb kihívása volt. Ezzel részletesen a 3.2.7. 

fejezetben foglalkozom. 

2 A jelenség illusztrálására a legjobb a következő szélsőséges példa: egy „buta” beállítás eredményeképpen minden 

termékhez jó minőséget rendel a vizsgálat, így a jó termékek esetén teljesen helyesen fog működni az osztályozás, 

„csupán” a rossz termékek esetén téved, igaz, ott mindig. 
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visszavezethető olyan kombinatorikus optimalizálási problémára, ahol a globális keresési eljárások 

már sikerrel alkalmazhatók. A kifejlesztett módszertan tulajdonképpen egy olyan eljárást definiál, 

amellyel ez a visszavezetés hatékonyan elvégezhető. 

A módszertan alapját a kombinatorikus optimalizálási feladat egy pontosabb matematikai 

megfogalmazása [PS82] adja: 

 

A kombinatorikus optimalizálási problémát          alakban írhatjuk fel, melyet 

 a változók                halmazával; 

 a változók         diszkrét értékkészletével; 

 a változók közötti kényszerekkel; 

 az                 
  minimalizálandó célfüggvénnyel, 

 és az összes lehetséges megoldás 

                                                     𝑡        𝑡          

halmazával definiálunk. 

Az   halmazt keresési térnek nevezzük, melynek minden eleme egy lehetséges megoldást jelöl az 

egyes változókhoz rendelt értékekkel. A kombinatorikus optimalizálási probléma megoldásához 

az      elemet kell megtalálni, amely a minimális célfüggvény-értékhez tartozik, vagyis az egyes 

   változókhoz rendelt    értékek behelyettesítése után a célfüggvény a minimális értéket adja: 

                .    -ot a globális optimumnak nevezzük. 

 

Amennyiben e definíciót a minőség-ellenőrzés optimalizálási problémájára is alkalmazni lehetne, 

akkor a lehetőség nyílna az elterjedt keresési módszerek felhasználásra jelen probléma esetén is. A 

kifejlesztett módszertan a fenti matematikai definíció egyes pontjaihoz megmutatja, hogy az ipari 

optimalizálási folyamat esetén miként lehetséges azok előállítása. A kutatás során különös 

hangsúlyt fektettem arra, hogy ezt az összerendelést hatékonyan lehessen elvégezni, hiszen a 

gyakorlati megvalósításnál erre fokozott szükség lesz. A következőkben elsőként a módszertan 

alkalmazásának apriori feltételrendszerét ismertetem, majd részletesen bemutatom az egyes 

megvalósítási lépéseket. 

3.2.3 Apriori feltételrendszer definiálása 

A fekete doboz modell szerint a minőség-ellenőrzés pontosságára csak a be- és a kimenetek 

vizsgálata alapján lehet következtetni, ezenkívül – ahogyan korábban megállapítottuk – az 

optimalizálást csak a korábban elkészített és eltárolt minták alapján lehet hatékonyan elvégezni. 

Ebből a két tényezőből, illetve a fenti matematikai követelményekből fakadóan több olyan 

követelményt lehet megfogalmazni, amelyek kielégítése alapvetően szükséges az új módszertan 

alkalmazásának. Mindenekelőtt tehát azt kell megvizsgálni, hogy az adott paraméter-hangolási 

feladat esetén ezek milyen módon elégíthetők ki. Ehhez a következő apriori feltételrendszert lehet 

megfogalmazni: 

 Korábbi tesztesetek eltárolása. Az első alapvető feltétel szerint tehát mindenképpen 

biztosítani kell azt, hogy a korábban elvégzett tesztesetek eltárolásra kerüljenek. Egy ilyen 
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teszteset a minőség-ellenőrzés bemenetét és a hozzátartozó kimeneti értéket (vagyis a 

megállapított és felülvizsgált minőségi jellemzőt) tartalmazza. 

 Offline futtatási lehetőség. Természetesen nem elegendő a tesztesetek eltárolása, hanem az 

is fontos, hogy az ezekhez tartozó ellenőrzési procedúrákat – változó paraméterértékekkel – 

a későbbiekben korlátlan számban meg lessen ismételni. Vagyis offline futtatás alatt 

tulajdonképpen az értendő, hogy az ellenőrzési eljárásból ki lehessen hagyni a mintavételi 

fázist. 

 Gyors ellenőrzés. A kombinatorikus optimalizálási feladat elvégzéséhez a minőség-

ellenőrző eljárást számtalanszor le kell futtatni, hogy meg lehessen állapítani a legjobb 

paraméterérték-vektort. Ezenkívül ugyanazokat a paraméterértékeket az összes teszteseten le 

kell ellenőrizni. Emiatt egy hosszadalmas minőség-ellenőrzési eljárás lehetetlenné tenné az 

automatikus optimalizálás belátható időn belül történő befejezését. 

 Robusztus ellenőrző eljárás. Fontos, hogy kisebb mértékű paraméterváltozás hatására ne 

változzon meg drasztikusan a minőség-ellenőrzés pontossága, ellenkező esetben egy-egy 

paraméter-módosítás hatásából nehezen lehet következtetni az optimális beállításokra. Ez a 

feltétel tulajdonképpen az ellenőrző eljárás robusztus viselkedésére utal. 

Amennyiben a fenti feltételeket a minőség-ellenőrző rendszerek nem elégítik ki, csak korlátos 

mértékben lehet az új módszertan alapján az optimalizálásukat végrehajtani. E követelmények 

kielégítése rendszerről-rendszerre változhat, vagyis nehéz általános érvényű elveket felsorolni. 

Ezért elméleti fejtegetés helyett az általam kifejlesztett új optimalizálási rendszer példáján 

keresztül mutatom majd be részletesen, hogy miként kell a felsorolt követelményeket 

megvizsgálni (3.3.2. fejezet). 

3.2.4 Változók kiválasztása 

A feltételek ellenőrzése után első lépésként azt a változóhalmazt kell definiálni, amelyek értékét az 

optimalizálás során meg szeretnénk határozni. A minőség-ellenőrzés paraméter-hangolási 

feladatánál ez nyilvánvalóan a berendezések paraméterhalmaza lesz. Ezzel akár ezt a pontot le is 

zárhatnánk, azonban néhány fontos kérdést még mindenképpen tisztázni kell. 

Az első kérdés, hogy mely paramétereket lehet optimalizálni? Ezt a témát már a fekete doboz 

modell bevezetésekor boncolgattam: melyek azok a paraméterek, amelyek megfelelő értékeit 

automatikus optimalizálás segítségével meg lehet találni? A fekete doboz modell szerint történő 

optimalizálás egyik fontos következménye, hogy csak a korábban készített minták alapján lehet a 

vizsgáló-algoritmus működését vizsgálni. Emiatt csak azok a paraméterek optimalizálhatók, 

amelyeket a mintakészítési fázis után használ fel az osztályozás. Például, optikai minőség-

ellenőrzés esetén a panel megvilágítását befolyásoló tényezőket nem lehet ilyen módon beállítani, 

azonban a képfeldolgozási paraméterek megfelelő értékét már meg lehet találni. 

Ezek után merül fel a következő kérdés, miszerint mely paramétereket kell optimalizálni? Bár 

látszólag komoly szűkítést adott az előző feltétel, a gyakorlati tapasztatom az, hogy gyakran még 

így is túl nagy a lehetséges paraméterek halmaza. Bár természetesen minden paraméternek 

jelentősége van a minőség-ellenőrzés során, egy részüket csupán az ellenőrzési algoritmusok 

tervezésénél szokás állítani. Hatásuk ugyanis vagy nehezen becsülhető, vagy túl nagymértékű 

(például különböző működési módok között állítja át a rendszert). Ezeket a paramétereket a 
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fekete doboz modell szerint történő optimalizálás esetén sem feltétlen tanácsos állítani – annak 

ellenére, hogy erre lenne mód. 

Emiatt azokat a paraméterek kell kiválasztani, amelyeket az automatikus optimalizáló 

algoritmus felhasználhat a működése során. Ezek meghatározásánál körültekintően kell eljárni, 

hiszen felesleges paraméterek felhasználása szerencsétlen esetben jelentősen lassíthatja 

optimalizálás folyamatát, míg bizonyos paraméterek kihagyása azt eredményezheti, hogy sosem 

sikerül megfelelő osztályozási pontosságot elérni. 

Érdemes megemlíteni, hogy általános esetben a folyamatmérnökök is csak a teljes 

paraméterhalmaz egy kisméretű részén szokták az optimalizálást elvégezni. Ez érthető, hiszen a 

paraméterhalmaz bizonyos mérete után már a legtapasztaltabb mérnökök számára is nehezen 

kezelhetőek a bonyolult összefüggések. Ez az emberi optimalizálás egyik korlátja, hiszen így 

bizonyos módosítások – amelyek lehet, hogy jobb ellenőrzést valósítanának meg – sosem 

jelennek ily módon meg. A fekete doboz modell alapú automatikus optimalizálás esetén jóval 

több paraméter együttes optimalizálása lehetséges, hiszen explicit módon nem kerülnek ezek az 

összefüggések figyelembe vételre. Ugyanakkor paraméterhalmaz méretének indokolatlan 

megemelése ebben az esetben is meggátolhatja az optimalizálás sikeres végrehajtását. 

Az egy ütemben optimalizálásra kerülő paraméterek számára vonatkozóan nehéz kvantitatív 

mérőszámot adni. Ez ugyanis nagymértékben függ a vizsgálóalgoritmus tulajdonságától, lefutási 

sebességétől, a minták számától, illetve természetesen minden paraméter egyedi tulajdonságától is. 

Bár az algoritmus fejlesztése során elsődleges szempont volt a fekete doboz modell 

aspektusainak felhasználása, a teljesség kedvéért ezen a pontos említeném meg röviden a szürke 

doboz modellben rejlő lehetőségeket is. Több olyan általánosan használható módszerrel lehet 

ugyanis az irodalomban találkozni, amelyek ismeretlen rendszerek belső modelljét építik fel, 

betekintést engedve azok működésébe (például [Vih01][Vih05]). Ezek segítségével 

meghatározhatók az összefüggő paraméterek és a független paraméterhalmazok, automatikusan – 

vagy legalábbis szoftveres támogatással – kiválasztható az optimalizálandó paraméterkészlet, vagy 

becslést lehet adni az ismeretlen paraméterek hatására vonatkozóan. Ezekkel a módszerekkel 

hatékonyabbá tehető a fekete doboz modell szerint történő optimalizálás, ugyanakkor az általam 

kifejlesztett módszertan alapelvét nem kérdőjelezi meg. A következőkben így továbbra is a fekete 

doboz elvét követem, ugyanakkor felhívom a figyelmet a szürke doboz modell – és a 

hozzátartozó modellezési rendszerek – jelentőségére, mint egy fontos továbbfejlesztési irányra. 

Összefoglalva tehát, a kombinatorikus optimalizálás probléma változóihoz a minőség-

ellenőrző berendezések paramétereit rendeltem hozzá. Fontos ugyanakkor ezek körültekintő 

kiválasztása, amelyre az optimalizálási eljárás tervezésénél különös hangsúlyt kell fektetni. 

3.2.5 Értékkészletek 

Az optimalizáló rendszer kiépítésének első lépése tehát az optimalizálandó változók körültekintő 

kiválasztása volt, a paraméter-hangolás elvégzéséhez azonban ismerni kell a paraméterek 

értékkészleteit is. A triviális válasz itt is létezik, hiszen minden további nélkül vehetjük azokat a 

tartományokat, amelyekben az egyes változók mozoghatnak. Bár ez első megközelítésre 

megfelelő lehet, gyakorlati megfontolások miatt mégis további korlátozások bevezetését javaslom. 

Ugyanis a vizsgáló-algoritmusok által értelmezett értékkészlet általában jóval tágabb, mint amit a 

paraméterek hangolása során figyelembe kell venni, hiszen a paraméterek általában különféle 
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fizikai vagy matematikai mennyiségeket jelölnek, így bizonyos határon túli értékek kiválasztása 

sértené a minőség-ellenőrzés elvét. 

Ezt a forrasztásvizsgálatból kölcsönzött egyszerű példával nagyszerűen lehet illusztrálni. A 

forrasztás minőségét gyakran a forrasztási helyre illesztett ablakban (részképen) található pixelek 

intenzitásának vizsgálatával végzik el. Elméletileg a vizsgálóablak méretét csak a készített kép 

dimenziói határolják be, azonban az ablak mértének túlzott megnövelése sérti azt, hogy a 

vizsgálat a forrasztásra vonatkozzon. 

Az értelmezési tartományok meghatározása tehát a következő mérnöki lépés az optimalizálás 

megtervezésében. Látszólag itt sérül a fekete doboz modell elve, hiszen ennek meghatározásához 

bizonyos mértékben mindenképpen fontos ismerni az algoritmus belső működését. Azonban 

felhívom a figyelmet, hogy a belső működés elfedése csak a szigorúan vett optimalizálásra 

vonatkozik, annak megtervezésére nem. 

Ugyanakkor több olyan lehetőséggel is számolni lehet, amely a paraméterek vizsgálati 

tartományát bizonyos esetekben automatikusan meg tudja határozni. Feltételezve, hogy korábban 

jól volt beállítva a vizsgáló-algoritmus, csupán az elhangolódásból eredő adaptálást kell elvégezni, 

a lehetséges tartományokat lehet becsülni az aktuális érték és a teljes (vágatlan) értékkészlet 

alapján. Valószínűsíthető ugyanis, hogy hatalmas változtatásokra nem feltétlen van rögtön 

szükség. Ezzel a módszerrel jelentősen csökkenthető a keresési tér, gyorsítva és hatékonyabbá 

téve az optimalizáló algoritmust. 

A változók értékkészletének tehát a vizsgáló-berendezés paramétereinek korlátozott 

értékkészlete felel meg. A korlátozásokat a matematikai és fizikai jelentés alapján kell elvégezni.  

3.2.6 Kényszerek 

A paraméter fizikai vagy matematikai jelentése nem az egyetlen korlát a felvehető értékek 

meghatározásánál. Az egyes paraméterek között ugyanis összefüggések lehetnek, így egy változó 

megváltoztatása befolyásolhatja egy másik változó által felvehető értékeket. Ez különböző 

kényszereket eredményez, amelyeket az optimalizálás során mindenképpen figyelembe kell venni. 

Csak olyan paraméterérték-vektorok lehetségesek, amelyek minden meghatározott kényszert 

kielégítenek. 

Az általam vizsgált esetekben ezek a kényszerek egyszerű lineáris egyenlőtlenségek voltak, 

melyet a legtöbb elterjedt keresőalgoritmus közvetlenül kezel. Így amennyiben nincsen rá 

különösebb ok, érdemes ezen a területen belül maradni. Azonban megjegyzem, hogy 

bonyolultabb összefüggések felírásával segíteni lehet abban, hogy az optimalizálás esetleg 

gyorsabban vagy pontosabban menjen végbe. Ehhez a vizsgáló-algoritmusok belső működésének 

még részletesebb ismerete szükséges (lásd szürke doboz modell).  

3.2.7 Célfüggvény 

A kombinatorikus optimalizálás változói és az ipari minőség-ellenőrzés paraméterei közötti 

összerendelés részletes bemutatása után egy sokkal érdekesebb és nehezebb témakörrel, a 

célfüggvény megalkotásával folytatom levezetést. 

Korábban már feltettem azt a fontos kérdést, hogy mi alapján mondjuk azt, hogy a minőség-

ellenőrző algoritmus „jól működik”? Az optimalizálás célja ugyanis az, hogy a vizsgáló-

berendezés újra megfelelően működjön, vagyis ismét pontos osztályozást hajtson végre. Ezek 
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azonban kvalitatív fogalmak, amelyeket egy automatikus rendszer esetén nehéz felhasználni. 

Emiatt a minőség-ellenőrző rendszer „jóságának” egzakt definiálása mindenképpen 

elengedhetetlen az automatikus optimalizálási rendszer kifejlesztéséhez. 

Erre szolgál a kombinatorikus optimalizálás célfüggvénye, amely a paraméterérték-vektorok 

és az osztályozás pontossága között teremt kvantitatív kapcsolatot. A kutatómunka egyik 

legfontosabb feladata tulajdonképpen ennek a célfüggvények a megalkotása és a hozzátartozó 

feltételrendszer kidolgozása volt. Ez korántsem triviális feladat, hiszen több kritikus kérdés is 

felmerült: 

 Ipari rendszerekből matematikai optimalizálás. Az egyik nagy kihívás, hogy egy ipari 

rendszer be- és kimenete alapján miként lehet egy matematikai optimalizálásra alkalmas 

függvényt készíteni. 

 Múltból jövő. Olyan célfüggvényt kell meghatározni, amely segítségével egy olyan 

paraméterérték-vektor határozható meg, amellyel a jövőben pontos osztályozás érhető el. 

Ugyanakkor erre vonatkozóan csak a múltbéli eredményeket lehet felhasználni. 

 Gyors számíthatóság. A fekete doboz optimalizálás egyik alapelve, hogy az optimumot 

próbálgatás segítségével határozza meg. Emiatt a célfüggvény kiszámítását gyorsan végre kell 

hajtani, ellenkező esetben a sok próba miatt túl sok időt venne igénybe az optimalizálás. 

 Ellentmondó kritériumok. Olyan függvényt kell megalkotni, amely képest az egymásnak 

ellentmondó célok együttes kezelését (3.2.1. fejezet). 

A következőkben ennek a célfüggvénynek a felépítését és tulajdonságait mutatom be részletesen. 

Matematikai követelmények 

A cél tehát az 

     𝒙𝒑    
  (3.1. egyenlet) 

függvény elkészítése, ahol 𝒙𝒑 jelöli a minőség-ellenőrzés paramétereiből képzett vektort. Vagyis 

az    𝒙𝒑  célfüggvény az egyes paraméterérték-vektorokhoz a minőség-ellenőrzés pontosságától 

függő pozitív vagy nulla valós mérőszámot rendel hozzá. Az optimalizálás elvégzéshez a függvény 

a következő fontos tulajdonsággal kell, hogy rendelkezzen: 

     𝒙𝒑 
     𝒙𝒑 

  (3.2. egyenlet) 

ha 𝒙𝒑 
 paramétervektor használata esetén pontosabb osztályozás érhető el, mint 𝒙𝒑 

 értékek esetén. 

További fontos követelmény az, hogy függvény ne tartalmazzon hirtelen ugrásokat: 

     𝒙𝒑  𝜺     𝒙𝒑     (3.3. egyenlet) 

ahol 𝜺 a paraméterek értékkészletéhez, míg    a pontossági értékekhez képest nagyon kicsi. Ez 

feltétel azt jelenti, hogy a paraméterértékek minimális megváltoztatása nem eredményezi azt, hogy 

a vizsgáló-algoritmus pontossága drasztikus mértékben megváltozzon. Ellenkező esetben roppant 

nehéz feladata lenne az optimalizáló eljárásnak, mert a próbálgatás során az egyes paraméterérték-

vektorok eredményéből nehezen lehetne következetni a következő iterációs lépésre. 
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Mindkét követelmény esetén olyan relatív fogalmak szerepeltek, mint „pontos” és „kicsi”. 

Ezek matematikai definíciójától azért tekintettem el, mert a célfüggvény megalkotásánál éppen 

ezek meghatározása volt – még ha implicit módon is – az egyik cél. 

A célfüggvény formalizálása 

A fenti követelmények és feltételek alapján elkészítettem a célfüggvényt. A disszertációban 

használt általános logikától eltérően most elsőként a formális képletet mutatom be, majd utána 

fejtem ki részletesen a módszer hátterét. 

A kombinatorikus optimalizálás célfüggvényének – amely a paraméterérték-vektorok és a 

minőség-ellenőrzés pontossága között teremt kvantitatív kapcsolatot – általános képlete a 

következő: 

   𝒙𝒑     𝛿  𝑞   𝑞 𝑚    𝒙𝒑     𝑚     

  

   

 

   

 

  (3.4. egyenlet) 

melynek egyes elemei a következők: 

  : a minőség-ellenőrzés lehetséges kimeneteinek, vagyis a minőségi osztályok száma. 

   : a  . minőségi osztályhoz tartozó mintahalmazban található tesztesetek száma. 

 𝑚   : a  . minőségi osztályhoz tartozó mintahalmaz  . tesztesete. 

 𝑞  : a  . minőségi osztály. 

 𝑞 𝑚 𝒙𝒑 : a minőség-ellenőrző algoritmust reprezentáló függvény, az adott 𝑚 tesztesetre 

megadja a vélt minőségi osztályt az 𝒙𝒑 paraméterértékek függvényében. 

 𝛿  𝑞  𝑞  : a vélt és a valós minőségi osztályt összehasonlító függvény. Kimenete 

mindenképpen valós érték (részleteket lásd később). 

    𝑚 : az 𝑚 teszteset fontosságának súlyozása, például a készítés ideje alapján. 

A célfüggvény képzése – vagyis az 𝒙𝒑 paraméterérték-vektorhoz rendelt kvantitatív pontosság 

meghatározása – a fenti képlet alapján tehát a következőképpen történik: 

1. A teljes mintahalmazt felosztjuk kisebb halmazokra úgy, hogy egy részhalmazban csak 

azonos minőségi osztályt képviselő minták szerepeljenek. 

2. Minden részhalmazra végrehajtjuk a következő lépéseket: 

a. A részhalmazban található minden tesztesetre lefuttatjuk a minőség-ellenőrzést az adott 

𝒙𝒑 paraméterértékkel (𝑞 𝑚    𝒙𝒑    

b. Az így számított minőségi osztályt összehasonlítjuk a valós (𝑞  ) minőségi osztállyal 

(𝛿  𝑞   𝑞 𝑚    𝒙𝒑  ), numerikus értéket rendelve a különbséghez. (Ennek módjáról 

hamarosan részletesen írok.) 

c. A számított különbséget súlyozzuk az adott teszteset fontossági tényezőjével. Például 

egy időben közeli mintát valamennyivel nagyobb súllyal veszünk figyelembe, hiszen 

általa jobb becslés adható a jövőre tekintve. 
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d. Így az adott tesztesethez egy numerikus érték kerül hozzárendelésre, amely azt mutatja, 

hogy az adott 𝒙𝒑 paraméterérték-vektor használata esetén milyen mértékű és fontosságú 

az adott teszteset félreosztályozása (hibafaktor). 

3. Az adott részhalmazon belül az összes teszteset hibafaktorát összegezve az adott minőségi 

osztályhoz tartozó kumulált hibafaktor keletkezik. 

4. A kumulált hibafaktorok összesítéséből származik az 𝒙𝒑 paraméterérték-vektor pontossági 

tényezője (   𝒙𝒑 ). 

Az optimalizálandó célfüggvény tehát az egyes tesztesetekhez tartozó minőség-ellenőrzési hibák 

súlyozott összegéből származik. Az optimalizálás célja tehát olyan paraméterérték-vektor 

megtalálása, ahol ez a kumulált hiba a legkisebb. 

A célfüggvény kiszámításának egyik legfontosabb pontja a 𝛿  𝑞  𝑞   függvény, amely 

összehasonlítja a várt és a vélt minőségi osztályokat, és a különbséghez egy numerikus értéket 

rendel hozzá. Ennek megfelelő definiálása nagymértékben befolyásolja az optimalizálás 

sikerességét. Ugyanakkor elkészítésekor igen körültekintően kell eljárni, mert az    𝒙𝒑  

függvénnyel kapcsolatos összefüggésekben meghatározott feltételeket mindenképpen ki kell 

elégíteni.  

A 3.2. egyenlet azt írja le, hogy minél jobb az adott paraméterérték-vektorral az osztályozás 

pontossága, annál kisebb függvényértéket kell hozzárendelni. Ebből a következő összefüggés 

adódik a 𝛿  𝑞  𝑞   függvény értékkészletével kapcsolatban: 

𝛿  𝑞  𝑞     ha 𝑞   𝑞  

𝛿  𝑞  𝑞     ha 𝑞  𝑞  

  (3.5. egyenlet) 

Vagyis, ha a mért és a valós minőségi osztály különbözik, akkor – a két minőségosztálytól 

függően – nagyobb értéket fog a 𝛿  𝑞  𝑞   függvény szolgáltatni, mint helyes osztályozás esetén. 

A 𝛿  𝑞  𝑞   függvénnyel azt lehet hangolni, hogy a tévedés mekkora problémát jelent a minőség-

ellenőrzés esetén. Például – két kimenet esetén – egy rossz termék jónak osztályozása (átcsúszás) 

komolyabb gond, mint a fordított eset (felesleges selejt), így nagyobb értékeket érdemes 

hozzárendelni. Ezzel a módszerrel a 3.2. egyenletben leírt feltétel teljesülni fog. 

A másik fontos feltétel a 3.3. egyenletben került megfogalmazásra, amely a keresési térben 

nagymértékű véletlen ugrásait zárja ki. Mivel az apriori feltételrendszernél a minőség-ellenőrzés 

robusztusságát, mint szükséges követelményt lefektettük, ez feltétel implicit módon igaz lesz. 

Látható, hogy a 𝛿  𝑞  𝑞   függvény alapján történő optimalizálás során tulajdonképpen a 

súlyozott összeg módszerével [Tri00] oldottam meg az egymással ellentmondásban lévő 

optimalizálási feltételeket együttes kezelését. A multikritériumos optimalizálási feladatok 

megoldására számos egyéb módszert dolgoztak már ki (például [Deb08]). Választásom azért erre 

a megoldásra esett, mert az így generált célfüggvény egyszerűbb, illetve jobban és általánosabban 

is kezelhető. Egy további kutatási irány lehet más jellegű (például Pareto-elvre [FT91] épülő) 

módszerek kidolgozása. 

Gyakorlati megközelítés 

A 3.4. egyenletben leírt képlet tehát egy általános formulát képez arról, hogy miként kell 

meghatározni az optimalizálandó célfüggvényt. A 𝛿  𝑞  𝑞   függvény minden mért-valós 
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minőségosztály-kombinációra meghatározza a hiba mértékét. Ezzel tulajdonképpen mindenféle 

összefüggés leírható, csupán a fenti egyenlet egyszerű összefüggéseit kell betartani. Azért 

használtam ilyen általános megfogalmazást, hogy a minőség-ellenőrző rendszerek széles skálájára 

alkalmazni lehessen a célfüggvényt. Ugyanakkor fontosnak tartok egy kevésbé általános, ám 

jobban használható összefüggést is adni, amely a gyakorlati alkalmazások esetén egyszerűbben 

implementálható, és kevesebb tervezést igényel: 

   𝒙𝒑      𝑞     𝑞 𝑚    𝒙𝒑        

  

   

 

   

 

  (3.6. egyenlet) 

ahol az == operátor kimenete 0, ha a két minőségi osztály megegyezik, egyébként 1,       pedig 

a minőségi osztály súlya tévesztés esetén. 

Ez az egyszerűbb célfüggvény tulajdonképpen csak azt vizsgálja, hogy sikerült-e eltalálni az 

adott minőségosztályt, vagy sem. Ha nem, akkor egy minőségosztály-függő konstanssal 

megnöveli az adott paraméterérték-vektorhoz tartozó pontossági tényező értékét. Ez a 

megközelítés jóval egyszerűbb implementálást tesz lehetővé, hiszen nem szükséges minden 

minőségosztály pár esetén a súlyozásokat meghatározni, csupán az osztályok relatív fontosságát 

kell a minőség-ellenőrzési folyamat alapján megbecsülni. 

Robusztusság-vizsgálat 

Legvégül egy érdekes kérdésre, az ellenőrzés robusztusságának mérésére hívnám fel a figyelmet. 

Ugyanolyan minőségű (adott esetben tökéletes) osztályozást ugyanis gyakran több 

paraméterérték-vektor is elő tud állítani. Ha igazán precízen kívánunk eljárni, akkor a több jó 

megoldás közül azt választjuk ki, amelyik a leginkább megbízhatónak tűnik a jövőbeli 

osztályozások szempontjából. Ennek mérésére – a fekete doboz modell miatt – viszonylag 

korlátos lehetőségek állnak rendelkezésre: 

 Az adott paraméterérték-vektor bizonyos környezetében lévő szomszédjai milyen 

pontos osztályozást tesznek lehetővé? 

 Ha mérhető, a minőségosztályba soroláshoz használt döntési küszöbtől mennyire 

helyezkednek el távol tesztesetek? 

 A tesztesetek bizonyos mértékű módosítása mennyire befolyásolja a pontosságot? 

A robusztusság kvantitatív meghatározása tehát viszonylag összetett feladat lehet, ugyanakkor 

erre gyakran nincs is feltétlen szükség. Ha a teszteseteket tartalmazó mintahalmaz megfelelő 

módon reprezentálja a lehetséges bemeneteket, és mérete is elég nagy, ez már önmagában 

garantálhatja azt, hogy a tökéletes osztályozás elegendően robusztus is lehet. Ezenkívül nehéz a 

robusztusság mértékét a célfüggvénybe beilleszteni, hiszen könnyen torzítást vihet a 

számításokba. Nehéz ugyanis megválaszolni azt a kérdést, hogy melyik a fontosabb, 1%-kal 

kevesebb rosszul osztályozott minta, vagy 1 „egységgel” robusztusabb osztályozás. 

Emiatt a célfüggvénybe a robusztusságot nem illesztettem bele közvetlenül, hanem a 

célfüggvény alapján történő optimalizálás után javaslom – szükség esetén – egy robusztussági teszt 

elvégzését. Amennyiben a kijelölt paraméterérték-vektor mentén történő osztályozás kiállja ezt a 

tesztet, akkor tekinthetjük az optimalizálást véglegesnek. Az előbb megfogalmazott kérdések 

alapján néhány lehetséges robusztussági teszt lehet a következő: 
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 A paraméterérték-vektor egyes elemeinek kismértékű véletlen módosítása befolyásolja-e, 

és ha igen, milyen mértékben az osztályozás pontosságát? 

 Mekkora az egyes tesztesetek osztályozásánál a döntési küszöbtől mért távolságok 

várható értéke és szórása? 

 Egy másik, az optimalizálás során nem használt mintahalmaz esetén is pontos az 

osztályozás? 

Összefoglalás 

A módszertan utolsó lépéseként tehát e célfüggvény egyes tagjait kell meghatározni az adott 

minőség-ellenőrző rendszer ismeretében. Ez a feladat a fekete-doboz modell alapján történő 

paraméter-hangolás legsarkalatosabb pontja. A kombinatorikus optimalizálás azt az értékvektort 

keresi meg, amelyhez a legkisebb célfüggvényérték tartozik. Ahhoz, hogy az ellenőrző-

berendezések optimalizálását vissza lehessen vezetni a megfelelő kombinatorikus optimalizálási 

problémára, e célfüggvényt az ipari folyamat alapján kellett előállítani. Ehhez az eltárolt 

tesztesetekhez tartozó valós, illetve az adott paraméterérték-vektor alapján mért minőségi értékek 

összehasonlításra kerülnek. A különbségekhez rendelt numerikus értétek súlyozott összege adja a 

minőség-ellenőrzés pontosságának kvantitatív jellemzőjét. 

3.2.8 Metaheurisztikák alkalmazása a paraméter-hangolásban 

A fentiekben azt mutattam be, hogy egy ipari osztályozó rendszer esetén, csupán a ki- és 

bementek vizsgálata alapján milyen módon, illetve milyen feltételek és követelmények mentén 

állítható elő egy olyan vektor-skalár függvény, amely a definíció szerinti kombinatorikus 

optimalizálási feladatban célfüggvényként alkalmazható. A cél az, hogy e függvény – amely 

pontjai azt határozzák meg, hogy az adott paraméterérték-vektor használatával milyen pontos 

osztályozás érhető el – globális minimumát minél pontosabban és gyorsabban megkeressük, 

meghatározva ezzel a minőség-ellenőrző rendszerek optimális paraméter-beállításait. Ezen 

optimalizálási feladatot a következő formában lehet összefoglalni: 

argmin
𝒙𝒑   

    𝒙𝒑     𝒙𝒑     𝛿  𝑞   𝑞 𝑚    𝒙𝒑     𝑚     

  

   

 

   

   

  (3.7. egyenlet) 

A továbbiakban abba adok betekintést, hogy ezt a globális keresési feladatot milyen elterjedt 

technikákkal lehet megvalósítani, természetesen figyelembe véve a paraméter-optimalizálási 

feladat ipari szempontjait is. 

Komplexitási probléma 

Az irodalomban számtalan példát találhatunk a kombinatorikus optimalizálás területéről. A 

különböző gráfbejárási problémáktól kezdve a menetrendkészítésig, rengeteg olyan feladatot lehet 

megfogalmazni, amely valamilyen módon visszavezethető a fenti definícióra. Ezek kiemelkedő 

gyakorlati jelentősége miatt az elmúlt időben számos különféle eljárást fejlesztettek ki az egyes 

problémák megoldására [BR03]. Ezeket alapvetően két csoportba, a teljes megoldású és a közelítő 

algoritmusok közé lehet sorolni. 
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A teljes megoldású módszerek – véges esetben – biztosan megtalálják a globális optimumot, 

azonban ehhez gyakran szinte beláthatatlanul sok időre van szükségük [PS82]. Ez a paraméterek 

száma, az értékkészletük mérete és a köztük lévő összefüggések miatt van így. A 3.2.1. fejezetben 

bemutattam, hogy a paraméter-hangolási feladat esetén ezek a tényezők fokozottan fennállnak. 

Kövessük végig ehhez a következő egyszerű példát: ha csupán 10 paramétert egyenként 10 

különböző értékkel szeretnénk optimalizálni, amelyhez 100 tesztesetet használunk fel, akkor – 

feltételezve, hogy egy ellenőrzés 0.1ms alatt hajtható végre – több mint 3 év alatt lehetne az 

összes esetet végigvizsgálni. 

Emiatt különböző becslőeljárásokat fejlesztettek ki, amelyek bár nem feltétlen a lehető 

legjobb megoldást szolgáltatják, de a közel tökéletes eredmény megtalálásához nagyságrendileg 

kevesebb időt igényelnek. Ezek közül az egyik fejlődési irányt az ún. metaheurisztikákra épülő 

módszerek képviselik. 

Metaheurisztika és a kombinatorikus optimalizálás 

A metaheurisztika szót először Glover használta egy 1986-ban megjelent cikkében [Glo86], ahol a 

kombinatorikus programozás és a mesterséges intelligencia kapcsolatát foglalta össze. Azóta több 

definíciót is adtak rá, [BR03]-ban például négy lehetséges megközelítést lehet olvasni különböző 

szerzők tollából. Összefoglalva, a metaheurisztikus eljárások tulajdonképpen olyan módszerek, 

amelyek iteratívan keresik meg az optimális megoldást oly módon, hogy az iteráció következő 

lépését valamilyen heurisztikus becslés alapján határozzák meg. [BR03]-ban kiválóan pontokba 

gyűjtötték a metaheurisztikus algoritmusok legfontosabb tulajdonságait, amelyek voltaképp a 

működési elvet is összefoglalják: 

 A metaheurisztikus eljárások tulajdonképpen olyan stratégiákat definiálnak, amelyek az 

optimumkeresési folyamatot irányítják. 

 A cél a (közel) optimális megoldás hatékony megtalálása. 

 A metaheurisztikák csoportjába számos algoritmus tartozik, kezdve az egyszerű lokális 

keresési eljárásoktól egészen a bonyolult tanulási folyamatokig. 

 A metaheurisztikus algoritmusokban különféle közelítéseket szokás alkalmazni, 

lefutásuk gyakran nemdeterminisztikus. 

 A metaheurisztikus eljárások nem probléma-specifikusak, gyakran csak absztrakt 

modellekkel írják le a működésüket. 

 A működésük során sokszor igényelnek terület-specifikus tudást egy heurisztika 

formájában, amelyet egy magasabb szintű stratégia határoz meg. 

Az egyes metaheurisztikák – lesarkítva – tulajdonképpen abban térnek el egymástól, hogy a 

heurisztikus becslést milyen módszerek segítségével hajtják végre. [BR03]-ban egy remek 

összefoglalás olvasható ezek lehetséges csoportosításról és az alapvető működési elvekről, míg 

számos további kiváló könyvet lehet találni a módszerek részletes leírásával (például [GP10]1 és 

[Luk09]2). Ezek áttekintésétől ezért most eltekintek, csupán a módszerek változatosságának 

érzékeltetése céljából a legismertebb technikákat sorolom fel: 

 

                                                 
1 A könyv eBook verziója a http://www.springerlink.com/content/978-1-4419-1663-1/ címen is elérhető. 
2 A könyv weboldala – letölthető elektronikus verzióval – a http://cs.gmu.edu/~sean/book/metaheuristics/ oldalon 

található. 

http://www.springerlink.com/content/978-1-4419-1663-1/
http://cs.gmu.edu/~sean/book/metaheuristics/
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 Szimulált hűtés (simulated annealing) 

 Tabu keresés (tabu search) 

 Hangyakolónia algoritmus (ant colony search) 

 Részecske-raj alapú optimalizálás (particle swarm optimization). 

 Evolúciós programozás (evolutionary programming) 

 Genetikus programozás (genetic programming) 

 Genetikus algoritmus (genetic algorithm) 

 Hegymászó algoritmus (hill climbing algorithm) 

 Mohó véletlen adaptív keresési eljárás (greedy randomized adaptive search procedure) 

Természetesen számos egyéb módszertan és algoritmus is publikálásra került, amelyek esetleg új 

megközelítéssel, vagy a korábbiak ötvözésével (hibrid módszerek – [BPRR11]) oldják meg a 

globális keresés problémáját. Érdekesség, hogy a legtöbb technika hátterét valamilyen – gyakran 

természeti – megfigyelés adta. 

 

 

3.3. ábra – A metaheurisztikák általános folyamatdiagramja 

A metaheurisztikák és a kombinatorikus optimalizálás problémája nehezen választható el 

egymástól. Számos módszer ugyanis éppen az ilyen jellegű feladatok megoldására került 

kifejlesztésre. Rengeteg cikk és könyv található azzal kapcsolatban, amely ezt a két területet 

összeköti. Ezek közül az egyik legnépszerűbb Blum és Roli már többször említett áttekintése 

[BR03], amely közvetlenül ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, talán az egyik legnépszerűbb cikk 

ebben a témában. Szintén egy általános áttekintést ad a témakörről Gendreau és Potvin munkája 

[GP05], amelyben többek között egy kiváló folyamatdiagram látható a metaheurisztikák 

működéséről (3.3. ábra). [BDGG09] a sztochasztikus kombinatorikus optimalizálási feladatok 

megoldására használt heurisztikus kereső megoldásokat foglalja össze. [Lee05]-ben pedig a 

szerzők egy érdekes témakört jártak körbe: az általános optimalizálási kérdések után az erőművek 

különféle optimalizálási problémáinál használt metaheurisztikus megoldásokat tekintik át. A 
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különféle egyedi problémákról és azokra javasolt megoldásokról szóló cikkeket pedig szinte 

lehetetlen lenne felsorolni. 

Metaheurisztikák alkalmazása 

Röviden tehát úgy lehet fogalmazni, hogy a metaheurisztikák olyan magas szintű stratégiáknak 

tekinthetők, amelyek a keresési teret különböző közelítő és becslő módszerek (heurisztikák) 

segítségével járják be, és határozzák meg az optimumot (vagy egy ahhoz igen közeli értéket). Ha 

jobban belegondolunk, az optimalizálás során a mérnökök is egy metaheurisztika alapján állítják 

be a paramétereket: megvizsgálják az adott problémát, és a korábbi tapasztalataikból kiindulva egy 

módosítást hajtanak végre. Ennek eredményét ismét értékelik, majd újabb hangolási lépés 

következik. A fehér doboz modell szerint a keresés irányát, vagyis a következő lépéshez szükséges 

heurisztikus becslést a vizsgáló-algoritmus belső működése és a szakértői tudásuk alapján 

határozzák meg a mérnökök. 

Az általam javasolt optimalizálási stratégia esetén azonban a vizsgáló-algoritmus belső 

működése – amelyből a fehér doboz modell esetén a következéséket el lehetett végezni – nem 

ismert, ezért a keresést valamilyen külső heurisztika alapján kell elvégezni. A metaheurisztikákra 

épülő eljárások éppen erre a kérdésre adnak hatékony megoldásokat. Az adott paraméterérték-

vektor (vagy vektorok) használata esetén a mintahalmaz segítségével mérhető a minőség-

ellenőrzés pontossága, amelyből becslést lehet adni a keresési térre (vagyis a paraméterérték-

vektor – pontosság függvényre) vonatkozóan. E becslés alapján újabb paraméterérték-vektor(ok) 

kerül(nek) meghatározásra, amellyel egyre közelebb kerülünk az optimális megoldáshoz. Ezt a 

folyamatot a 3.4. ábra mutatja. 
 

Vizsgáló-algoritmus

Összehasonlítás

Termékjellemzők Minőségi osztály

Paraméterérték-vektor(ok)

Minőség-ellenőrzés hibája

Új paraméterértek-
vektor(ok) 

meghatározása
Heurisztikus becslés

Mintahalmaz

Pontosságszámítás
(fa(xp) függvény)

Optimális
megoldás

 

3.4. ábra – Metaheurisztikára épülő optimalizálás folyamatának illusztrálása 

A különféle metaheurisztikák alkalmazása tehát azáltal, hogy a keresési folyamatot különféle 

becslési eljárások beépítésével felgyorsítják, lehetővé teszi a paraméter-hangolási folyamat fekete 

doboz modell szerint történő megvalósítását. A fentiekből látható volt, hogy az elmúlt 

évtizedekben számos módszert fejlesztettek ki kombinatorikus optimalizálási probléma 

metaheurisztikus megoldására. Áttekintve ezeket a lehetőségeket, arra a következtetésre jutottam, 

hogy ilyen sokrétű és szerteágazó tudományos háttér mellett a minőség-ellenőrző rendszerek 

fekete doboz modell szerint történő paraméter-hangolási feladatának megoldására meglévő 

algoritmusokat célszerű alkalmazni. A fent ismertetett levezetés ugyanis – a meghatározott 
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peremfeltételek betartása mellett – teljesen alkalmassá teszi a problémát a már kidolgozott 

módszerek alkalmazására. 

3.2.9 Összefoglalás 

Ebben az alfejezetben egy általam kidolgozott új módszertant mutattam be, amely a minőség-

ellenőrző berendezések belső működésének ismerete nélkül lehetővé teszi a paraméterek 

optimális értékének meghatározását. Ehhez egy új eljárást készítettem, amely a paraméter-

hangolási feladatot olyan kombinatorikus optimalizálási problémára vezeti vissza, amely különféle 

metaheurisztikák segítségével már megoldható. A módszertan legfontosabb elemeit a 3.5. ábra 

foglalja össze. 
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3.5. ábra – Fekete doboz modell szerint történő optimalizálási módszertan legfontosabb elemei 

3.3 Gyakorlati alkalmazás: AOI rendszer optimalizálása 

A kidolgozott módszertan működésének demonstrálása és vizsgálata céljából az automatizált 

optikai minőség-ellenőrzéshez egy általam implementált automatikus paraméter-hangolási 

rendszert mutatok be. A következőben a fenti folyamatok és feltételek mentén haladok végig, 

szemléltetve ezzel a módszertan alkalmazásának különféle vetületeit. A rendszert valós 

gyártósorokról kölcsönzött vizsgáló-algoritmusokkal és mintahalmazokkal teszteltem. 

3.3.1 A probléma ismertetése 

Az 1.4. fejezetben korábban már bemutattam, hogy miként épülnek fel az elektronika-gyártás 

során alkalmazott automatizált minőség-ellenőrzési rendszerek. Az optimalizáló rendszer az 

automatikus forrasztás utáni optikai vizsgálathoz tartozó paraméterek beállítását célozza meg. A 

jobb érthetőség kedvéért röviden összefoglalom az optimalizálás hátterét adó minőség-ellenőrzési 

feladatot. 

Az optikai vizsgálatot panelenként hajtják végre a berendezések, ahol több száz alkatrész 

helyes forrasztását, illetve az egyes komponensek meglétét ellenőrzik. Egy panel esetén akár több 

ezer mérést is el kell végezni. Egy mérés tulajdonképpen egy kép feldolgozását jelenti, amelyen 

általában csak a vizsgált alkatrész, vagy annak egy része látható. A vizsgálatok több száz 

paramétert használnak fel a forrasztás minőségének megállapítására, és a két alapvető minőségi 

osztályt különböztetik meg (a jó és a rossz termékek csoportját). Egy mérési pont vizsgálata két 
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fő részből áll: a képek felvételéből, illetve az elkészített kép feldolgozásából. A képeket egy 

speciális berendezés készíti el, ugyanakkor a képek feldolgozását már hagyományos 

számítógépeken futó algoritmusok végzik el. 

Az egyesek alkatrészekhez tartozó ellenőrzések egymástól általában teljesen függetlenek, így 

tulajdonképpen önálló méréseknek tekinthetők, önállóan hangolandó paraméterhalmazokkal. A 

gyártórendszer elhangolódásából fakadóan ritkán romlik el egyszerre sok független mérés, így az 

optimalizálási rendszer mindig egyetlen alkatrészhez tartozó algoritmus paramétereinek a 

beállítását végzi el. 

3.3.2 Apriori feltételek kielégítése 

A 3.2.3. fejezetben négy olyan alapvető követelményt fogalmaztam meg, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy az új módszertan alapján automatikus optimalizáló eljárást lehessen kifejleszteni. 

Elsőként így azt vizsgáltam meg, hogy az AOI rendszerek esetén ezek milyen módon valósulnak 

meg, illetve milyen fejlesztések mentén elégíthető ki. 

Korábbi tesztesetek eltárolása 

Az optikai minőség-ellenőrző berendezés elsőként egy képet készít az elektronikáról, majd 

különféle képfeldolgozási algoritmusok segítségével megállapítja az adott alkatrész minőségét. A 

hibásnak ítélt alkatrészeket humán operátorok újra megvizsgálják, így minden képhez végül egy 

megbízható minőségi jellemző társítható. Az elkészített képek és a hozzájuk rendelt minőségi 

jellemezők természetesen könnyen eltárolhatók egy központi adatbázisban, így ezek a 

későbbiekben könnyen felhasználhatók a paraméter-hangolás során. Ugyanakkor egy valós 

rendszer implementálásához a következő feladatokat mindenképpen meg kell oldani: 

 Megbízhatóság-vizsgálat. A paraméter hangolása az eltárolt tesztesetek alapján történik. 

Ezért hibás kép-minőség összerendelés esetén pontatlan ellenőrzést okozhat a tanítás, esetleg 

nem sikerül végrehajtani az optimalizálást. Valós ipari rendszerekben azonban bizonyos 

esetben egyes képekhez rossz minőségi jellemzők kerülnek hozzárendelésre. Ezért 

mindenképpen meg kell oldani a képi adatbázisok megbízhatóságának vizsgálatát, és az 

esetleg rosszul osztályozott képek kiszűrését. 

 Adatrobbanás. Az elektronikák ellenőrzésénél egy-egy alkatrészt ábrázoló kép mérete 

viszonylag kicsi, 100×100 pixeles felbontás nagyságrendjébe esik. Az általam vizsgált 

rendszerek ezenfelül szürkeárnyalatos képeket használtak az ellenőrzés során. Ennek 

továbbítása egy központi rendszerbe, majd eltárolása egy adatbázisban a mai modern 

kommunikációs és az adattároló informatikai rendszerek használatával látszólag nem jelent 

problémát. Ugyanakkor figyelembe véve, hogy egy-egy elektronikai panel esetén több ezer 

képet elemzünk, illetve egy nagy gyár esetén több tucat gyártósoron egyszerre történik 

gyártás, érezhető, hogy milyen hatalmas adatmennyiségről beszélhetünk. Emiatt az összes 

legyártott kép azonnali eltárolása lehetetlen feladat. Helyette mindenképpen valamilyen 

speciális stratégia alkalmazása szükséges ahhoz, hogy az optimalizáláshoz használt képhalmaz 

állandóan rendelkezésre álljon. 

 Lefedés. Az optimalizálás a készített képek alapján történik, vagyis tulajdonképpen azokat az 

eseteket tanítjuk meg a vizsgáló-algoritmusnak, amelyet korábban készítettünk. Ezért ha a 

mintahalmaz nem reprezentálja megfelelő mértékben az összes felmerülő esetet, nem lesz 
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pontos a későbbi ellenőrzésünk sem. Ez a kérdéskör sok szempontból összefügg az 

adatrobbantás problémájával, hiszen itt is arra a kérdésre kell válaszolni, hogy melyik képeket 

tároljuk el, és melyeket dobjuk el. 

A fenti problémák megoldására bizonyos módszereket a gyárakban ma is alkalmaznak, ezért 

általában rendelkezésre állnak azok a képadatbázisok, amelyek alapján a paraméter-hangolást el 

lehet végezni. Így ezen apriori feltétel mindenképpen biztosítottnak vehető. A teljesség kedvéért 

ugyanakkor fontosnak tartom megjegyezni, hogy tapasztalatom szerint egy szisztematikus 

eljárásrend és a hozzátartozó algoritmusok kifejlesztése még várat magára. Egy olyan 

módszertannal, amely mind helyi szinten – vagyis a vizsgáló-berendezéseknél –, mind központilag 

szabályozza a képek tárolását, mindenképpen javítani lehet az optimalizálás minőségét. Ezen 

kérdéskör teljes körüljárása jelen kutatásaimon túlmutattak, azonban, mint fontos továbbhaladási 

irányként jelölendők. 

Kivételt képez ezek közül a megbízhatóság problémájának megoldása, amelyre egy speciális 

képadatbázis-szűrő eljárást fejlesztettem ki. Ezt a 4. fejezetben mutatom be részletesen. Az 

algoritmus – mint látni fogjuk – igen magas megbízhatósággal képes képi adatbázisokból rosszul 

osztályozott képeket automatikus kiszűrésre. Fontos megjegyezni, hogy a kidolgozott hasonlósági 

metrika más területeken is, például az adatrobbantás és a lefedés problémájának kérdéskörében is 

alkalmazható lehet. 

Offline futtatási lehetőség 

A képfeldolgozási algoritmusok, amelyek a minőség meghatározására hivatottak, nem kötöttek a 

gyártósori berendezéshez, hanem megfelelő számítógép birtokában tetszőleges képen bármikor 

futtathatók. Ezért az offline futtatás lehetőségét az AOI rendszerek önmagukban biztosítják. 

Néhány fontos kitételt azonban itt is meg szeretnék jegyezni. A vizsgálatok csak abban az 

esetben futtathatók függetlenül a gyártósortól, ha a mintavétel utáni vizsgálati szakaszt használjuk 

csupán. Ezért ezzel a módszerrel csak azok a paraméterek módosíthatók, amelyek a képek 

feldolgozásához szükségesek. Erre a kérdésre a változók definiálásakor még visszatérünk. 

Szintén fontos kérdés, hogy miként lehet az offline futtatást automatikusan végrehajtani. A 

fekete doboz modell egyik nagy előnye, hogy a vizsgálórendszert tervező és készítő vállalkozástól 

függetlenül lehet az automatikus optimalizálást elvégezni, mert nem szükséges a vizsgáló-

algoritmus belső működésének ismerete. Ugyanakkor a paraméterek automatikus 

megváltoztatásához és a vizsgált mintahalmazon való lefuttatásához mindenképpen szükséges 

valamilyen programozási felület (API1) biztosítása az üzemeltető felé (3.6. ábra). 

 

Vizsgáló-algoritmus

A
P

I

Paraméterek

Teszteset

Minőségi jellemző

 

3.6. ábra – Az automatikus optimalizáláshoz szükséges programozói interfész illusztrációja 

Olyan esetekben, amikor ez mégsem nem áll rendelkezésre, kerülőutat kell választani. Egy ipari 

fejlesztés során például egy olyan „mesterséges mérnököt”, vagyis egy olyan robotprogramot 

                                                 
1 Application Programming Interface 
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implementáltam, amely emberek munkáját utánozva hajtja végre az optimalizálás lépéseit. Vagyis 

kezeli a számítógépet és olvassa a képernyőt, de mozdulatait és tetteit – vagyis az iteráció 

következő lépését – nem a belső működés megfigyelésével, hanem a metaheurisztika alapján 

hajtja végre. Ezzel a módszerrel lehetőség nyílik tetszőleges rendszer működtetésére is. 

Látható tehát, hogy mivel az AOI rendszerek elve önmagában támogatja az vizsgálatok 

offline futtatását, csak a mérnöki kreativitás szab határokat az automatikus optimalizálás 

megvalósíthatóságának. 

Gyors és robusztus ellenőrző eljárás 

A második két feltétel kielégítése már közvetlenül a gyártósori minőség-ellenőrzés működéséből 

származik, ezekhez nem szükséges további fejlesztések végrehajtása. 

Egy panelen nemritkán több ezer mérési pontot kell vizsgálni, amelyek végrehajtására 

nagyságrendileg csupán egy perc áll rendelkezésre. Ebből következően egy alkatrész vizsgálata 

csupán néhány milliszekundum időt vesz igénybe. Természetesen ebből még nem következik 

egyenesen, hogy ez a futási idő megfelelő az automatikus optimalizálás szempontjából (hiszen ott 

több száz mintán és rengeteg iteráción keresztül kell futtatni a vizsgálatot), ezt a későbbiekben 

tesztekkel is fogom igazolni. 

A robusztus eljárás feltétele pedig alapvetően szükséges ahhoz, hogy maga a minőség-

ellenőrzés megfelelő módon működjön, így ez implicit módon teljesül. 

3.3.3 Kombinatorikus optimalizálás leírása 

Látható tehát, hogy az AOI rendszer optimalizálására a kifejlesztett új módszertan teljes 

mértékben megfelelő, hiszen a meghatározott apriori feltételeket teljes mértékben kielégítik. A 

következőkben azt mutatom be, hogy a módszertan egyes lépései az AOI rendszerek esetén 

milyen módon valósíthatók meg. 

Optimalizálandó paraméterek meghatározása 

A kombinatorikus optimalizálás változói azon vizsgálati paraméterek lesznek, amelyek 

módosíthatók optimalizálás közben. Mivel az optimalizálást a korábban elkészített mintákon kell 

offline végrehajtani, így mindenképpen a képkészítés után használt, a képek feldolgozásához 

szükséges paraméterek közül kell ezeket kiválasztani. 

Ezáltal például a panelek megvilágítását, vagy a kamera pozícióját ilyen módon nem lehet 

hangolni. Ez azonban szerencsére messze nem olyan nagy korlát, mint amilyennek elsőre tűnhet. 

A mérnökök ugyanis ezen paramétereket csak abban az esetben szokták módosítani, amikor a 

mintakészítés utáni beállításokkal már nem érhető el tökéletes ellenőrzés. Ugyanis a képfelvételnél 

használt paraméterek gyakran olyan peremfeltétek mentén kerültek meghatározásra, amelyek nem 

csupán egyetlen ellenőrzéstől függenek. Például egy kamerapozícióban egy megvilágítással több 

alkatrészről készül kép, így például megvilágítás megváltoztatása más vizsgálatokat elronthat, egy 

új plusz megvilágítás pedig befolyásolhatja az ütemidőt. 

Az általános tapasztalat szerint pedig a képfeldolgozási paraméterek módosításával a 

leggyakrabban orvosolható az osztályozás pontatlanságának problémája. Természetesen még így 

is számtalan beállítási lehetőség közül lehet választani. Bár az automatikus eljárások egy fontos 

előnye éppen abban rejlik, hogy sokkal szélesebb körben lehet a paraméter-hangolást elvégezni, 

mint manuális esetben, az AOI rendszerek esetén mégis mindenképpen érdemesnek tartottam a 
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paraméter-halmaz bizonyos mértékű szűkítését. Alapvetően három típusú paramétercsoportot 

választottam ki: 

 Geometriai paraméterek. A különféle vizsgálati ablakok (ROI1) méretét befolyásoló 

paraméterek, távolságok stb. 

 Binarizálási küszöb. A fekete-fehér képekké történő konverzió általánosan használt 

lépés az AOI rendszerek esetén, hiszen ezzel egy nagymértékű lényegkiemelés 

valósítható meg egyszerű és gyors módszerrel. Ez azonban jelentősen befolyásol minden 

további lépést, így az optimális értékének meghatározása alapvető feladat. 

 Osztályozási határértékek. Az általam vizsgál algoritmusok utolsó lépéseinek egyike 

mindig egy osztályozás volt, ahol egy határérték alapján került megállapításra az adott 

termék minősége. E küszöb optimális megválasztása természetesen az egyik 

legfontosabb optimalizálási feladat. 

Értékkészletek és kényszerek 

A paraméterek természetesen előre meghatározott értékeket vehetnek fel. Ezeket azonban 

jelentősen leszűkítettem, hiszen minden kiválasztott paraméternek fontos fizikai vagy matematikai 

jelentése van. Ezeket a mérnöki – manuális – optimalizálás során felhalmozott tapasztalatok 

alapján határoztam meg. 

Szintén meghatározásra kerültek azok a kényszerek, amelyek az egyes paraméterek között 

értelmezhetők. Ezeket szinte kivétel nélkül a geometriai paraméterek között írtam fel. Például egy 

vizsgálati ablak méretének növelése lecsökkenti a maximális távolságát egy másik ablakhoz képest. 

Ezeket az összefüggéseket lineáris egyenlőtlenségek segítségével kiválóan lehet kezelni. 

Látható, hogy ehhez a lépéshez is mindenképpen valamilyen szakértői tevékenység 

szükséges. A korábban leírt becslési eljárásokkal ezek – legalább részben – kikerülhetők, de mivel 

viszonylag egyszerű és csak egyszer végrehajtandó feladatról van, így jelen implementációban 

ezektől eltekintettem. 

Célfüggvény 

A feladat a 3.2.7. fejezetben található általános célfüggvény definíció egyes elemeinek 

meghatározása volt. A fejezet „Gyakorlati megközelítés” című alfejezetben található egyszerűsített 

képletet alkalmaztam, mert különféle szofisztikált súlyozások alkalmazásához nem álltak 

rendelkezésre a megfelelő információk. Amennyiben a korábbi tesztesetek eltárolását biztosító 

rendszert ezt lehetővé fogja tenni, természetesen összetettebb és pontosabb célfüggvények is 

definiálhatók. 

Az optimalizálandó vizsgálati algoritmusok két minőségi osztályt különböztettek meg, 

amelyből a következő egyszerű képlet adódott a célfüggvény meghatározására: 

   𝒙𝒑      𝑞     𝑞 𝑚    𝒙𝒑        

  

   

 

   

 

  (3.8. egyenlet) 

melynek minőségi osztályok szerinti felbontása után adódik a következő jobban kezelhető 

összefüggés: 

                                                 
1 Region of Interest 
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   𝒙𝒑              𝑞 𝑚       𝒙𝒑   

     

   

                 𝑞 𝑚      𝒙𝒑   

    

   

 

  (3.9. egyenlet) 

A függvényt a       szorzótényezővel lehet hangolni, amely tulajdonképpen azt adja meg, hogy 

mennyivel súlyosabb hiba egy hibás termék továbbengedése, mint egy felesleges selejt generálása. 

Természetesen erre különféle gazdasági és műszaki mutatókból is lehet következtetni, én az 

egyszerűbb, empirikus megoldást választva végül          értéket alkalmaztam. 

3.3.4 Genetikus algoritmus, mint alkalmazott metaheurisztika 

A célfüggvény meghatározza azt a keresési teret, amely globális optimumát megtalálva 

meghatározható a vizsgáló-algoritmusok optimális beállítása. E keresési tér az AOI ellenőrző-

algoritmusok esetén is nagymértékben összefüggő, amely nem teszi lehetővé a paraméterek 

optimális értékének független meghatározását. Erre mutat egy egyszerű példát a 3.7. ábra. A 

képek egy adott AOI vizsgáló-algoritmus különböző paraméterekkel való futtatásának 

pontosságát mutatják. A grafikonok azt ábrázolják, hogy különböző binarizálási küszöbértékek 

esetén (x tengely) 400 kép közül hány esetben hibázott az algoritmus (y tengely). A bal és jobb 

kép közötti különbséget egy geometriai paraméter értékének kismértékű megváltoztatása okozza. 

Látható, a geometriai paraméter értékétől függően más binarizálási küszöb adja az optimális 

megoldást, amely a két paraméter összefüggésére utal. 

 

3.7. ábra – AOI paraméterek összefüggésének illusztrálása 

A magas paraméterszám, a nagyméretű értékkészletek és a paraméterek közötti összefüggés 

együttesen az AOI rendszerek esetén is heurisztikus keresést tesznek szükségessé, melyre a 

korábban részletesen bemutatott metaheurisztikák egy kiváló lehetőséget biztosítanak. 

A különböző lehetőségek figyelemvétele után a paraméterek automatikus meghatározására 

egy genetikus algoritmusra [GP10] épülő rendszert implementáltam. Felhívom a figyelmet, hogy 

más metaheurisztikák alkalmazása is megfelelő megoldást biztosíthat, a kutatás során azonban 

nem elsősorban ezen a kérdésen volt a hangsúly. További kutatási irányként mindenképpen 

megjelölöm egy olyan metaheurisztika kifejlesztését, amely egyértelműen az AOI rendszerek 

paraméter-optimalizálási feladatához igazodik. Most azonban az volt a célom, hogy a fekete 

doboz alapú, metaheurisztikára épülő paraméter-hangolási módszer elvét egy valós, gyakorlati 

példán keresztül is vizsgálni tudjam. Erre pedig egy olyan univerzális keresőmódszer, mind a 

genetikus algoritmus, kiválóan megfelel. 
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A genetikus algoritmus a természetben megfigyelhető öröklődési és evolúciós folyamatok 

mintájára alapozva valósítja meg a heurisztikus globális keresést. Kifejlesztése Holland nevéhez 

fűződik, aki 1975-ben megjelent Adaptation in natural and artificial systems című könyvben alapozta 

meg ezt a kutatási területet [Hol75]. Azóta számtalan kiváló leírás készült a genetikus 

algoritmusok működéséről, mind magyar [lHKG03], mind angol [Gol89] nyelven. Mivel a 

genetikus algoritmust, mint egy lehetséges metaheurisztikát használtam fel, így az egzakt 

matematikai leírásától most eltekintek, ezek az előbb felsorolt irodalmakból kiválóan 

kiolvashatók. A következőkben az algoritmus egyszerűsített működési elvét ismertetem, 

közvetlenül a jelen paraméter-hangolási problémára adaptálva. 

Egyedek, populáció. 

A genetikus algoritmus lényege, hogy a keresési tér egy-egy pontját egy populáció egy-egy 

egyedének felelteti meg, amelyek versengenek a túlélésért és a génjeik továbbadásáért. Minél 

rátermettebb egy adott egyed (vagyis minél jobb megoldást ad az adott optimalizálási 

problémára), annál nagyobb valószínűséggel vehet részt a következő generációs populáció 

megalkotásában. Ezáltal generációról generációra jobb és jobb egyedek születnek, így közelítve a 

legjobb megoldáshoz. 

A keresési algoritmusban az egyedek a természetből kölcsönzött gének alapján épülnek fel. A 

gén kódolja az egyed egy adott tulajdonságát. A gének halmazát (vagy láncolatát) kromoszómának 

nevezzük, amely alapján írható le egy egyed. Minden gén meghatározott értékeket vehet fel, ezt 

allélnak hívjuk. A kromoszóma megfelelő helyeire elhelyezett allélokból a genotípus épül fel, amely 

tulajdonképpen egy adott konkrét egyedet ír le. Egyedek egy adott halmazát nevezzük 

populációnak. 

 

Paraméterhalmaz
Kromoszóma

Paraméterérték-vektor
Genotípus → Egyed
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3
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meni_y
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thr_left
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thr_full

Paraméter
Gén

Allél

Paraméterérték

Populáció

 

3.8. ábra – A genetikus algoritmus elemei a paraméter-hangolási feladatban 

A paraméter-hangolási probléma esetén a gének tulajdonképpen a keresési tér egy-egy 

dimenziójának, vagyis a minőség-ellenőrző rendszer egy-egy paraméterének felelnek meg. A teljes 

paraméter-halmaz így egy egyed kromoszómájának tekinthető. Egy-egy paraméter által felvehető 

értékkészlet adja az adott gén alléljait. Egy paraméterérték-vektor tehát az egyed genotípusának 

tekinthető. A továbbiakban az egyedeket azok genotípusával jellemezzük. Ezt az összerendelést 

mutatja a 3.8. ábra. 
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Rátermettség mérése. 

Egy adott populációban tehát olyan egyedek vannak, amelyek egy-egy paraméterérték-vektort 

kódolnak. Ez egyedekhez egy ún. fitnesz értéket lehet rendelni, amely azt mutatja, hogy egy adott 

egyed mennyire ad jó megoldást az adott problémára. A fitnesz érték így jelen esetben nem más, 

mint a korábban definiált célfüggvény adott paraméterérték-vektorhoz rendelt értéke. Minél 

kisebb ez az érték, annál jobb megoldást ad az adott egyed a paraméter-hangolási problémára. A 

fitnesz érték számítását a 3.9. ábra illusztrálja. 

41
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28

3

150

78

81

83

+

Paraméterérték-vektor Tesztesetek

Offline futtatás

+
 

𝒇𝒂 𝒙𝒑 =  𝟒 

 

3.9. ábra – Rátermettség (fitnesz) számítása a paraméter-optimalizálás esetén 

Optimalizálási folyamat 

Ezek után az optimalizálást a 3.10. ábrán látható folyamat szerint végzi az algoritmus. Elsőként 

egy kezdeti populációt képez, amelyben az egyes paraméterértékek egyenletes eloszlással, 

véletlenszerűen kerülnek meghatározásra. Az egyedek generálásánál természetesen különös 

hangsúlyt kell fektetni a korábban meghatározott értékkészletek, illetve a paraméterek közti 

kényszerek kielégítésére. 

Ezután minden egyedhez kiszámolásra kerülnek a fitneszértékek, vagyis a célfüggvény adott 

paraméterértékhez tartozó értéke. Ez a korábban bemutatott módon, a tesztesetek lefuttatásával 

valósult meg. 

Ezt követő lépés az ún. szelekció, amely során a fitneszértékek alapján kiválasztjuk azon 

egyedeket, amelyek esélyt kapnak a génjeik (illetve alléljaik) továbbörökítésére. Erre különféle 

módszerek állnak rendelkezésre, melyeknek közös pontjuk az, hogy a jobb fitneszértékkel 

rendelkező egyedek magasabb valószínűséggel kerülnek kiválasztásra. 

Ezután a két alapvető ún. genetikus operátor kerül végrehajtásra. Az első a rekombináció, amely 

során a kiválasztott egyedeket párokba rendezzük (szülők), majd a két génállományt összekeverve 

egy, vagy több új egyedet hozunk létre (utódok). A genetikus algoritmus egyik leglényegesebb 

pontja ez a lépés, a hipotézis szerint ugyanis a rekombináció által egyre jobb és jobb egyedek 

jönnek létre, amely végül elvezet a globális optimumhoz. A szülők génállományának keresztezése 

többféle operátorral történhet, az egypontos keresztezéstől kezdve az aritmetikus átlagszámításig. 

A másik általánosan használt genetikus operátor a mutáció. Előfordulhat ugyanis, hogy ha csak 

a szülők határozzák meg az utódok alléljait, akkor a keresés beragad egy lokális minimumban. 

Ezért néhány egyed bizonyos alléljait (a paraméterek értékeit) valamilyen véletlen faktor alapján 

megváltoztatjuk, mutáns egyedeket létrehozva ezzel. Ha egy mutáns kikerül a lokális minimum 

rabságából, az egész populációra kiható pozitív változást indíthat el. 

Gyakran alkalmazott stratégia még az ún. elistista kiválasztás is. Ekkor a legjobb szülő egyedek 

is továbbélhetnek a következő generációban. 
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E három módon létrejött új egyedhalmazból (utódok, mutánsok, elitek) keletkezik az új 

populáció, amely valószínűleg jobb tulajdonságokkal rendelkező egyedeket tartalmaz, mint az 

előző generáció. Így a felsorolt lépéseket iteratív módon végrehajtva egyre közelebb kerülünk a 

globális optimumhoz. 

 

Kezdeti populáció 
létrehozása

Fitnesz értékek 
hozzárendelése

24 12 51 7

Szelekció

24 12 51 7

Rekombináció

+

Mutáció

Visszahelyettesítés →
Új populáció

Befejezési
kritérium?

Optimum

 

3.10. ábra – A genetikus algoritmus felépítése 

3.3.5 Implementációs kérdések 

A fent leírt folyamatmodell egy olyan keretrendszert írt le, amely az egyedek (vagyis a 

paraméterérték-vektorok) kiválasztása és keresztezése, illetve véletlen mutálódása által egy kezdeti 

véletlen populációból a globális – vagy ahhoz igen közeli – optimumhoz vezet el. A keretrendszer 

egyes lépéseit, vagyis a genetikus operátorokat az implementáció során kell meghatározni. Az 

elmúlt évtizedekben számos módszert dolgoztak ki az egyes lépések megvalósítására, melyek 

közül a legnépszerűbbek részletes áttekintése például [Kov10]-ban olvasható. Az AOI paraméter-

hangolási feladat megoldásához én a következő beállításokat és eljárásokat alkalmaztam: 

 Populáció mérete. A populáció mérete 25 és 100 egyed között mozgott, az adott teszttől 

függően. Természetesen a nagyobb méretű populáció önmagában nem probléma, csupán 

feleslegesen lassíthatja az optimalizálást. Emiatt az egyes tesztesetekre különböző méretű 

populációkat alkalmaztam. A kezdeti populációt úgy határoztam meg, hogy minden egyes 

paraméterhez tartozó teljes értékkészlet egyenletes eloszlással legyen lefedve. 

 Szelekció. A hagyományos rulettkerék-módszert választottam, amely során a 

„sztochasztikus mintavétel teljes visszahelyettesítéssel” elvét alkalmaztam [Poh06]. 
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 Rekombináció. A hagyományos aritmetikus keresztezési módszert volt a legsikeresebb 

választás. 

 Mutáció. Magas mutációs rátát alkalmaztam, mely során egyszerre több paraméter-érték is 

változtatásra került. Ez a lokális minimumok kikerülése végett volt fontos. 

 Elitek. A viszonylag magas elitszám (10-40%) alkalmazása adta a legjobb megoldást az 

optimalizálás során. 

Látható, hogy az általánosságban is elterjedt módszereket alkalmaztam az implementációban. Bár 

ezekkel a beállításokkal is megfelelően működött az algoritmus, érdekes kérdés, hogy 

szofisztikáltabb megoldások mennyire javíthatnak például az optimalizálás sebességén. Ez szintén 

további kutatás tárgyát képezheti. 

3.3.6 Futtatási eredmények 

A rendszert a valós vizsgálatokkal megegyező, de általam implementált ellenőrző-algoritmussal 

teszteltem. A saját ellenőrző-algoritmusok megírásának oka abban keresendő, hogy az általam 

elérhető ipari rendszerekhez programozási felület egyelőre nem állt rendelkezésre, így az offline 

futtatás lehetőségét közvetlenül nem lehetett megoldani. Tervezés alatt áll a „mesterséges 

mérnökkel” (lásd fentebb) való implementáció is, amellyel ez a probléma a vizsgáló-

berendezéseket gyártó vállalat nélkül áthidalható, így a jövőben akár valós ipari körülmények 

között is lehetőség nyílik az algoritmus tesztelésére, használatára. Fontosnak tartom ugyanakkor 

kihangsúlyozni, hogy mivel az implementált algoritmusok szinte teljes mértékben valós 

eljárásokon alapulnak, így a fejezet eredményeként megfogalmazott új optimalizálási módszertan 

működésének vizsgálata szempontjából a „szimulált” ellenőrzés is teljes mértékben megfelelőnek 

mondható. 

A teszteket az egyik leggyakrabban használt ellenőrző-eljáráson végeztem el, amely 

felületszerelt ellenállások és kondenzátorok forrasztásának vizsgálatára lett kifejlesztve. Bár az 

eredmények illusztrálása szempontjából talán érdekesség lehet, de ezek működésének pontos 

leírásától az ipari know-how-k miatt eltekintek. Az ellenőrzés lényege, hogy a forrasztások 

minőségének és az alkatrész pozíciójának helyességét különféle mintaillesztési módszerek 

segítségével, bináris képeken végzi el az algoritmus. 

Az optimalizálásra azt a 10 paramétert választottam ki, amelyet a folyamatmérnökök is a 

leggyakrabban használnak a manuális hangolás során. Ezek között 6 geometriai (10 és 50 közötti 

különböző értékkel), 1 képfeldolgozási (130 értékkel), és három osztályozási (egyenként 30 

értékkel) jellemzőket állít. A kényszerek egy lineáris egyenlőtlenségben összefoglalhatók voltak. 

Az optimalizálást több különböző alkatrésztípus esetén (vagyis több képadatbázis 

felhasználásával) is elvégeztem. Az optimalizálás nehézségét az adta, hogy a képadatbázisok jó 

alkatrészeket tartalmazó részhalmazaiban olyan képek voltak, amelyeket korábban a minőség-

ellenőrző berendezés rosszul osztályozott. Emiatt ezek közel sem tökéletes képek voltak, így a 

rossz alkatrészeket ábrázoló képektől nehezebben lehetett megkülönböztetni őket. Ez külön 

kihívás volt az optimalizáló algoritmus számára. 

A 3.11. és 3.12. ábrák egy kisebb és egy nagyobb méretű adatbázis esetén mutatják a 

genetikus algoritmus lefutását. Látható, hogy mindkét esetben sikerült az optimális paraméter-

beállítás meghatározása, amely tökéletesen demonstrálja, hogy a kifejlesztett optimalizálási eljárás 

teljes mértékben alkalmas a paraméterek megfelelő értékének megtalálására. 
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Az optimumgörbék lefutásából látszik, hogy bizonyos esetekben kissé megakad az 

optimalizálás. Ekkor segít a mutációs operátor, amely kismértékben megváltoztatja az egyedek 

megjelenését, új irányokat hozva az optimalizálás folyamatába. Ez nem feltétlen eredményez 

rögtön jobb megoldást, gyakran csak a következő, mutánssal való keresztezés során keletkezik a 

jobb egyed. A nagy mutációs ráta felhasználása erősen lesarkítva egy lokális keresésnek is 

felfogható, vagyis bizonyos szempontból egy összetett rendszernek tekinthetjük az implementált 

módszert. Ennek jelentőségét már korábban felismerték, amelyből különböző hibrid genetikus 

algoritmusok [EMHNB06] születtek. A fentiek miatt egy további kutatás tárgya lehet annak 

vizsgálata, hogy valamilyen hibrid rendszer segítségével miként növelhető tovább a hatékonyság. 

 

  

3.11. ábra – A genetikus algoritmus optimalizálási folyamata MELF képadatbázis esetén 

  

3.12. ábra – A genetikus algoritmus optimalizálási folyamata C0805 képadatbázis esetén 

Az optimalizálás után végrehajtottam egy verifikációs lépést is, amely során egy másik 

adathalmazon ellenőriztem, hogy mennyire osztályozza helyesen a képeket a vizsgáló-algoritmus 

az új – elvben optimális – paraméterértékek felhasználásával. Az eredmények kiemelkedőek 

voltak. A C0805 adatbázis esetén tökéletes volt az osztályozás, a MELF halmaz esetén is csak 

viszonylag kevés hibát követetett el az ellenőrző-algoritmus az új beállításokkal. Mivel a tökéletes 

beállítás megtalálása volt a cél, így megvizsgáltam ez utóbbi adathalmazban a rossz osztályozások 

megjelenésének okát. Kiderült, hogy azoknál a képeknél volt pontatlan az osztályozás, amelyek 

C0805 képadatbázis 

(kondenzátor) 

 Jó képek száma:  742 

 Rossz képek száma:  60 

 Egyedek száma:  100 

 Futásidő:  10 perc 

 

Mintakép 

MELF képadatbázis (dióda) 

 Jó képek száma:  129 

 Rossz képek száma:  59 

 Egyedek száma:  20 

 Futásidő:  5 perc 

 

Mintakép 
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ellenőrzésére az adott vizsgálat csak korlátozott mértékben volt alkalmas. Ez a jelenség az ipari 

gyakorlatban is sokszor előfordul: ugyanarra a képre különböző, adott esetben hierarchikusan 

egymásra épülő algoritmusokat futtatnak le a pontos osztályozás elvégzéséhez. Mivel jelen 

implementáció az egyszerű, egyszintű algoritmusok optimalizálására készült, így a verifikációs 

lépés esetén a kismértékű hibázást elfogadhatónak ítéltem. Természetesen egy további kutatási 

irány lehet, hogy összetett rendszerek esetén miként lehet az optimalizálást elvégezni. 

3.3.7 Összefoglalás 

A fentiekben bemutattam, hogy az új módszertanra építve miként implementáltam egy olyan 

eljárást, amely alkalmas optikai minőség-ellenőrző rendszerek paramétereinek automatikus 

optimalizálására. A rendszer a genetikus algoritmusokra épülve, hagyományos genetikus 

operátorok felhasználásával határozza meg a paraméterek optimális értékét. Az implementáció 

során a kombinatorikus optimalizálási feladat elemeit egy valós ipari rendszer működési 

mechanizmusaiból vezettem le. A teszteket két képhalmazon is elvégeztem, amelyek alapján 

végrehajtott optimalizálás sikerrel megtalálta a paraméterek olyan értékeit, amellyel az osztályozás 

ismét tökéletes lett. 

3.4 Konklúzió 

A fejezet egy olyan új módszertant mutatott be, amely a minőség-ellenőrzést végző berendezések 

paraméter-hangolási feladatát egy olyan kombinatorikus optimalizálási problémára vezeti vissza, 

ahol metaheurisztikákra épülő keresőmódszerek sikerrel alkalmazhatók. Ehhez azt mutattam be, 

hogy a kombinatorikus optimalizálási probléma matematikai definíciójában meghatározott 

pontokat miként lehet egy ipari folyamat egyes elemeiből oly módon előállítani, hogy utána egy 

heurisztikus keresés segítségével már meghatározható legyen a globális optimum. 

E módszertan megfelelő alkalmazásával lehetőség nyílik arra, hogy olyan vizsgáló-

berendezések paramétereit is automatikusan meg lehessen határozni, ahol azok belső működése 

nem ismert, vagy nehezen ültethető át egy automatikus rendszerbe. Ennek többek között az 

előző fejezetben bemutatott folyamatos optimalizálás esetén lehet jelentősége, ahol gyakrabban 

kell a paraméter-hangolás műveletét elvégezni, de nagy segítséget nyújthat a folyamatmérnökök 

számára is a hagyományos stratégia alkalmazásakor. 

A fejezetben az elméleti levezetések és feltételrendszerek bemutatásán túl egy általam 

implementált rendszert is bemutattam, amely felhasználásával sikerrel kereshetők meg az optikai 

minőség-ellenőrző rendszerek optimális paraméterértékei. 
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4 Képhalmazok koherencia-
vizsgálata intenzitás-függvény 
alapján 

Az előző fejezetben bemutattam, hogy optikai minőség-ellenőrző rendszerek esetén milyen 

módon valósítható meg a fekete doboz modell szerinti paraméter-hangolás. Legyen szó 

ugyanakkor automatizált vagy manuális optimalizálási folyamatról, a megfelelő méretű és 

minőségű tanítóminta-halmaz biztosítása alapvető feltétele a beállítások pontos 

meghatározásának. Gyártósori minőség-ellenőrző rendszerek esetén – ha a korábbi ellenőrzési 

események eltárolhatók – a mennyiségi követelmény kielégítése ritkán okoz komoly problémát, 

hiszen minden elkészített termék vizsgálat alá kerül. A minták minőségének biztosítása azonban – 

többek között éppen a nagy darabszám miatt – gyakran komoly akadályokba ütközik, amely 

jelentősen megnehezíti a paraméterek optimalizálásának folyamatát. 

Ezek közül egy lehetséges nehézséget a tanítóminták hibás eltárolása okozza. Különféle 

tényezőkből eredően ugyanis előfordulhat, hogy egyes bemenetekhez nem a megfelelő kimeneti 

érték került hozzárendelésre a minták készítése és eltárolása során. Mivel a be- és kimenetek 

közötti helyes összerendelés alapvető feltétele a tanításnak, így a hibás tanítómintákat tartalmazó 

adatbázisok csak korlátozott mértékben és nagy odafigyeléssel használhatók a paraméterek 

optimális értékének meghatározásakor. Ez mindamellett, hogy gondot jelent a manuális 

optimalizálásnál, ellehetetleníti az automatikus paraméterhangoló rendszerek bevezetését is. 

Ebben a fejezetben az automatizált optikai minőség-ellenőrző rendszerek tanítóminta-

halmazaiban található hibás ellenőrzési események detektálási lehetőségeivel foglalkozom. 

Elsőként bemutatom annak hátterét, hogy miért keletkezhetnek hibás tanítóminták egy 

nagykapacitású gyártósor esetén. Ezt követően egy olyan új, általam kifejlesztett algoritmust 

ismertetek, amely a tanító képadatbázisban található képeket egy speciális tulajdonságtérbe 

transzformálva lehetővé teszi automatikus szűrőeljárások felépítését a hibás tanítóminták 

kiválasztása és eltávolítása céljából. Végül egy, a kifejlesztett metrikára épülő szűrési algoritmust 

és annak valós – az elektronikagyártásból kölcsönzött – adatbázisokon való tesztjeit mutatom be, 

igazolva a módszer helyességét. 
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4.1 Háttér 

4.1.1 Kívülálló egyedek a képadatbázisokban 

A 3.2. és 3.3. fejezetekben már részletesen kifejtettem, hogy milyen követelmények mentén épül 

fel az optimalizáláshoz szükséges megfelelő méretű és minőségű tanítóminta-halmaz. E 

fejezetben azt mutatom be, hogy az optikai minőség-ellenőrző rendszerek esetén ezek hogyan 

keletkeznek, miként épülnek fel, illetve milyen lehetséges anomáliák találhatók bennük. 

Automatizált optikai minőség-ellenőrzés esetén egy tanítóminta egy képből (bemenet), illetve 

a képen található alkatrész minőségi jellemzőjéből (kimenet) áll. Az így keletkezett teljes 

tanítóminta-halmazt tehát fel lehet osztani annyi diszjunkt képhalmazra, ahány lehetséges 

kimenete van az adott ellenőrzési eljárásnak. Minden egyes halmaz esetén meg lehet fogalmazni 

egy olyan jellemzőt, amely azt írja le, hogy az egyes elemek miért szerepelnek egy képhalmazban. 

Bizonyos – hamarosan részletezésre kerülő – esetekben azonban az adott képhalmazon 

belüli koherencia sérülhet, és a halmazba olyan elem kerülhet bele, amely nem felel meg a 

képhalmaz követelményeinek. A szakirodalomban ezeket az elemeket kívülállóknak, angol 

terminológia szerint outlier-eknek nevezik [HA04]. 

Paraméterek-optimalizáláskor olyan értékek kerülnek meghatározásra, amelyek mentén 

minden kép a saját halmazának megfelelő minőségi osztályba kerül besorolásra. Mivel a kívülálló 

képek valójában egy másik képhalmazhoz tartoznak, ezért torzítják a helyes paraméterértékeket, 

vagy éppen meghiúsítják az optimalizálást. Bár az ilyen kívülálló elemek száma általában alacsony, 

de a fentiek miatt ezek kiszűrése elengedhetetlen a tanítóminta-halmazok valós felhasználása 

szempontjából. A nagyméretű képadatbázisok miatt az emberi erőforrás használata erre a célra 

csak korlátozott mértékben alkalmas, így mindenképpen szükséges automatikus informatikai 

módszerek felhasználása a kívülálló elemek kiszűrésére. 

Mielőtt azonban továbbhaladnék a lehetséges megoldások irányába, előbb az 

elektronikagyárakban használt AOI rendszerek példáján keresztül bemutatom, miként is jöhetnek 

létre kívülálló elemek a nagyméretű képadatbázisokban. Korábban már részletesen kifejtettem a 

minőség-ellenőrzési folyamatok során a humánoperátorok alkalmazásának szükségességét, mind a 

hagyományos, mind az új, folyamatos optimalizálás elvére épülő minőség-ellenőrzési 

rendszerekben. Ismétlésképpen, mivel egy hibás termék továbbengedése igen komoly 

következményekkel járhat, így a minőség-ellenőrzés során a nagyobb szigor elvét alkalmazzák. Ez 

azonban több vagy kevesebb téves selejt megjelenését okozná. Emiatt a humán operátorok a 

minőség-ellenőrző berendezések által megtalált hibákat (azonnal vagy egy későbbi időpontban) 

felülvizsgálják, és csak a valódi hibák esetén kerül a panel kiselejtezésre. 

4.1. ábra minőség-ellenőrzés során keletkezett képek útját, vagyis a tanítóminta-halmazok 

összeállításának folyamatát mutatja. A minőség-ellenőrző berendezés a mérési pontokról képeket 

készít (1), melyek alapján megállapítja az egyes komponensek minőségét (2). A jó képek (true 

negative) ezután közvetlenül bekerülnek a jó képeket tároló képhalmazba (3), míg a rossz képek a 

humán operátorok elé kerül felülvizsgálatra (4). Ezután a humán operátor ellenőrzi a termék 

minőségét a megadott pontokon: ha jó volt a termék, akkor a hibásnak vélt kép valójában jó 
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minőségű alkatrészt ábrázol, így a jó képek halmazába kerül (5)1, míg valós hiba esetén a rossz 

képek adatbázisába (6). 

Látható, hogy egy kép akkor kerül a rossz képek halmazába, ha a humán operátor is hibásnak 

ítélte azt. Ugyanakkor a termék kiselejtezése független attól, hogy a felülvizsgálat milyen osztályba 

sorolta a hibásnak vélt alkatrészeket mutató képeket. Ebből következik, hogy ha a humán 

operátor rosszul osztályoz egy adott képet, de a valóságban helyesen jár el (vagyis a rossz 

terméket kiselejtezi vagy kijavítja, a jó terméket pedig továbbengedi a gyártósoron), annak 

közvetlenül semmilyen következménye nincsen. 
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Rossz képek

Hibásnak vélt képek

Jó képek

Humánoperátor

Tanítóminta-
részhalmaz –

Jó képek

TN TPFP

Hibás 
panel

Hibátlan 
panel

A termék 
útja

A képek 
útja

1

2

3

4

5 6

 

4.1. ábra – A képek keletkezése és útja az elektronikagyártás AOI rendszereiben 

Természetesen a magas minőségi követelmények szerint működő gyárakban ez nem mondható 

„általános eljárásnak”, ugyanakkor több olyan tényezővel is számolni kell, amely miatt a képek 

hibás osztályozása a gyakorlatban többször megtörténik. A hagyományos, jelenleg általánosan 

elterjedt utólagos optimalizálási stratégia esetén ezek egy része éppen ugyanabból fakad, amelyek 

a folyamatos optimalizálás elvét életre hívták: 

 Megszokás. A korábban kifejtett okok miatt (2.1. fejezet) a megjelenő hibák nagy 

valószínűséggel igazából jó alkatrészt ábrázolnak (vagyis hamis riasztás történik), melyet a 

humánoperátorok megszokhatnak. A hatalmas gyakorlatuk miatt persze rögtön látják, ha 

valahol valódi hibáról van szó, így a termék valójában kiselejtezésre szorul, de a megszokás 

miatt véletlenül jó képnek osztályozhatják őket. 

 Teljesítmény. A humánoperátorok ugyanúgy a gyártósor részét képezik, mint az 

automatizált berendezések, emiatt a gyártás ütemében kell nekik is a munkájukat végezni. Ez 

a teljesítménykényszer különös koncentrációt igényel, amely során bizony előfordulhat, hogy 

véletlenül másik minőségi osztályba sorolnak be egy-egy képet. 

 Statisztika. Távol álljon tőlem a szándékosság feltételezése, de megjegyzendő, hogy a 

gyártósor statisztikáját bizonyos mértékben javítani lehet az apróbb hibák kijavításával és a 

hibát ábrázoló kép a másik minőségi osztályba való besorolásával. 
                                                 
1 Erre az esetre a gyakorlatban érdemes egy harmadik adatbázist (false negative) készíteni, hiszen e képek képzik az 

optimalizálás alapját, de a jelen probléma szempontjából ennek nincs kiemelt jelentősége, és a két halmazra való 

felbontás egyszerűbb tárgyalást tesz lehetővé. 
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Bár a korábban bemutatott folyamatos optimalizálás elve részben megoldást kínálhat ezekre a 

problémákra, azonban néhány fontos dolgot mindenképpen meg kell jegyezni, kapcsolatot 

teremtve ezzel a 2. és 3. fejezetben bemutatott eredmények, illetve jelen fejezet között. 

Egyrészt – ahogyan a 2.2.3. fejezetben (Azonnali optimalizálás) részletesen kifejtettem – a 

humán operátorok alkalmazása a folyamatos optimalizálás esetén is szükséges. Ezért – bár nem 

feltétlen olyan mértékben, de – a fent felsorolt negatív tényezők továbbra is fennállhatnak az új 

optimalizálási stratégia bevezetése után is, gondoljunk csak például a véletlen tévesztés 

lehetőségére. A folyamatos optimalizálás alkalmazása pedig bár valóban csökkenti a kívülálló 

elemek megjelenésének valószínűségét, de egy fontos dolgot azonban nem szabad elfejteni: egy 

teljesen autonóm rendszer esetén (amelyet éppen a folyamatos optimalizálás stratégiája vizionál) a 

képadatbázisok automatikus megbízhatóság-vizsgálatának fokozott jelentősége van, hiszen külső 

beavatkozás csak igen csekély mértékben képzelhető el. 

Másrészt, az automatikus paraméter-hangolási eljárások kifejlesztése bár a folyamatos 

optimalizálás esetén mindenképpen indokoltabb, de a hagyományos stratégia esetén is 

nagymértékben könnyítheti a mérnöki munkát. Ezért könnyen elképzelhető olyan rendszer, ahol 

a paraméter-hangolást már automatikus rendszerek segítségével végzik el, de a gyártósori 

felülvizsgálati rendszer továbbra is jelen van, a fenti tényezők fokozott megjelenését okozva. 

Végül megjegyezném, hogy függetlenül az előző fejezetekben bemutatott eredményektől, a 

probléma fennállhat manuális optimalizálás esetén is, hiszen ehhez a folyamatmérnökök gyakran 

szintén korábbi képadatbázisokat használnak fel. 

Összefoglalva tehát kijelenthetjük, hogy a magas minőségi követelmények ellenére könnyen 

előfordulhat az egyébként homogén képhalmazok keveredése. Ezek automatikus kiszűrésére 

mindenképpen hatékony megoldást kell találni, többek között az optimalizáláshoz szükséges 

megfelelő minőségű képadatbázisok biztosítása érdekében. 

4.1.2 Szűrési lehetőségek 

A probléma bemutatása után az irodalomban fellelhető lehetséges szűrési módszerekre, majd 

azok korlátaira térek ki röviden. Mivel e szűrési feladatot több szempontból is megközelíthetjük, 

különböző informatikai területekkel lehet rokonságot (és ott lehetséges megoldásokat) felfedezni. 

Az első koncepció szerint a képhalmazban található kívülálló elemek megkeresése 

tulajdonképpen visszavezethető a minőség-ellenőrzés feladatára. Ugyanis a minőség-ellenőrző 

algoritmusok a szűrendő képhalmazban található képekről meg tudják állapítani azok minőségi 

osztályát, így a más osztályba tartozó képek kiszűrhetők. Emiatt megalapozott lehet egy olyan 

szűrő algoritmus kifejlesztése, amely valamilyen korábban implementált minőség-ellenőrző 

módszerre épül. Ezért elsőként ezt a területet vizsgáltam meg a kutatásom során. 

Az automatikus optikai minőség-ellenőrzést végző algoritmusok alapvetően két osztályba 

sorolhatók. Az első esetben az egyes képek külön-külön kerülnek elemzésre képfeldolgozási és 

osztályozási módszerek segítségével. Ezek az eljárások csupán az aktuális képet veszik figyelembe, 

közvetlenül csak korlátozott mértékben használnak fel korábban készített képeket, illetve régebbi 

eredményeket. Az ipari rendszerekben e megközelítést előszeretettel alkalmazzák, hiszen így az 

algoritmus egy fizikailag plauzibilis mérést valósíthat meg. A 3.3.6. fejezetben érintőlegesen 

bemutatott forrasztás-vizsgáló algoritmus egy jó példa e csoport működési mechanizmusának 

illusztrálására, amelyben egyszerű minták illesztésével valósítottam meg a forrasztás minőségének 

mérését. Természetesen ennél jóval összetettebb algoritmusok is léteznek. Wang et al. [WWI+08] 
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például egy részecske-raj alapú optimalizálásra épülő módszert fejlesztett ki a mintaillesztéses 

ellenőrzés párhuzamosítására. Egy másik cikkben (Mar et al. [MFY09]) YIQ színmodellre épülő, 

megvilágítás-független vizsgálati módszert publikáltak. A forrasztás felületének árnyékok alapján 

rekonstrukciója shape from shading módszerekre építve ugyancsak egy érdekes vizsgálati 

algoritmus (Kong és Wang [KW07]). 

A fellelhető módszerek felsorolása természetesen még hosszú oldalakon keresztül 

folytatódhatna, de talán már e példákon keresztül is érzékelhető e típusú algoritmusok 

képadatbázis-szűrési eljárásokban történő felhasználásának hátránya: a specifikusság. Ezeket az 

algoritmusokat ugyanis általában egy-egy ellenőrzési probléma megoldására fejlesztették ki, ahol 

nagyszerűen működnek, de egy más típusú képhalmazra történő adaptálásra közvetlenül csak 

korlátozott mértékben van lehetőség. Ugyanakkor magától érthetően nem várható el, hogy 

csupán a kívülálló egyedek szűrésére minden egyes képhalmazhoz – a minőség-ellenőrző 

algoritmus mellett – egy külön új szűrőalgoritmust is kifejlesszenek a mérnökök. Magának a 

minőség-ellenőrző algoritmusnak a közvetlen felhasználása pedig egyértelmű ellentmondásokat 

szül a szűrt képadatbázisok későbbi felhasználása szempontjából. 

Az optikai minőség-ellenőrzés során ugyanakkor gyakran használnak a korábbi 

eredményekkel „betanított” általános számítási modelleket is. Ezek előnye, hogy jóval 

könnyebben általánosítható, emiatt elvben jobb alapját képezheti a képhalmaz szűrési 

módszernek. Ezek közül talán leginkább a mesterséges neurális hálózatok terjedtek el az optikai 

minőség-ellenőrzésben. Acciane et al. például még 2006-ban [ABF06] fejlesztett ki egy többszintű 

neurális hálózatra épülő módszer a forraszkötések vizsgálatára. Az algoritmust öt különböző 

forrasztási minőséget tud megkülönböztetni a képekből képzett speciális jellemzővektorok 

alapján, melyekkel korábban a neurális hálózatot is betanították. Egy másik, az ültetési folyamat 

teljes ellenőrzésére készített rendszert publikáltak a [BLFM05]-ban, amely wavelet 

transzformációra és neurális hálózattal történő osztályozásra épülve állapítja meg a panelek 

minőségét. Szintén a mesterséges neurális hálózatok segítségével végzi el a minőség-ellenőrzést az 

Ong el al. [OSR08] által publikált osztályozó, amelynek érdekessége, hogy itt a neurális hálózat 

bemenete közvetlenül a speciálisan előállított szürkeárnyalatos kép, így nem szükséges 

meghatározni különböző heurisztikus jellemzőket. Természetesen a neurális hálózatok mellett 

más intelligens struktúrák is használhatók az optikai minőség-ellenőrzésben. Egy érdekes 

megoldás olvasható például [RHA07]-ban, amelyben a szerzők egy olyan szupport vektor gépek 

elvére épülő tanítási módszer mutattak be, amellyel IC tokok fémes kivezetéseinek a 

szennyeződésekből eredő színváltozásait lehet detektálni. Ko és Cho [KC00] pedig a fuzzy 

osztályozást kombinálta neurális hálózatokkal a humánoperátorok tudásának szimulálására. 

A módszerek felsorolását itt is hosszan lehetne folytatni, de már e rövid áttekintésből is 

érzékelni lehet a következő fontos tapasztalatot: a speciális számítási struktúrákra épülő 

módszerek gyakran valamilyen tanítási mechanizmust igényelnek a megfelelő működés elérése 

érdekében. Bár a képhalmaz szűrési eljárásoknál ez közvetlenül nem feltétlen tűnik akadálynak, 

hiszen egy-egy előre elkészített tanító-adatbázist a későbbi nagyszámú automatikus szűrés 

érdekében még manuálisan is el lehet készíteni. Ugyanakkor ez a megközelítés a már többször 

megismert paradoxon egy újabb vetületét hozza elő. A gyártásból eredő változások a képekben is 

megjelennek (hisz éppen ebből fakad az automatikus optimalizálás szükségessége), így az idő 

múlásával a tanító-adatbázis elveszítheti aktualitását, így a szűrés is egyre pontatlanabb lesz. A 

gyártáshoz való adaptációhoz újabb tanító-adatbázisok előállítására van szükség, amely – még ha 

kisebb gyakorisággal is, de – visszavezet az eredeti problémához. 
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A fentiekből tehát az a következtetés vonható le, hogy a minőség-ellenőrzésre tervezett 

módszerek nem, vagy csak korlátok mellett használhatók a képhalmazok szűrési problémájának 

megoldására. A szakirodalmat böngészve ugyanakkor több olyan rokon területet is találtam, ahol 

szintén kiemelt jelentősége van a nagyméretű képadatbázisok kezelésének. Az elmúlt években 

számos új módszer került publikálásra a képek osztályozási, illetve a képadatbázisok klaszterezési 

problémáinak megoldására. A trendek leginkább a „tartalomalapú képkinyerési” (content-based 

image retrieval – CBIR) módszerek [DJLW08] irányába mutatnak, így a legtöbb kutatási 

eredmény is e jelenleg nagy népszerűségnek örvendő témakör köré összpontosul. Az orvosi 

képek keresésétől kezdve [ZAMS11], a webes tartalmak szűrésén keresztül [SLY07], a 

műholdképek osztályozásig [LS04] és a nagyméretű dokumentum-adatbázisok kezeléséig 

[DLK97] számtalan területen találhatunk igen kifinomult módszereket. 

Bár az algoritmusok igen különbözőek, egy dolog mindenképpen összeköti őket: minden 

esetben valamilyen – explicit vagy implicit – módon definiálni kell a hasonlóságot. De amíg ez az 

emberi elme számára trivialitás, addig az informatika világába ez sok esetben igen nehezen 

ültethető át. A legelterjedtebb módszerek bizonyos speciális jellemzők (szín, textúra, alakzatok, 

objektumok és a köztük lévő térbeli kapcsolatok stb.) segítségével hasonlítják össze a képeket 

[YAS+08], majd ezen információkat felhasználva különböző intelligens technikák és heurisztikus 

módszerek alkalmazásával végzik el a különböző képkeresési, osztályozási vagy klaszterezési 

feladatokat. Vagyis tulajdonképpen valamilyen modell kerül generálásra, amely azután a 

képadatbázis klaszterezésének vagy egy kép keresésének alapját adja. Több olyan módszert is 

lehet találni az irodalomban, amely direkt a képadatbázisok klaszterezésére kerültek kifejlesztésre 

(például [MSRR12][GGG06]). 

 Az automatizált optikai minőség-ellenőrző rendszerek által generált képhalmazok szűrésére 

ez a megközelítés azonban nem igazán megfelelő. Mint a későbbiekben látni fogjuk, különféle 

elterjedt szemantikus modellek alapján sok esetben nem lehet a jól osztályozott és a kívülálló 

képeket megkülönböztetni egymástól, mert ez a különbség néha csak néhány pixelen múlik. Ha 

pedig direkt az optikai minőség-ellenőrzésre készített „modellt” építünk fel, akkor 

tulajdonképpen visszavezetjük a problémát a minőség-ellenőrzési algoritmusokra, amely egy 

korábban említett paradox helyzetet teremt. Emiatt a CBIR algoritmusok közvetlenül csak 

nehezen használhatók fel a bemutatott képhalmaz-szűrési probléma megoldására. 

A fentieket tehát azzal foglalhatjuk össze, hogy bár szakirodalomban a képadatbázis-szűrés 

problémája számos közeli és távoli területeken egyaránt megjelent, a létező megoldások nem 

feltétlen olyan követelmények mentén lettek kifejlesztve, amelyeket egy ipari minőség-ellenőrző 

rendszer megkíván. Emiatt vált szükségessé egy új képhalmaz-szűrő algoritmus kifejlesztése. 

4.1.3 Követelmények és feltételek 

Az előző fejezetben már részben utaltam arra, hogy a minőség-ellenőrző rendszerek 

képadatbázis-szűrő algoritmusával szemben több, a gyakorlati felhasználás szempontjából fontos 

követelményt lehet megfogalmazni, amelyet az szűrőeljárás fejlesztésekor figyelembe kell venni: 

 Képadatbázis-függetlenség. Általános célként fogalmazható meg, hogy a kifejlesztett 

algoritmus ne csupán egy speciális probléma megoldására szülessen, hanem a hasonló 

feltétek mentén előállított képadatbázisok mindegyikén eredményesen működni tudjon. Erre 

azért van szükség, mert minden egyes képadatbázishoz külön szűrőalgoritmus kifejlesztése 

indokolatlanul nagy feladat lenne a mérnökök számára. 
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 Ismeretlen koherencia-tulajdonság1. Mint fentebb említettem, a képek közötti 

hasonlósági mérték meghatározása adja a képi osztályozó algoritmusok alapját. A CBIR 

rendszerek esetén például leggyakrabban valamilyen szemantikus hasonlóságvizsgálat (vagyis 

a képek „értelmezése”) alapján történik a képadatbázis klaszterezése, illetve a képek 

osztályozása. Ahhoz azonban, hogy az algoritmus képadatbázis-függetlenül működjön, azok 

szemantikus információtartalmával, a képeken található objektumok tulajdonságával, azok 

közötti relációkkal, vagyis a képadatbázis koherencia-tulajdonságával kapcsolatban 

semmilyen információ nem használható fel a szűrés során.  

 Tanítóminták kizárása. A tanítóminták előállításához és a mintahalmaz karbantartáshoz 

tulajdonképpen ugyanazt a szűrési feladatot kell a humán szakértőknek megoldani, mint amit 

az algoritmus megcéloz. Az adatbázisok nagy mérete miatt azonban ez komoly hátrányt és 

nehézséget okozna a módszer valós felhasználása során. Így a tanítóminták használta a szűrés 

során mindenképpen elkerülendő. 

 Külső paraméterek eliminálása. Az általános klaszterezési és képfeldolgozási algoritmusok 

számtalan paraméterrel rendelkeznek az aktuális problémához történő minél jobb illeszkedés 

eléréséhez. A paraméterek beállítása és hangolása azonban sok esetben problémát okozhat 

valós felhasználás esetén. Fontos cél így a külső (humán szakértő által beállítandó) 

paraméterek számának minimalizálása. Az aktuális adatbázistól függő paraméterek – 

melyekre természetesen szükség van az adaptivitás és az általános felhasználhatóság miatt – 

lehetőség szerint így futásidőben, automatikusan, az aktuális adatbázis elemzésével kerüljenek 

kiszámításra. 

A fenti követelmények önmagukban egy megoldhatatlan problémát írnának le az egymásnak 

ellentmondó és általánosító feltételek miatt. Ezért megvizsgáltam, hogy az optikai minőség-

ellenőrző rendszerek esetén milyen apriori feltételezésekkel lehet élni a képadatbázisok felépítése, 

illetve a képek megjelenése és tulajdonságai szempontjából. 

Az első, általánosnak mondható feltétel a képhalmazban található normál és kívülálló 

egyedek száma közötti nagymértékű különbség. Ahogy korábban bemutattam, a képek rossz 

osztályozása nem egy általános, gyakori jelenség, vagyis feltételezhető, hogy jóval több helyesen 

osztályozott kép van egy adott képhalmazban, mint ahány kívülálló elem. 

Természetesen felmerül a kérdés, hogy mi különbözteti meg a jó és kívülálló elemeket 

egymástól. Mivel korábban kifejtettem, hogy a képek értelmezése, vagyis azok szemantikus 

információtartalma alapján nincsen lehetőség hasonlósági metrikai felírására, így csupán azzal a 

feltételezéssel élhetünk, hogy az adatbázisban található normál képeket a kívülállóktól az 

különbözteti meg, hogy a normál képek sokkal jobban hasonlítanak egymásra, mint a kívülállók a 

többi képre. (Arról, hogy a rossz képek milyen mértékben hasonlítanak egymásra, nincsen 

feltétlenül információnk, emiatt nem feltételezhetjük, hogy két jól elkülönülő csoport van jelen az 

adatbázisban, csupán azt, hogy a rossz képek „máshogy néznek ki”, mint a jók.) 

Mivel a képeken található objektum(ok) modelljéről nincsen használható adatunk, így a 

hasonlóság-különbözőség metrikája nem ismert előre. Ugyanakkor az ipari minőség-ellenőrző 

rendszerek által előállított képeknél gyakran tapasztalható, hogy a hasonlóságot nem csupán 

szemantikus értelemben, hanem a kétdimenziós képfüggvény szintjén is értelmezni lehet. Vagyis 

                                                 
1 Ez a követelmény sok szempontból a képadatbázis-függetlenségből ered, ugyanakkor a későbbiekben különös 

jelentősége lesz, így mindenképpen fontosnak tartottam külön kiemelni. 
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egyforma objektumok keresése helyett pixelszintű matematikai hasonlósági metrikák alapján is 

lehet a hasonlóságot mérni. 

Amennyibe e három feltétel teljesül a képadatbázisra, már kifejleszthető olyan szűrési 

módszer, amely a fent felsorolt követelményeket kielégíti. Bár elképzelhető, hogy ez első 

pillantásra túl szigorú feltételezésnek tűnik, de az ipari gyakorlatban könnyedén található olyan 

rendszer, amely megfelel e fenti pontoknak. Tipikus példa erre az elektronikagyárakban használt 

optikai minőség-ellenőrzés forrasztás-vizsgálati lépése. 

Összefoglalva tehát, az algoritmus megalkotásánál a következő három apriori feltételezéssel 

éltem: 

 Jelentős különbség van a képklaszterek méretében. 

 A hasonlóság a képfüggvény alapján is direkt módon értelmezhető. 

 A jól osztályozott képek jobban hasonlítanak egymásra, mint a kívülálló képek rájuk. 

4.2 Új eljárás hasonlósági mező generálására 

A kívülálló elemek kiszűrésének feladata tehát tulajdonképpen egy klaszterezési problémának 

tekinthető: a képhalmazt két olyan kisebb részhalmazra kell bontani, amely esetén a kívülálló 

képek egy közös klaszterbe kerülnek oly módon, hogy lehetőség szerint jól osztályozott kép 

ugyanezen csoportban ne szerepeljen. A képhalmazok klaszterezése mindig valamilyen 

tulajdonságtérben történik, ritka, amikor direkt módon a nyers pixelértékek felhasználásával 

hajtják végre a szétválasztást. Mivel a klaszterezési eljárások hatalmas háttérrel rendelkeznek, így a 

kutatás során a célom leginkább az volt, hogy egy olyan hasonlósági metrikát fejlesszek ki a fenti 

követelmények és feltételek mentén, amelyet a képhalmazban található egyes képekhez kiszámítva 

és hozzárendelve egy olyan tulajdonságtér képződik, ahol a jól osztályozott és a kívülálló képek 

ismert és elterjedt klaszterezési eljárásokkal már szétválaszthatók. Erre építve már hatékony 

képadatbázis-szűrési eljárások lesznek implementálhatók az optikai minőség-ellenőrzés speciális 

követelményei ellenére is. Ebben a fejezetben ezen új, speciális tulajdonságtér felépítésének 

algoritmusát ismertetem átfogóan.  

4.2.1 Áttekintés 

Mielőtt azonban a részletekbe bocsátkoznék, a jobb érthetőség kedvéért röviden felvázolom az 

eljárás főbb lépéseit. Elsőként a képadatbázisból egy ideális mintakép kerül generálásra, amely az 

adatbázisban található képekből statisztikai módszerekkel áll elő. Az adatbázisban található 

képeket ezzel a mintaképpel hasonlítjuk majd össze, mely eredménye a kép különbségprofilja lesz. 

Ezt elemezve kerül kiszámításra a kép hasonlósági mértéke egy kétdimenziós vektor formájában, 

amely a mintaképpel való hasonlóságot reprezentálja. A képek hasonlósági mértékéből keletkező 

kétdimenziós vektormező adja majd azt a tulajdonságteret (az ún. hasonlósági mezőt), amelyen 

végrehajtott klaszterezés segítségével lehet a kívülálló elemek kiszűrését megoldani. 

Az algoritmus lépéseit az elektronikagyártás egyik vizsgálati algoritmusának segítségével 

fogom illusztrálni. A 4.2 ábrán egy SOIC tokozású IC-t láthatunk. Az automatikus ültetés és 

forrasztás után a lábak megfelelő minőségét vizsgálni kell. Ennek egyik módja, hogy a lábakról 

megfelelő megvilágítással oldalról képeket készítünk, majd azt elemezzük. 
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4.2. ábra – SOIC tokozás 

Forrás: Viscom® ipari képfeldolgozó rendszer (Manual) 

Az elkészített jó forrasztást mutató képeken két fehér folt található (a láb kivezetése, illetve a 

panellal való forrasztáson keresztül történő találkozás). A vizsgálati algoritmus ezen objektumok 

meglétét, méretét, távolságát, illetve az esetleg felbukkanó egyéb hibás objektumokat (pl. zárlat, 

óngolyó) vizsgálja. Néhány példaképet a 4.3. ábra tartalmaz. 

Látható, hogy a jó alkatrészeket ábrázoló képek mennyire hasonlítanak egymásra, illetve 

milyen nagy mértékben különböznek a rossz képektől. Vagyis, ha szűrési feladatként azt a célt 

tűzzük ki, hogy a jó képeket tartalmazó halmazból kell a néhány hibásan osztályozott rossz képet 

eltávolítani, akkor a fent megfogalmazott apriori előfeltételek biztosan teljesülni fognak. Ahogyan 

korábban bemutattam, a minőség-ellenőrzési rendszer felépítéséből következően általában erre 

van több példa, illetve ez okozza a későbbi tanításban a nagyobb problémát. A következőkben 

tehát feltételezem, hogy a jó képek halmazába keveredett az a néhány rossz kép, melyeket el kell távolítani. 

Fontos megjegyezni, hogy a két fő folt mellett egyéb objektumokat a jó képek is 

tartalmazhatnak (viák, vezetékek stb.). A minőség-ellenőrzést végző képfeldolgozási algoritmus 

úgy van felépítve, hogy ezek a képrészletek nem befolyásolják az ellenőrzést. Ugyanakkor a 

kétdimenziós képfüggvény szintjén ez nyilvánvaló különbséget okoz a jó képek között is. Erre a 

szűrő algoritmus kifejlesztésénél különös figyelmet kell fordítani, de természetesen úgy, hogy a 

minőség-ellenőrzés működéséről, illetve a képeket található objektumok valós jelentéséről nem 

rendelkezünk információval (nincs szemantikus információ). 

 

 

4.3. ábra – SOIC tokozású IC lábairól készített ferdekamerás fényképek 

Az eredmények illusztrálásához tehát SOIC tokozású IC lábairól készített ferdekamerás 

fényképeket használtam. Ebben a képadatbázisban összesen 1329 kép található, melyből 1221 jól 

osztályozott, 108 pedig kívülálló elemnek minősül. 

A fejezet további részében az algoritmus lépéseit, azok hátterét, illetve a fejlesztésekor 

felmerült kérdéseket ismertetem részletesen. 

a.) Jó alkatrészt ábrázoló képek b.) Hibás alkatrészt ábrázoló képek 
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4.2.2 A képadatbázis, mint valószínűségi változó 

A fenti specifikáció egyik fontos követelménye szerint a tanítóminták használatát mindenképpen 

kerülni kell, ezért csupán az aktuális, szűretlen adatbázisban található információk felhasználására 

van lehetőség a hasonlóság modellezéshez és a metrika felállításához. A módszer kifejlesztésének 

alapgondolata így az volt, hogy a képadatbázisra, mint egy diszkrét valószínűségi mátrixváltozóra 

tekintek, a benne található képek pedig e változó mintáinak felelnek meg. Mivel elegendően 

nagyszámú minta áll rendelkezésre, hiszen a szűrendő képadatbázisban számtalan kép található, 

ezért a valószínűségi változó különböző jellemzőire (például a várhatóértékére, szórására) is 

következtetni lehet. E jellemzők ismerete alapján az egyes képekről már el lehet dönteni, hogy 

mennyire illeszkednek az adott képhalmazba. 

Egy képadatbázisban található digitális intenzitásképeket statisztikai szempontból tehát 

tulajdonképpen a következő diszkrét valószínűségi mátrixváltozó mintáinak tekinthetjük: 

                      (4.1. egyenlet) 

ahol   és 𝑞 jelölik pixelindexeket,      az adott pixelhez tartozó valószínűségi változó,   a 

lehetséges szürkeárnyalati értékek eseménytere,   pedig a valós számok halmaza. Vagyis 

tulajdonképpen minden pixelhez egy valószínűségi változó került hozzárendelésre, amely 

eloszlása azt mutatja meg, hogy az adott képpont az egyes szürkeségi értékeket milyen 

valószínűséggel veszi fel. 

Ezek után tehát egy kép egy pixelének értéke az adott valószínűségi változó egy mintájának 

tekinthető. Természetesen e valószínűségi változók pontos eloszlása nem ismert, csupán a 

meglévő képek (vagyis a meglévő minták) alapján lehet becsülni, de erre – mint a későbbiekben 

látni fogjuk – közvetlenül nincs szükség. 

4.2.3 Mintakép generálása 

Az algoritmus első lépésként egy ideális mintaképet generál. Ez a kép tulajdonképpen azt 

reprezentálja, amilyennek ideális körülmények között egy jó képnek ki kéne néznie. Ezzel a 

mintaképpel való hasonlóság határozza meg majd azt, hogy az adott kép mennyire illeszkedik bele 

a képhalmazba. Nyílván egy kép minél jobban hasonlít az ideális mintaképre, annál inkább 

tekinthető jó képnek. 

Ez azonban csak egy elméleti definíció, a gyakorlatban ennek előállítására több szempontból 

sincsen lehetőség. Egyrészt nem ismertek azok a paraméterek, amelyek meghatározzák egy ideális 

kép kinézetét, másrészt parttalan vitát vet fel, hogy mikor tekintünk egy körülményt ideálisnak. 

Emiatt a cél az, hogy valamilyen becslést adjunk az ideális mintaképre vonatkozóan, 

természetesen csupán az adott képadatbázis elemzése alapján. Ezt a korábban bevezetett 

statisztikai ábrázolásmód segítségével tettem meg. 

A szemantikus információk hiánya miatt a hasonlóságot a kétdimenziós képfüggvények 

alapján mérjük, melynek egy lehetséges ábrázolásmódját az előző részben bevezetett diszkrét 

valószínűségi mátrixváltozó adja. Mivel a jó képek igen nagymértékű hasonlóságot mutatnak 

egymással, emiatt a jó képek legtöbb képpontjára igaz lesz, hogy értékeik nagy valószínűséggel az 

adott valószínűségi változó várható értékének közelében lesznek. Emiatt az ideális mintaképet 

(golden template – gt) a valószínűségi mátrixváltozó várható értékeként definiáltam: 
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  𝑡   𝑞   E        (4.2. egyenlet) 

A valóságban a várható értékeket a minták átlagával lehet közelíteni, vagyis az ideális mintaképet 

tulajdonképpen a képhalmazban található képekből képzett átlagképnek tekinthetjük. Ugyanakkor 

fontos kiemelni, hogy az ideális mintakép fenti definíciója alapján az átlagképzésben csupán a jó 

képek vehetnének részt, amely természetesen lehetetlen. Emiatt megvizsgáltam, hogy a rossz 

képek bevonása az ideális mintakép generálásába milyen mértékű problémát okoz. 

 

 
4.4. ábra – A rossz képek hatása az ideális mintaképen 

A 4.4. ábrán látható, hogyan néz ki az ideális kép, ha csak a jó képek, illetve ha a jó és a rossz 

képek együttesen szerepelnek az átlagképzésben. Várakozásomnak megfelelően csupán minimális 

különbséget lehet felfedezni, szabad szemmel nem is lehet látni az intenzitásképeken, csupán a 

különbségképen megfelelő vizualizáció után. Csupán a fényesebb részeknél lehet kisebb, néhány 

százalékos eltérést tapasztalni. Emiatt mérnöki nagyvonalúsággal ideális mintaképnek a teljes 

képhalmaz átlagképét választottam. 

 

4.5. ábra – Példák a hagyományos kép-összehasonlítási eljárások eredményeire1 

                                                 
1 Megjegyzés: a továbbiakban a távolságmetrikák alkalmazásának bemutatásánál ennél az ábránál bemutatott 

jelölésrendszert fogom alkalmazni a jól osztályozott és a kívülálló képek elkülönítésére. 

a.) Manhattan távolság b.) Euklideszi távolság 

Jól osztályozott képek Kívülálló képek 

a.) 

Ideális mintakép minden 

kép felhasználásával 

b.) 

Ideális mintakép a csak jó 

képek felhasználásával 

c.) 

a.) és b.) képek 

különbségképe 
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4.2.4 Képfelosztás 

Az egyes képek halmazba való illeszkedését tehát az ideális mintaképpel való hasonlósággal 

jellemezhetjük. Azonban a hagyományos kép-összehasonlítási eljárások [ZL03] alkalmazásánál 

meglepően rossz eredményt kaptam, a kívülálló egyedek nem különültek el megfelelő mértékben 

a jó képek halmazától (4.5. ábra).  

E problémát alapvetően két tényező okozza, melyeket a képfüggvény alapú hasonlóság-

számításnál közvetlenül figyelembe kell venni. Az első jelenséget a 4.6. ábra tökéletesen 

illusztrálja1. Látható, hogy jól osztályozott és a kívülálló képek között bizonyos esetben csupán 

marginálisnak tűnő különbség van. A hagyományos különbségképző módszerek a teljes kép 

minden pixelét egyszerre és azonos súllyal veszik figyelembe, emiatt ezek az apró, ám roppant 

fontos különbségek elsikkadnak, a hasonlósági értéket csak minimális mértékben változtatják 

meg. Emiatt azok a kívülálló képek, amelyek viszonylag nagymértékben hasonlítanak az ideális 

mintaképhez, nem távolodnak el megfelelő mértékben a jó képektől, így a kiszűrésük ilyen 

módszerekkel csak nagyon nehézkesen, vagy egyáltalán nem oldható meg. 

 

 

4.6. ábra – A normál (bal) és a kívülálló (jobb) képek közötti apró detektálandó különbség 

illusztrálása 

E probléma kiküszöbölésére azt a megoldást választottam, hogy a nagy képet alképekre bontom, 

amelyeken egymástól függetlenül végzem el a különbségképzést. Így nem egy skalár értéket 

kapok, hanem egy különbségi mátrixot, melynek minden eleme egy adott alképre vetített 

különbségi értéket tartalmazza. E mátrix kerül majd a későbbiekben elemezésre a kívülálló képek 

kiszűrése végett (lásd 4.2.4. fejezet). 

 

 

4.7. ábra – Rácsfelosztás szemléltetése az alképek generálásánál 

                                                 
1 A második tényezőt a 4.2.5. fejezet Súlyozás a pixelek szórásának felhasználásával c. alfejezete részletezi. 
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Az alképek méretét úgy választottam meg, hogy azok a legkisebb detektálandó hibák méretéhez 

megfelelően illeszkedjen. Ezt számos képadatbázis elemzésével, empirikus módon határoztam 

meg. Az általam tesztelt elektronikagyártásból kölcsönzött különböző adatbázisokon ugyanazt az 

értéket használtam (8×8 pixel), függetlenül a képek méretétől vagy azok tartalmától, vagyis a 

képadatbázis-függetlenség teljesült. Ennek oka, hogy a legkisebb érzékelendő hibák mérete 

minden képhalmaz esetén ebbe a nagyságrendbe esik. Más jellegű képek esetén természetesen 

elképzelhető, hogy módosítani kell ezt a paramétert, de egy egyszerű becslés és néhány mérés 

alapján ez könnyen megvalósítható. 

Az eredeti kép négy független rács segítségével (4.7. ábra) kerül felosztásra annak 

elkerülésére, hogy egy kisméretű hiba mindig több alkép közé kerüljön felosztásra. Így nem 

fordulhat elő, hogy egy kisméretű hiba egyik alképen sem okoz szignifikáns mértékű eltérést. 

4.2.5 Különbségprofil képzés 

A következő lépésben az algoritmus az egyes alképeket összehasonlítja az ideális mintakép 

hozzátartozó területével. Az így kialakult különbségi értékekből álló mátrixot a kép 

különbségprofiljának neveztem el. A későbbiekben e mátrix elemzéséből adódó értékek adják majd 

azt a kétdimenziós mezőt, amelyben elterjedt klaszterezési módszerek segítségével 

különválaszthatók lesznek a jól osztályozott és a különálló képek. Ebben az alfejezetben e profil 

képzésének hátterét, és a számításoknál használt metrika kifejlesztésének lépéseit fogom 

bemutatni. 

Hagyományos metrikák alkalmazása 

A kutatás során az egyik legfontosabb feladat annak a távolságfüggvénynek a kiválasztása volt, 

amely az adott képhez, illetve az ideális mintaképhez tartozó alképek közötti különbség 

kiszámításánál használatos. A következőkben a különféle alternatívákat, lehetőségeket, majd végül 

a kifejlesztett technikát mutatom be. A távolságmetrikák közötti különbségek értékeléséhez az 

egyes képek különbségprofiljának maximális értékét fogom felhasználni. Ennek alapja az, hogy 

mivel az alképekre bontásnak oka a normál és a kívülálló képek közötti apró különbségek 

kiemelése volt, emiatt jogos feltételezés, hogy a legrosszabb – vagyis a különbségprofil maximális 

értékéhez tartozó – alkép meghatározza az adott kép halmazba illeszkedésének mértékét. (Ennek 

részletes tárgyalását a következő fejezetben folytatom, ahol a különbségprofil elemzésével és a 

kétdimenziós metrika képzésével foglalkozom.) 

A megfelelő távolságmetrika ismérve tehát, hogy felhasználásával az ideális mintaképtől mért 

legrosszabb alkép távolsága a jó képek esetén jóval kisebb legyen, mint a rosszul osztályozott 

képnél. Képek közötti különbség számítására több elterjedt módszer is található a 

szakirodalomban [ZL03][CC05], melyek jó alapját képezhetik a további számításoknak. Ezek 

összefoglalását, illetve a példaként használt képadatbázison való futtatás eredményét a 4.1. 

táblázat mutatja1. Látható, hogy csupán az alképekre bontás technikája milyen mértékben segítette 

elő a rosszul osztályozott képek elkülönítését. Mind az euklideszi-, mind a Manhattan-távolság 

alapján, csupán egy egyszerű küszöbözéssel lehetőség nyílna a kívülálló elemek viszonylag 

nagyarányú kiszűrésére.  

                                                 
1 Megjegyzendő, hogy a szintén elterjedt módszert, a korrelációs távolságot nem lehetett megfelelően alkalmazni, 

mert viszonylag gyakori jelenség az egy alképen belüli pixelértékek alacsony szórása. Így a metrika számításánál a 

nevezőben nulla, vagy nagyon alacsony érték szerepelne, amely problémát okoz a számítások elvégzésénél. 
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4.1. táblázat – Hagyományos metrikák alkalmazása a különbségprofil képzésében 

Metrika 

Az   kép különbségprofiljának       eleme 

A képek különbségprofiljainak maximális 
eleme 

𝑑     
        ma 

            
 𝛿    

                    

Euklideszi-távolság 

𝛿    
            𝑡      𝑞       

    𝑞  
 

 

          

        

 

(4.3. egyenlet) 

 

Manhattan-távolság 
 

𝛿    
          𝑡      𝑞       

    𝑞  

          

        

 

(4.4. egyenlet) 
 

Koszinusz-távolság 

 
   

     










jijijiji

jiji

MN

qp

I

ji
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qp

ji

MN

qp

I

jiji

I

cos

qpsiqpgt

qpsiqpgt

ji
,,,,

,,

;

1;1

2

,

;

1;1

2

,

;

1;1

,,

,,

,,

1,  

(4.5. egyenlet)  

  

A képletek értelmezése a következő: 

𝛿    
        Az   kép különbségprofiljának       eleme az adott metrikával számítva, vagyis az 

      alkép ideális mintaképtől mért távolsága. 

 𝑡      𝑞   Az ideális mintakép       alképe (  és 𝑞 a pixelindexek). 

     
    𝑞   Az   kép       alképe (  és 𝑞 a pixelindexek). 

          A képek       alképének dimenziói. 

𝑑     
        A képindexű kép különbségprofiljának maximális értéke az adott metrikával 

számítva. 

𝛿    
        Az   kép különbségprofiljának       eleme az adott metrikával számítva. 

    A képek különbségprofiljának dimenziói. 

         Az adott képadatbázis    indexű képe. 

 

A képeken a piros körök a kívülálló képeket, míg a kék keresztek a jól osztályozott képeket 

jelentik.  
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Súlyozás a pixelek szórásának felhasználásával 

Ugyanakkor – bár a képek talán más látszatot keltenek – ez ezek a metrikák önmagukban még 

nem teszik lehetővé a megfelelő minőségű szűrés elvégzését. Ugyanis a cél az, hogy minél 

nagyobb arányban kerüljenek a kívülálló elemek kiszűrésére, vagyis lehetőség szerint az összes 

rosszul osztályozott képet megtaláljuk. Emiatt a legjobb minőséget szolgáltató euklideszi-

távolságot egy megfelelően kialakított súlyfüggvénnyel egészítettem ki, amely – mint a 

későbbiekben látni fogjuk – tovább nyújtja a jól és a rosszul osztályozott képek közötti rést. 

A fenti egyszerű különbségképzési metrikák esetén minden pixel ugyanolyan súllyal szerepel, 

ez azonban még alkép szinten is torzítást vihet a számításokba. A hagyományos különbségképző 

módszerek felhasználásának másik korlátja (a képfelosztást kiváltó okon túl) ugyanis az, hogy bár 

a hasonlósági peremfeltétel szerint a jó képek nagymértékben hasonlítanak egymásra, 

megfigyelhető, hogy bizonyos területeken számottevő különbség mutatkozik az egyes képek 

szürkeségi értékeiben. Azon pixelek alapján, melyek szürkeségi értékeiben a jó képek között is 

jelentős különbség van, nem lehet megfelelő osztályozási döntést hozni, hiszen az ilyen 

területeken az ideális képtől mért nagymértékű eltérés nem a jól és a hibásan osztályozott képek 

közötti releváns különbségből, hanem a képeken található objektumok kismértékű 

változatosságából adódik. 

 

 

4.8. ábra – Példa a pixelértékek szórásának változására 

Ennek mérésére az egyes pixelekhez tartozó valószínűségi változók szórása ad lehetőséget. A 4.8. 

ábra egy jó képet, illetve a teljes képadatbázisból, majd a jól osztályozott képek részhalmazából 

képzett szórási mezőt mutatja. Látható, hogy nagy szórásérték két helyen jelentkezik. Egyrészt az 

objektumok szélein érzékelhető nagymértékű változatosság, hiszen az objektumok kismértékű 

elmozdulása teljesen általános az optikai minőség-ellenőrzésnél használt képek esetén. A másik 

nagy szórásértékeket tartalmazó területeket a kép azon része tartalmazza, amelyek az adott 

minőség-ellenőrző algoritmus számára irrelevánsak, vagyis a képfeldolgozás során nem, vagy csak 

marginális mértékben kerültek figyelembevételre. A 4.8. ábra esetén ilyen részt leginkább az alsó 

negyedben figyelhetünk meg; ez a terület mutatja az IC-k lábainak érintkezése utáni panelrészt, 

ahol tetszőlegesen helyezkedhetnek el vezetékek és furatok (lásd 4.3. ábra). Ezek igen nagy 

változatosságot mutatnak, emiatt keletkeztek a relatív nagy szórásértékek. 

Hagyományos súlyozott metrikák 

Emiatt a kifejlesztett módszer egyik fontos eleme az, hogy a képek összehasonlításánál a pixelek 

értékei nem azonos súllyal kerülnek felhasználásra. Mivel minél nagyobb az adott pixelhez tartozó 

a.) Példa egy jó képre b.) A pixelek szórása a jól 

osztályozott képek részhalmazában 

c.) A pixelek szórása a teljes 

halmazban 
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szürkeségi értékek szórása a képadatbázison belül, annál kisebb jelentősége van a távolságmérték 

számításánál, így annál kisebb súllyal szabad figyelembe venni. Vagyis fordított arányban van a 

szórásérték a pixel osztályozási fontosságával. 

A szórás távolságszámításnál történő felhasználására létezik elterjedt távolságmetrika. Az ún. 

Mahalanobis-távolság az euklideszi-távolságot a képhalmaz kovariancia-mátrixával egészíti ki. 

Általában ezt előre, tanítóminták segítségével szokás meghatározni [CC05], de erre ebben az 

algoritmusban természetesen nincsen lehetőség. Emiatt a számítások szükséges kovariancia-

mátrixot az adott alkép szintjén a képhalmazban található elem alapján határoztam meg. A 

kovariancia-mátrix átlójában az egyes pixelek szórásnégyzete található, míg a mátrix       eleme az 

 . és  . pixel kovarianciáját, vagyis együttváltozását, ha úgy tetszik, összefüggését mutatja. A 

Mahalobis-távolság képlete a különbségprofil számításra ezek után a következő: 

𝛿   
             𝑡      𝑞       

    𝑞    
  

      𝑡      𝑞       
    𝑞  

 
 

  (4.6. egyenlet) 

ahol a jelölések megegyeznek a 4.1. táblázat esetén használtakkal, a          függvény a 

mátrixképből vektort képez, a   pedig a kovariancia-mátrixot jelenti. 

A fenti metrika azonban javítás helyett rontotta a kívülálló egyedek kiszűrésének lehetőségét 

(lásd 4.9. ábra). Látható, hogy bár a kívülálló képek mind magas értéket képviselnek, de a jól 

osztályozott képek egy jelentős részének szintén túl magas osztályzata miatt ezek elkülönítése 

lehetetlen. 

 

 

4.9. ábra – Mahalobis-távolság alkalmazása a különbségprofil képzésénél 

A Mahalobis-távolság egyik szélsőértéke, amikor a kovariancia-mátrixnak csupán az átlójában 

(vagyis csak az egyes pixelek szórásértékeihez tartozó helyeken) van nullától különböző elem. Bár 

elméletileg ez csak akkor következik be, ha a pixelekhez tartozó valószínűségi változók 

függetlenek, amire gyakorlatilag minimális esély van, de a csupán szórásértékekkel való fordított 

arányú súlyozást a gyakorlatban mégis sokszor használják (éppen a fent említett okok miatt). Ez a 

metrika az ún. normalizált euklideszi-távolság (standardized Euclidean distance): 
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𝛿     
           

 𝑡      𝑞       
    𝑞 

𝜎      𝑞   

 

 

         

        

 

  (4.7. egyenlet) 

ahol 𝜎      𝑞  az       alképén belül a    𝑞  pixel szórása. Vagyis a varianciával fordított arányban 

történik a súlyozás. E metrika használatával készült eredményt a 4.10. ábra mutatja. Az 

összehasonlítás kedvéért a javítandó hagyományos euklideszi-távolságot is feltüntettem. 

 

 

4.10. ábra – A normalizált és a hagyományos euklideszi-távolság összehasonlítása 

Látható, hogy az áttörés még továbbra is várat magára. Ugyanakkor mindenképpen meg kell azt is 

említeni, hogy bár romlott a kívülálló elem megkülönböztethetősége, az is megfigyelhető, hogy a 

jól osztályozott képek jóval sűrűbben helyezkednek el, mint a hagyományos távolságszámítás 

esetén. Így bár normalizált esetben a rosszul és a jól osztályozott elemek közötti határvonal nem 

olyan éles, a jól osztályozott képek alacsony értékeknél lévő magasabb sűrűssége mindenképpen 

javíthatná a későbbi klaszterezés eredményét. 

Speciális súlyozás kifejlesztése 

Emiatt azt vizsgáltam, hogy a szórással való más, az elterjedt eljárásoktól eltérő módon 

alkalmazott súlyozás segítségével van-e lehetőség a normalizált és a hagyományos euklideszi-

távolság előnyeinek egyesítésére. A súlyozott euklideszi-távolság általános képlete a következő: 

𝛿     
            𝑡      𝑞       

    𝑞  
 
    

    𝑞  

         

        

 

  (4.8. egyenlet) 

ahol a        𝑞  az       alképén belül a    𝑞  pixel súlyát jelenti. A normalizált euklideszi-

távolság esetén például a súlyfüggvényt a következő egyszerű képlettel lehetett meghatározni: 

a.) Normalizált euklideszi-távolság b.) Hagyományos euklideszi-távolság 
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       𝑞  
 

𝜎      𝑞 
 

  (4.9. egyenlet) 

A megfelelő súlyfüggvény kifejlesztésénél az volt a szempont, hogy valamilyen módon biztosítsa, 

hogy a nagy szórással rendelkező pixelek kisebb súllyal szerepeljenek, mint az alacsony szórással 

rendelkezők. Erre természetesen rengeteg lehetőség kínálkozik, melyeket több szempontból lehet 

vizsgálni. Egyrészt fontos, hogy a szórásérték-pixelsúlyozás függvény milyen alakú, hiszen ez 

befolyásolja azt, hogy különböző szórásértékkel rendelkező pixeleknél az ideális mintaképtől mért 

távolságok egymáshoz képest milyen arányban változnak meg. A normalizált euklideszi-távolság 

esetén például a súlyfüggvény egy reciprok hatványfüggvény, emiatt az alacsony szórásértékeknél 

jóval nagyobb a meredeksége, mint a magasabbakénál. Így megvizsgálva a súlyfüggvényt (4.11/a. 

ábra), látható, hogy a szórásértékek felső 70%-ához tartozó pixelek csupán marginális mértékben 

játszanak szerepet a különbségképzésben. Az empirikus eloszlásfüggvény (4.11/b. ábra) pedig azt 

mutatja, hogy így a pixelek többsége nem vesz részt az ideális mintaképtől mért távolság 

kiszámításában. Bár ez még önmagában nem feltétlenül jelentené azt, hogy a normalizált 

euklideszi-távolság nem megfelelő választás, hiszen bizonyos esetekben éppen az ilyen drasztikus 

vágásra lehet szükséges, azonban – ahogy azt a 4.10. ábra mutatta – jelen probléma megoldásában 

ez mégsem volt célravezető út. Így a kutatás során egy kevésbé éles vágáson alapuló normalizálási 

eljárás kifejlesztése volt a cél. 

 

 

4.11. ábra – A normalizált euklideszi-függvény súlyfüggvénye és eloszlásfüggvénye 

A fentiekből az is látszik, hogy a normalizált euklideszi-távolság a súlyfüggvény kiszámításakor 

csupán az adott pixelhez tartozó valószínűségi változó szórását veszi figyelembe. Vagyis a 

kiszámított érték teljesen független attól, hogy akár az adott alképen, akár a teljes képen a többi 

pixelhez milyen szórásérték tartozik. Egy érdekes irány ugyanakkor, hogy a súlyértékek 

kiszámításakor az adott pixelhez tartozó szórásérték mellett a többi pixel szórásához viszonyított 

arányát is explicit módon figyelembe vesszük. 

A szórásmező függvényében való skálázást meg lehet valósítani globális módon, vagyis a teljes 

képmátrix alapján, illetve lokálisan, csupán az adott alképben található pixelek szerint. A 

képfelosztás definíciója szerint az egyes alképek átlapolódnak, így minden pixel több alképhez is 

a.) A súlyértékek a szórás függvényében b.) A szórásértékek empirikus eloszlásfüggvénye 
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tartozhat. Ezért míg a globális technikák esetén minden pixelhez pontosan egy súlyérték kerül 

hozzárendelésre, függetlenül attól, hogy éppen melyik alkép távolsága kerül kiszámításra, addig a 

lokális módszereknél előfordulhat, hogy a különböző alképek esetén más és más súlyértékkel vesz 

részt a távolságszámításban. A lokális technikák előnye, hogy a helyi viszonyokat veszi 

figyelembe, így az alkép szinten való skálázás jobban érvényesülhet. 

 A kutatás során a fent leírt gondolatmenetre építve több alternatívát is megvizsgáltam. A 

számtalan lehetőség és zsákutca elsorolása túlmutat e dolgozat keretein, ehelyett a kifejlesztett 

algoritmusban használt végleges megoldást mutatom be részletesen. 

A súlyfüggvényt a következő összefüggéssel definiáltam: 

       𝑞   

 𝜎      𝑞  ma 
                  

 𝜎         

ma 
                  

 𝜎          min
                  

 𝜎         
 

  (4.10. egyenlet) 

Látható, hogy a súlyfüggvény a lokális skálázás elvét követi. A négyzetgyökön belüli függvényrész 

ugyanis egy lineáris tükrözést valósít meg oly módon, hogy az adott alképen belüli legkisebb 

szórású pixel 1-es súlyt, a legnagyobb szórású pixel 0-s súly kap, míg a köztes szórással 

rendelkező pixelek súlyai a kettő között húzódó egyenesről olvasható le. Ezt mutatja a 4.12. ábra 

kék egyenese egy olyan alkép esetére, amelyen belül a minimális szórás 6.72, a maximális szórás 

pedig 39.72 volt. 

 

 

4.12. ábra – A végleges súlyfüggvény leképzési görbéje 

A képletben szereplő négyzetgyök ezt a leképzést annyiban módosította, hogy az alacsonyabb 

szórású részeken ugyanakkora szóráskülönbség kisebb súlykülönbséget eredményez, mint a 

nagyobb szórású részeken. A kísérleteim azt igazolták, hogy így hatékonyabb klaszterezés 

valósítható meg, mint a tisztán lineáris leképzés esetén. A végleges leképzést a zöld görbe mutatja. 

A leképző egyenes (görbe) meredekségét tehát az adott alkép minimális és maximális 

szórásértéke közötti különbség határozza meg. Így más és más alképek esetén különböző lefutású 

görbék fogják a súlyértékeket meghatározni. Erre mutat egy példát a 4.13. ábra, amely négy 

különböző alképhez tartozó súlyfüggvényt mutat be. A zöld és narancssárga görbék olyan 

alképekhez tartoznak, ahol viszonylag homogén volt a szórásmező, emiatt igen meredek lett 

mindkét leképző függvény. A piros és a kék görbe két szomszédos (vagyis átlapoló) alkép 
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súlyfüggvényét mutatja. Látható, hogy az ugyanolyan szórásértékkel rendelkező közös pixelek 

esetén az adott súlyérték függ attól, hogy éppen melyik alkép távolságát számoljuk. 

 

 

4.13. ábra – Különböző alképek leképzési görbéje 

Végül a homogenitás kérdéskörével foglalkoznék egy bekezdés erejéig. A szórásra épülő 

módszerek egyik hátránya, hogy homogén környezetben nem, vagy csak korlátok mellett 

alkalmazhatók. Mivel a normalizált euklideszi-távolság esetén a szórással a nevezőben egyedüli 

tagként szerepel, így nem használható azon pixeleknél, ahol a valószínűségi változó szórása nulla, 

vagyis a képhalmaz minden elemének az adott helyen ugyanaz a szürkeségi értéke. A kifejlesztett 

speciális súlyozás ezt az esetet kezeli, ugyanakkor olyan alképeknél, ahol valamilyen oknál fogva 

az összes pixelhez ugyanolyan szórás tartozik, már nem alkalmazható (hiszen a minimális és 

maximális szórásérték egyezősége miatt nullával osztás lesz a súlyfüggvényben). Természetesen 

mindkét probléma kezelhető a szélsőértékek megfelelő kezelésével, ugyanakkor ennek 

előfordulására minimális az esély a gyakorlatban használt képadatbázisok esetén. Ezt a későbbi 

kísérleteim is igazolták. 

Végleges súlyozott metrika 

A súlyfüggvény képlete, illetve a fenti összefüggések alapján tehát a végleges távolságmetrika ezek 

után a következő: 

𝛿    
            𝑡      𝑞       

    𝑞  
 

 𝜎      𝑞  ma 
                  

 𝜎         

ma 
                  

 𝜎          min
                  

 𝜎         
 

         

        

 

  ( 4.11. egyenlet) 

Ezt felhasználva a 4.14/a. ábrán látható eredmény adódik. Bár a két megvalósítás között 

marginális különbség látszik a jól osztályozott és a kívülálló elemek elkülöníthetősége 

szempontjából, előrevetítve a következő fejezet eredményeit mindenképpen megjegyezném, hogy 

a későbbi klaszterezési eljárások egyértelműen jobb eredményt értek el a speciális súlyozás esetén, 

mint a hagyományos metrika alkalmazásánál. Az algoritmus fejlesztésekor ugyanis azokra a 

nehezen detektálható kívülálló képek kiszűrésére is fókuszáltam, amelyek a hagyományos 

metrikák segítségével nem különíthetők el. 
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4.14. ábra – A speciális súlyozású és a hagyományos euklideszi-távolság összehasonlítása 

A kívülálló egyedek kiszűrési arányát a speciálisan súlyozott metrikában két dolog segíti. Az egyik 

fontos jellemző, hogy a jól osztályozott képek esetén a különbségprofil maximális értéke a kisebb 

értékeknél sűrűbb, mint a hagyományos esetben. Ezt talán már az 4.14. összehasonlító ábra is 

mutatja, de ennek kvantitatív érzékeltetésére a már korábban használt empirikus eloszlásfüggvény 

sokkal alkalmasabb (4.15. ábra). 

 

 

4.15. ábra – A speciális súlyozású és a hagyományos euklideszi-távolság empirikus eloszlása1 

A 4.15. ábráról leolvasható, hogy míg hagyományos metrikát alkalmazva a képek 50%-ának 

eléréséhez 400 feletti érték kellett, addig a speciálisan súlyozott esetben ugyanehhez kevesebb, 

mint 300. 50% felett mindkét görbe kissé ellaposodik, de ez a súlyozott metrika alkalmazásánál 

kevésbé drasztikus. Jól mutatja, hogy a 0.9-es eloszlásértékhez (ami a jól osztályozott képek 

határának felelhet meg) a normál euklideszi-távolság esetén 1000, addig a súlyozott esetben csak 

750 a különbségprofil maximális értéke. 

                                                 
1 A 4.14. ábrán látható, hogy a különbségprofilok maximális értékei egyik esetben sem 0-nál kezdődnek. A pontos 

összehasonlítás végett azonban mindkét esetben kivontam a függvényekből azok minimumát, eltolva ezzel őket a 0-

ba. Mivel a fix ofszetnek nincs jelentősége az osztályozásnál, ez nem csorbítja a levont következtetéseket. 

a.) Speciálisan súlyozott euklideszi-távolság 

empirikus eloszlása 

b.) Hagyományos euklideszi-távolság 

empirikus eloszlása 

a.) Speciálisan súlyozott euklideszi-távolság b.) Hagyományos euklideszi-távolság 
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A másik fontos észrevétel, hogy a rossz képek eloszlása egyenletesebb súlyozott esetben, 

nincsenek olyan mértékű kiugrások, mint a hagyományos metrika használatakor. Emiatt a rossz 

képek közös halmazba kerülésének nagyobb lesz az esélye, ami javítja a szűrési arányt. 

 

 

4.16. ábra – A különbségprofilok maximális értéke a C0805 adatbázis esetén 

A jól osztályozott képek eloszlásának javulásán túl kiemelkedő a jól osztályozott és a kívülálló 

képek halmaza közötti távolság növekedése. Ez pontosabbá és robosztusabbá teheti a 

klaszterezési algoritmusok lefutását. Ez az illusztrációként használt képadatbázisnál nem 

jelentkezett számottevő mértékben, azonban további képhalmazok tesztelésénél már szembetűnő 

volt a jelenség. A C0805 jelű (lásd 4.3.3. fejezet) adatbázis esetén (felületszerelt kondenzátorok) 

például a jól osztályozott és a kívülálló képek halmaza közötti átlagos távolságot például több 

mint 20%-kal növelte a súlyozás (4.16. ábra), ezzel jelentősen csökkentve a rosszul kiszűrt képek 

számát. 

 

 

4.17. ábra – Példa különbségprofilokra 

A fentieket összefoglalva, a szűrőalgoritmus az alképekre bontás után minden egyes képhez 

kiszámítja annak különbségprofilját, vagyis egy olyan mátrixot képez, melynek elemei az adott 

képnek az ideális mintaképtől mért távolságát tartalmazza az egyes alképekre számítva. A legfőbb 

kérdés az alkalmazott távolságmetrika kiválasztása volt. A hagyományos euklideszi-távolság sok 

a.) Különbségprofil egy jó kép esetén 

 

b.) Különbségprofil egy rossz kép esetén 

 

a.) Speciálisan súlyozott euklideszi-távolság 

C0805 adatbázis esetén 

b.) Hagyományos euklideszi-távolság 

C0805 adatbázis esetén 
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szempontból teljesen alkalmas metrikának bizonyult, bizonyítva az alképre bontás helyességét. 

Ugyanakkor a számítások pontosabbá tételéhez, illetve a később klaszterezés robosztusságának 

növeléséhez a képhalmaz szórásán alapuló speciális súlyozást alkalmaztam. Így a különbségprofil 

végleges képletét a 4.11. egyenlet adta. Az így keletkezett különbségprofilra mutat néhány példát a 

4.17. ábra. 

4.2.6 Hasonlósági mező kiszámítása 

A különbségprofilok önmagunkban még nem alkalmasak a képek osztályozására. Egyrészt a nagy 

dimenziószámuk (az illusztrációban használt képadatbázisban például a különbségprofil például 

23×59, vagyis 1357 elemet tartalmaz) nem teszi lehetővé a klaszterezési algoritmusok megfelelő 

lefutását. Másrészt a különbségprofil önmagában még csak implicit módon hordozza a halmazba 

illeszkedés mértékét, hiszen csupán az alképek szintjén lévő különbségértékeket tartalmazza, ezek 

„jóságáról” csak elemzéssel lehet információhoz jutni. Ezért a különbségprofil távolságértékeire 

épülő alacsony dimenziószámú hasonlósági mezőt képeztem a képek halmazba illeszkedésének 

reprezentálására. A később részletezésre kerülő klaszterezési algoritmusok ebben mezőben fogják 

a képhalmazt két csoportra, a jól osztályozott és a kívülálló képek csoportjára bontani. A 

következőkben e hasonlósági mező képzésének módját és hátterét ismertetem. 

A jól osztályozott és a kívülálló képek közötti különbséget az határozza meg, hogy mennyire 

hasonlítanak az ideális mintaképhez. Ugyanakkor – mint korábban láttuk – a rosszul osztályozott 

képek nem a teljes képsíkon, hanem csak annak egy részén térnek el nagymértékben az ideális 

képtől. 4.17. ábra ezt kiválóan illusztrálja. A jól és a rosszul osztályozott képeket így 

tulajdonképpen az különbözteti meg, hogy míg a rossz képek esetén található olyan alkép, ahol 

nagymértékű a különbség, addig a jól osztályozottak esetén még alkép szinten is viszonylag nagy 

az ideális mintaképpel való hasonlóság. Ezért az ideális mintaképtől való legnagyobb eltérés 

mindenképpen egy megfelelő mérőszám az illeszkedés reprezentálására. Emiatt a hasonlósági 

mező első dimenziójaként a különbségprofilok maximális értékét választottam. 

Ugyanakkor a későbbi gyakorlati felhasználás miatt, illetve az algoritmus robusztuságának és 

pontosságának növelése érdekében mindenképpen indokoltnak tartottam, hogy egy további 

mérőszámmal kiegészítsem a maximális értéket. Fontos szempont volt, hogy hasonlóan gyorsan 

és egyszerűen, csupán az adott kép különbségprofilja alapján lehessen ezt számolni. 

 

 

4.18. ábra – A különbségprofilok szórása 
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Erre természetesen számtalan metrika adódik. A lehetőség mérlegelése után (átlagos érték, 

medián, kvantilisek stb.) végül másodlagos illeszkedési mutatóként a különbségprofil szórása került 

felhasználásra. Ennek eredményét mutatja a 4.18. ábra. Látható, bár rosszabb eredményt ad, mint 

a maximális érték, a későbbi tesztek egyértelműen azt mutatták, hogy a segítségével javítani lehet a 

hibás osztályzások arányán. A 8. fejezetben található függelékben bemutattam néhány további 

lehetőséget is. Látható, hogy bár valóban a szórás szolgáltatta a legjobb eredményt, a további 

metrikák is viszonylag jó eredményt adtak. Egy további irány lehet egy magasabb dimenziószámú 

hasonlósági mező fejlesztése is, a mostani kutatás munkában azonban további dimenziók 

felhasználását nem tartottam szükségesnek. 

Vagyis a kép hasonlósági mértéke (similarity degree) az adott kép különbségprofiljának 

maximális értékéből és a profil szórásából adódik: 

 𝑑     

ma 
            

 𝛿    
       

std
            

 𝛿    
        

  

  ( 4.12. egyenlet) 

A hasonlósági mezőt az egyes képekhez rendelt hasonlósági mértékek alkotják. A 4.19. ábrán az 

illusztrációs képhalmaz hasonlósági mezője látható. 

 

 

4.19. ábra – Hasonlósági mező 

4.2.7 Összefoglalás 

Ebben a fejezetben egy olyan új eljárást mutattam be, amely tanítóminták és szemantikus 

információk nélkül, csupán a képhalmaz elemzésével a képekhez egy olyan kétdimenziós 

hasonlósági mértéket rendel, amely segítségével a kívülálló elemek a jól osztályozott képek 

halmazától láthatóan jól elkülöníthetők. A 4.20. ábra az eljárás összefoglalását mutatja. 

Elsőként az ideális mintakép kerül generálásra, amely a képadatbázisban található képekből 

képzett átlagot jelenti. Mivel nem állnak rendelkezésre tanítóminták, így ezzel a módszerrel 

közelíthető legjobban a jó képek részhalmazának várható értéke. Második lépésben az egyes 

képekből egy képmátrix kerül generálásra, melynek minden elem az eredeti kép egy részképe. 

Erre azért van szükség, hogy a kisméretű hibák és apró különbségek is detektálhatók lehessenek. 

Ezután minden egyes kép összehasonlításra kerül az ideális mintaképpel alkép szinten. A 
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távolságszámítási metrikaként egy speciálisan súlyozott euklideszi-távolságot alkalmaztam. E 

művelet eredménye a kép különbségprofilja lesz, amely minden egyes alképhez tartalmazza az 

ideális mintaképtől mért távolságot. Végül a képekhez a kétdimenziós hasonlósági mérték kerül 

kiszámításra, amely a kép különbségprofiljának maximális értékéből és szórásából származtatható. 

Az összes kép hasonlósági mértéke együttesen alkotják a hasonlósági mezőt, melyen klaszterezési 

eljárások segítségével majd kiszűrhetők a kívülálló képek. 

 

 

4.20. ábra – A hasonlósági mezőt képző új algoritmus felépítése 

4.3 Kívülálló képek kiszűrése 

A hasonlósági mező a képek egy speciális transzformációjaként jött létre, és az ideális mintaképtől 

való távolság segítségével reprezentálja a halmazba illeszkedés mértékét. Az algoritmus 

kifejlesztésekor az volt a cél, hogy a jól osztályozott és a kívülálló képeket a lehető legjobban 

elkülönítse egymástól, lehetővé téve ezáltal különféle szűrőalgoritmusok kifejlesztését. Ebben a 

fejezetben egy általam implementált eljárást mutatok be, amely a hasonlósági mezőre építve, 

hagyományos klaszterezési eljárások felhasználásával valósítja meg a kívülálló képek eltávolítását. 

4.3.1 Klaszterezési eljárás 

A kívülálló elemek kiszűrésére a hasonlósági mezőt két olyan klaszterre kell bontani, ahol az 

egyikben csak a jól osztályozott képekhez, míg a másikban csak a kívülálló képekhez tartozó 

pontok szerepelnek. Természetesen a tökéletes osztályozás igen nehéz feladat, így a későbbi 

tanítás szempontjából magasabb prioritást élvez az összes kívülálló kép eltávolításának feltétele, 

mint néhány jól osztályozott kép felesleges kiszűrése. 

Elsőként a megfelelő klaszterezési eljárás kiválasztása volt a feladat. Ezen a ponton tartom 

fontosnak megjegyezni, hogy a kutatás során nem volt célom speciális és új klaszterezési eljárás 

kifejlesztése, hiszen az elmúlt évtizedekben számos megoldást javasoltak már. Sőt, épp 

ellenkezőleg, a hasonlósági mező megalkotásánál pontosan az volt a célom, hogy ismert és 

elterjedt klaszterezési eljárások számára egy olyan tulajdonságteret biztosítsak, amelyeken azok 

megfelelően tudnak működni. Természetesen további kutatási feladat lehet olyan klaszterezési 

eljárás kifejlesztése, amely jobban illeszkedik ehhez a problémához. 

 

 

 

 

 

Eredeti, szűretlen adatbázis 

 

 

 

 

 

Mintakép generálás 
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Különbségprofil képzés 

 

 

 

 

 

Hasonlósági mező 
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Emiatt a klaszterezési eljárásként a talán legismertebb és legegyszerűbb algoritmust, a 

k-means osztályozót [Mac02] alkalmaztam. Bár működési elve és tulajdonságai közismertek, a 

teljesség kedvéért vázlatosan áttekintem ezeket. 

Az eljárás működését általában a következő lépésekben szokták megadni: 

0. Inicializálás. Első lépésként az algoritmus véletlenszerűen meghatároz k darab 

klaszterközéppontot az osztályozási térben, jelen esetben a kétdimenziós hasonlósági 

mezőben. 

1. Besorolás. Minden elemet hozzárendel ahhoz a klaszterközépponthoz, amelyhez a 

legközelebb van. Természetesen ezen a ponton is felmerül a távolságszámítás kérdése, 

leggyakrabban hagyományos távolságmetrikákat szoktak alkalmazni. Így minden pont 

ahhoz a klaszterhez fog tartozni, amelynek előző lépésben meghatározott 

középpontjához a legközelebb van. 

2. Középpontszámítás. A közös klaszterbe besorolt elemek alapján kiszámításra kerül a 

klaszter új, valódi középpontja, amely általában a klasztertagok átlagát jelenti. Mivel az 

algoritmus kezdetben véletlenszerűen határozta meg ezeket a pontokat, így nagy 

valószínűséggel az így kiszámított klaszterközéppont nem fog egybeesni a korábban 

becsülttel. 

3. Iteráció. Mivel új klaszterközéppontok keletkeztek, így az eljárás az 1. lépésnél 

folytatódik: az új középpontok alapján új klaszterek keletkeznek, ismét új középponttal. 

Vagyis a k-means klaszterezés egy iteratív eljárás. A lépések valamilyen határfeltétel 

beteljesüléséig folytatódnak, leggyakrabban addig, amíg a középpontok (vagyis a 

klaszterek tagjai) nem változnak. 

Az eljárás legnagyobb előnyei – az egyszerűsége és a gyorsasága – mellett két olyan hátránya van, 

amelyre megoldást kellett találni a fejlesztés során. Egyrészt a klaszterek számát előre meg kell 

határozni, másrészt – a 0. lépés véletlen inicializálása miatt – ugyanarra az adathalmazra nem 

mindig ugyanazt az eredményt szolgáltatja. Azonban, mint a későbbiekben látni fogjuk, e 

problémák könnyedén kiküszöbölhetők jelen feladat esetén. 

4.3.2 Szűrési eljárás 

A szűrési eljárást tehát a hasonlósági mezőn lefuttatott k-means klaszterező eljárásra építettem. A 

klaszterközéppont és az egyes képekhez rendelt hasonlósági mértékek közötti távolság 

számítására a hagyományos Manhattan-távolságot alkalmaztam. 

A felhasználás során a legnagyobb nehézséget a k paraméter, vagyis a klaszterek számának 

előzetes meghatározása jelentette. Első megközelítésként két független csoportra való felbontást 

alkalmaztam. Ideális esetben így az egyik klaszterbe a kívülálló, a másikba pedig a jól osztályozott 

képek kerülnének. Ez a megoldás azonban mérsékelt sikert hozott. A 4.21. ábra e futtatás 

eredményét mutatja. Látható, hogy kívülálló képek mellett számos jól osztályozott kép is 

belekerült a kívülállók csoportjába. Ennek legfőbb oka az, hogy a jól osztályozott és a kívülálló 

elemek száma között nagyságrendi különbség van. Mivel a hasonlósági mértékek képzésekor 

semmilyen apriori információt nem használhattunk, így bár a hasonlósági mező jól elkülöníti a két 

csoportot egymástól, mégsem lett annyira nagy távolság közöttük, hogy e nagyságrendi 

mennyiségkülönbséget ellensúlyozni tudja. Hiszen két klaszter esetén a kívülálló részhalmaz 

közelében lévő számos jól osztályozott kép „elhúzza” a klaszterközéppontot a kisebb hasonlósági 

mértékkel rendelkező pontok irányába, amely a számos feleslegesen kiszűrt képet eredményezte. 
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4.21. ábra – K-means klaszterezés eredménye k=2 esetén 

E jelenség teljesen természetesen adódik a k-means klaszterezés elvéből, tulajdonképpen várható 

volt. Ennek kiküszöbölésére a klaszterek számát megnöveltem. Ennek eredményeként a jól 

osztályozott képekhez több klaszter fog tartozni, így a magasabb hasonlósági mértékkel 

rendelkező jó képek külön csoportba kerülhetnek besorolásra, különválasztva így őket a kívülálló 

elemektől. Ez a megoldás azonban egy érdekes kérdést vet fel. k=2 esetén biztosak lehettünk 

abban, hogy a kívülálló elemek egy közös klaszterbe fognak kerülni. Több klaszter választása 

esetén azonban előfordulhat, hogy ahogyan a jól osztályozott képek részhalmazát, úgy a kívülálló 

elemek részhalmazát is több kisebb csoportra vágjuk fel. Így bár elképzelhető, hogy a kívülálló 

elemekhez tartozó több klaszter uniója megfelelő módon elkülönítik a rosszul osztályozott 

képeket, de mégis nehéz feladat elé állít, hiszen a sok klaszterről el kell tudni dönteni, hogy melyik 

tartozik a jól osztályozott, és melyik a kívülálló képek részhalmazához. 

Emiatt a megvalósítás során arra törekedtem, hogy olyan k paraméterértéket válasszak, 

amellyel a kívülálló elemek egy klaszterbe kerüljenek, természetesen úgy, hogy közben minimális 

legyen ugyanebben a klaszterben a jól osztályozott (vagyis hibásan kiszűrt) képek száma. E 

feladatot az is megnehezítette, hogy olyan értéket próbáltam találni, amely lehetőség szerint 

általánosan jól működik minden általam használt tesztadatbázis esetén. 

A kísérletek azt mutatták, hogy öt klaszter esetén kiválóan működik az osztályozás, 

függetlenül a szűrendő képadatbázistól. Bár látszólag ez véletlen is lehet, de mégis lehet megfelelő 

összefüggést felfedezni. A tesztadatbázisokat úgy állítottam össze, hogy – a gyakorlati példákból 

kiindulva – a jól osztályozott és a kívülálló elemek aránya kb. 1:10 legyen. Ha a hasonlósági 

mezőben egyenletes eloszlást feltételeznénk, akkor kb. 10-12 klaszter választása esetén kerülnének 

a kívülálló elemek egy közös csoportba (ha továbbra is fennáll az, hogy a kívülálló elemekhez 

nagyobb hasonlósági mérték tartozik). Mivel azonban a jól osztályozott képek sűrűsége a 

hasonlósági mérték növekedésével csökken, illetve a kívülálló elemek egymáshoz viszonylag 

közelebb helyezkednek el, így az egyenletes eloszláshoz képest fele annyi klaszterszám indokolt 

lehet. 

Mivel ezzel a megoldással a kívülálló elemek egyetlen klaszterben helyezkednek el, így már 

könnyedén ki lehet szűrni a rosszul osztályozott képeket: a legtávolabbi klaszterközépponttal 

rendelkező csoport elemei tekintjük a halmaz kívülálló képeinek. 

Klaszterek 

Jól osztályozott képek 

Kívülálló képek 

Klaszterközéppont 
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4.22. ábra – K-means klaszterezés eredménye k=5 esetén 

A k-means klaszterezése eredményét k=5 paraméterértékkel a 4.22. ábra mutatja. Látható, hogy a 

legtávolabbi klaszterbe az összes kívülálló kép besorolásra került, és a feleslegesen kiszűrt, jól 

osztályozott képek száma is marginális. Így ezt az osztályozási megoldást használtam a végső 

szűrési eljárásban is. 

 

 

4.23. ábra – Egy rosszul osztályozott kívülálló kép k-means klaszterezés esetén 

Az osztályozási eljárással kapcsolatban felmerült azonban egy további kérdés is. A mivel k-means 

algoritmus 0. lépésében a kezdeti klaszterközéppontok véletlenszerűen kerülnek kiválasztásra, így 

a végeredmény ugyanarra a hasonlósági mezőre többszörös futtatás után nem lesz feltétlenül 

minden esetben ugyanaz. Emiatt egy kétszintű, ismétlésen alapuló pontosítást vezettem be. Az 

első ismétlési ciklus esetén 40 különböző, véletlenszerűen kiválasztott klaszterközépponttal 

futtatom le az osztályozást, de ezek közül csak azt a megoldást tartom meg, amelyikhez a 

legkisebb súlyú klasztercsoportok tartoznak. Ezzel már önmagában is jelentős pontosítást lehetett 

elérni. Ugyanakkor előfordulhat, hogy az így végeredményként kapott megoldásban a kívülálló 

klaszter szélén található elemek némelyikét a jól osztályozott képek közé sorolja az algoritmus. 

Erre mutat egy példát a 4.23. ábra. A tapasztalatok alapján két klaszterezés között legfeljebb 
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Kívülálló képek 

Klaszterközéppont 

Klaszterek 

Jól osztályozott képek 

Kívülálló képek 

Klaszterközéppont 



Képhalmazok koherencia-vizsgálata intenzitás-függvény alapján 4 
 

 105 

 

néhány pont eltérés volt, emiatt egy viszonylag egyszerű megoldást alkalmaztam: a klaszterezés 

többszörös (a végső implementációban 10-szer történő) lefuttatása után minden olyan pont, 

amelyik legalább egyszer a kívülálló elemek klaszterébe került besorolásra, a végső osztályozásnál 

kívülálló elemként lett feltüntetve. Ezt a módszert azért alkalmaztam, mert a lehetőség szerinti 

legtöbb kívülálló kép kiszűrése magasabb prioritást élvez, mint az esetleg feleslegesen kiszűrésre 

kerülő jól osztályozott képek számának marginális mértékben történő növekedése. 

 

 

4.24. ábra – A k-means klaszterezésre épülő szűrés végeredménye 

A k-means osztályozásra épülő fenti algoritmus végeredményét az 4.24. ábra illusztrálja a 

mintaként használt adatbázison lefuttatva. Látható, hogy minden kívülálló elem kiszűrésre került, 

és csupán hét jól osztályozott kép lett rosszul kiválasztva. Ez utóbbi egyébként 0.57%-os 

hibázásnak fel meg. Az algoritmust természetesen több különböző képadatbázison teszteltem. A 

következőkben ezeket, illetve a részletes teszteredményeket és értékeléseket ismertetem. 

4.3.3 Tesztadatbázisok 

A teljes szűrő eljárást hét különböző, az elektronikagyártásból kölcsönzött képadatbázison 

futtattam. A képadatbázisok mérete minden esetben 1200-1500 elemet tartalmazott, melyekben a 

kívülálló képek aránya 5 és 10% között mozogtak. Az adatbázisokban található jól osztályozott 

képek halmazának egy tetemes részét az ún. false negative képek tették ki, vagyis azok, amelyeket 

az eredeti optikai minőség-ellenőrző algoritmus nem osztályozott jól. Ettől függetlenül 

természetesen helyes alkatrészt ábrázoltak, de a rossz képektől való elkülönítésük jóval nehezebb, 

mint a „tökéletesen” jó képek esetén. Ezzel a lehetőségekhez mérten a valósághoz próbáltam 

mindinkább a verifikálásnál használt képhalmazokat közelíteni. 

A 4.25. ábra a hét képadatbázis néhány képét mutatja a szűrési feladat illusztrálása céljából. 

Látható, hogy néha valóban csak marginális különbségeket kell a szűrés során felismerni. Az 

SOIC adatbázis a már részletesen megismert ferdekamerás felvételeket tartalmazza az IC-k 

lábairól. Az R0805 adatbázis ellenállásokról, míg a C0805 és C1210 különböző méretű 

felületszerelt kerámia kondenzátorokról tárol felülnézetből készített képeket. A MELF képhalmaz 

diódákról, az SMCTAB és SMCTAC pedig tantál-kondenzátorokról készült képeket tartalmaz. 
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4.25. ábra – Példa a tesztadatbázisokban található képekre 
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4.3.4 Eredmények 

4.2. táblázat – A képhalmaz szűrő eljárás eredményei a tesztadatbázisokon 

Képadatbázis leírása Szűrési eredmények 

C0805 

 

Képek száma: 

1342 

Jól osztályozott képek száma: 

1221 (90.98%) 

Kívülállók száma: 

121 (9.02%) 
 

Kiszűrt kívülállók száma: 

121 (100%) 

Jól osztályozott képek helyes besorolása: 

1218 (99.75%) 

Jól osztályozott képek helytelen besorolása: 

3 (0.25%) 

C1210 

 

Képek száma: 

1405 

Jól osztályozott képek száma: 

1306 (92.95%) 

Kívülállók száma: 

99 (7.05%) 
 

Kiszűrt kívülállók száma: 

99 (100%) 

Jól osztályozott képek helyes besorolása: 

1302 (99.69%) 

Jól osztályozott képek helytelen besorolása: 

4 (0.31%) 

MELF 

 

Képek száma: 

1576 

Jól osztályozott képek száma: 

1451 (92.07%) 

Kívülállók száma: 

125 (7.93%) 
 

Kiszűrt kívülállók száma: 

121 (96.80%) 

Jól osztályozott képek helyes besorolása: 

1441 (99.31%) 

Jól osztályozott képek helytelen besorolása: 

10 (0.69%) 

R0805 

 

Képek száma: 

1086 

Jól osztályozott képek száma: 

1011 (93.09%) 

Kívülállók száma: 

75 (6.91%) 
 

Kiszűrt kívülállók száma: 

75 (100%) 

Jól osztályozott képek helyes besorolása: 

914 (90.40%) 

Jól osztályozott képek helytelen besorolása: 

97 (9.60%) 

SMCTAB 

 

Képek száma: 

1174 

Jól osztályozott képek száma: 

1119 (95.32%) 

Kívülállók száma: 

55 (4.68%) 
 

Kiszűrt kívülállók száma: 

55 (100%) 

Jól osztályozott képek helyes besorolása: 

1097 (98.03%) 

Jól osztályozott képek helytelen besorolása: 

22 (1.97%) 

SMCTAC 

 

Képek száma: 

1384 

Jól osztályozott képek száma: 

1274 (92.05%) 

Kívülállók száma: 

110 (7.95%) 
 

Kiszűrt kívülállók száma: 

106 (96.36%) 

Jól osztályozott képek helyes besorolása: 

1263 (99.14%) 

Jól osztályozott képek helytelen besorolása: 

11 (0.86%) 

SOIC 

 

Képek száma: 

1329 

Jól osztályozott képek száma: 

1221 (91.87%) 

Kívülállók száma: 

108 (8.13%) 
 

Kiszűrt kívülállók száma: 

108 (100%) 

Jól osztályozott képek helyes besorolása: 

1214 (99.43%) 

Jól osztályozott képek helytelen besorolása: 

7 (0.57%) 

A k-means klaszterezésre épülő képadatbázis szűrési eljárás eredményeit a 4.2. táblázat 

tartalmazza. Az első oszlopban az adott képadatbázis neve és egy jellemző képe foglal helyet; 

mellette a képhalmaz jellemző tulajdonságai láthatók; a harmadik oszlop a hasonlósági mező 

alakját mutatja; végül a szűrés eredményeit lehet leolvasni. 

Az eredmények értékelése előtt fontosnak tartom ismét kiemelni, hogy mindegyik 

adatbázison ugyanazt az algoritmust ugyanazokkal a paramétereken futtattam, semmilyen speciális 

beállítást vagy finomhangolást nem végeztem. 

A tesztek futásának ideje természetesen függött a képek méretétől és a képadatbázisban 

található képek számától, de minden esetben csak néhány percet vettek igénybe. Hangsúlyozom, 

hogy az algoritmust MATLAB® környezetben implementáltam, mely során az elsődleges 
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szempont nem a futásidő lecsökkentése, hanem a rugalmas bővíthetőség és a kísérletek könnyű 

beilleszthetősége voltak. Emiatt az algoritmus végső implementálása során nagyságrendi javulás 

érhető el a futási idő tekintetében. Az idő 95%-át a hasonlósági mező kiszámításával tölti az 

algoritmus. Könnyen belátható, hogy ennek futásideje lineáris módon függ a képhalmazban 

található képek számától, vagyis az algoritmus ezen részének futásideje O(N), ahol N a képek 

száma. A teljes algoritmus futásideje természetesen nagymértékben függ az alkalmazott 

klaszterezési módszer futásának idejétől. Az általam alkalmazott k-means klaszterezés ezt nem 

befolyásolta jelentős mértékben, a végrehajtási ideje jóval rövidebb volt, mint a hasonlósági mező 

számításának. Természetesen összetettebb klaszterezési eljárásokkal, melyek akár jobb eredményt 

is szolgáltathatnak, ez bizonyos mértékben változhat.  

Rátérve az eredmények értékelésére, a fenti táblázatból rögtön levonható az a pozitív 

tapasztalat, miszerint a klaszterezésre épülő képadatbázis-szűrő algoritmus tulajdonképpen igen 

alacsony hibarátával képes az adatbázisban található kívülálló képek kiszűrésére. A kívülálló 

elemeknek átlagosan több mint 99%-át sikerült kiszűrni. Öt esetben az összes rosszul 

osztályozott képet detektálta az algoritmus, a maradék két esetben is 96% feletti találati arányt 

sikerült elérni. Természetesen ezek az eredmények akkor értékelhetők igazán, ha megfigyeljük a 

kiszűrt, de jól osztályozott képek számát is, vagyis a szűrés hibás-pozitív (false-positive) rátáját: ez 

a legtöbb esetben 1% alatti, vagyis igen jónak mondható. Csupán egy esetben lehet kisebb 

kilógást tapasztalni, ennek okairól a későbbiekben még szót ejtek. 

Az algoritmus a legjobb eredményt a C0805, C1210, SMCTAB és SOIC adatbázisokon érte 

el, tulajdonképpen szinte tökéletesen sikerült a két csoport szétválasztása. E képhalmazoknál az 

összes kívülálló képet sikerült kiszűrni, és csupán néhány jól osztályozott elem került rosszul 

besorolásra. A táblázat eredményei magukért beszélnek, ezek további elemzésétől így eltekintek. 

 

 
4.26. ábra – A megbúvó kívülálló képek elemzése 

A maradék három adatbázis eredményeit két csoportra lehet bontani a szűrés minősége 

szempontjából. Az SMCTAC és a MELF adatbázisok esetén „csupán” a kívülálló képek 96%-át 

sikerült megtalálni, mindkét esetben 4-4 kép rejtve maradt. A 4.26. ábra ennek okait mutatja. 

Látható, hogy a megbúvó kívülálló képek esetén milyen apró különbséget kell az algoritmusnak 

érzékelni. A szórásmezőből látható, hogy ezeken a területek a pixelek igen nagy változatosságot 

mutatnak, amely az alkatrészek pozíciójának apró változásából adódik. Ugyanerre vezethető 

vissza az ideális mintakép elmosódottsága is. Mivel az apró különbségek éppen a nagy szórással 

rendelkező területeken jelentkeztek, így a különbség detektálása nehézkessé vált. Bár a lokálisan 

súlyozott euklideszi-távolság alkalmazása ezen bizonyos mértékben segített (például lásd 4.27. 

Szórásmező Ideális mintakép 

Példa a kívülálló képekre 

Szórásmező Ideális mintakép 

Példa a kívülálló képekre 
MELF 

SMCTAC 
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ábra), a hasonlósági mezőben néhány kívülálló elem hasonlósági mértékét nem növelte meg, 

illetve a környezetükben lévő jól osztályozott képek hasonlósági mértékét nem csökkentette le 

annyira, hogy a k-means algoritmus jó helyre sorolja őket. 

 

 

4.27. ábra – A hasonlósági mező a MELF adatbázis esetén 

R0805 adatbázisnál éppen fordítva jelentkezett a hiba. Minden kívülálló elem felderítésre került, 

azonban a hibás-pozitív ráta az átlagnál magasabb, 9.60% volt, ami 1011-ből 97 jól osztályozott 

kép hibás besorolását jelenti. Ennek oka abban keresendő, hogy az adatbázisban található jó 

képek nagyon nagymértékű változatosságot mutatnak (lásd 4.28. ábra). Ez többek között annak 

köszönhető, hogy – mint fentebb említettem – a benne foglalt képek igen nagy részét az optikai 

ellenőrzés során hibásnak osztályozott, de gyakorlatilag helyes alkatrészt mutató képek teszik ki. 

Az ilyen esetek igen változatosan jöhetnek létre, ennek köszönhető az adatbázis sokszínűsége. 

 

 
4.28. ábra – A hasonlósági mező, az ideális mintakép és jó képek változatosságának illusztrálása az 

R0805 adatbázis esetén 

A 4.28. ábrán látható, hogy emiatt bizonyos jó képek milyen mértékben különböznek az ideális 

mintaképtől. Például számos kép esetén külső tényezők hatására az egyébként sötét színű 

forrasztáson nagy fehér foltok jelennek meg. (Megjegyzem, hogy ugyanezen okból kifolyólag 

estek ki ezek a képek az optikai minőség-ellenőrzés során is.) Emiatt több jól osztályozott kép 

Ideális mintakép 

a.) Speciálisan súlyozott euklideszi-távolság 

MELF adatbázis esetén 

b.) Hagyományos euklideszi-távolság 

MELF adatbázis esetén 
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magas értékek kapott a hasonlósági mező mindkét dimenziójában, így a későbbi klaszterezés 

során a kívülálló képek részhalmazába kerültek besorolásra. Az adatbázis sokszínűségét 

megtekintve a 90.40%-os szűrési mutató egyébként még így is igen jónak mondható. 

A fentieket összefoglalva kijelenthető, hogy az új hasonlósági mezőre épülő, k-means 

klaszterezést használó képadatbázis-szűrő eljárás igen alacsony hibaaránnyal képes a rosszul 

osztályozott, kívülálló képek detektálására. A legmagasabb osztályozási minőséget olyan 

képadatbázisokon éri el, ahol a jól osztályozott képek relatíve alacsony változatosságot mutatnak. 

Ugyanakkor viszonylag extrém körülmények között is a lehetőségekhez képest magas osztályozási 

pontosság érhető el vele. Bár már többször hangsúlyoztam, de a fejezet végén ismét ki szeretném 

emelni, hogy ezt az osztályozási pontosságot előzetes információk nélkül, vagyis tanító-adatbázis 

és szemantikus információk hiányában éri el az algoritmus. 

4.4 Alternatív felhasználási lehetőségek 

A hasonlósági mező nem csupán a kívülálló képek kiszűrésére, hanem egyéb problémákra is 

kiválóan alkalmazható. [Takacs2010a]-ban például egy másik lehetséges felhasználási területként a 

gyártósoron dolgozó humán operátorok munkáját támogató szakértői rendszer alapjaként is 

megjelöltem az algoritmust. Ebben a rendszerben a minőség-ellenőrző berendezés által rossznak 

osztályozott képekhez a szakértői rendszer meghatározza a hasonlósági mértéket, ebből egy 

becslést adva a kép valódi minőségi osztályára vonatkozóan. Ez a becslés a humán operátor 

számára segítséget és gyorsabb munkavégzést biztosíthat. 

Hasonló felhasználási módra nyílik lehetőség a folyamatos optimalizálási stratégia esetén is. 

Ekkor a hibásnak osztályozott képeket a hasonlósági mező segítségével egy automata szoftver 

újraellenőrzi. Amennyiben a minőség-ellenőrző berendezés és a hasonlósági mezőn alapuló 

automata szoftver gyakran más eredményt számol, valószínűsíthető a felesleges selejtek számának 

megnövekedése, amely információt a folyamatos optimalizálási stratégia esetén (1. tézis) kiválóan 

lehet alkalmazni (például az újraellenőrzés és az automatikus optimalizálási folyamat indítására). 

4.5 Konklúzió 

A fejezetben egy új tulajdonságtér generáló algoritmust mutattam be. Az optikai minőség-

ellenőrzés által készített képadatbázisokban gyakran találhatók olyan elemek, amely nem 

illeszkednek az adott halmaz koherencia-tulajdonságához. Ezen képek eltávolítása azonban 

mindenképpen indokolt az adatbázis későbbi felhasználása végett. Az algoritmus a halmazban 

található képeket egy olyan hasonlósági mezőben helyezi el, ahol a jól osztályozott és a kívülálló 

képek kiválóan elkülönülnek egymástól. Így különféle klaszterezési algoritmusok felhasználásával 

már kiszűrhetők a korábban rosszul osztályozott elemek. 

Ezen új hasonlósági mező felhasználásával a hagyományos k-means klaszterezésre építve egy 

olyan eljárást implementáltam, amely segítségével az elektronika-gyártás során generált 

képhalmazokból a kívülálló elemek kiszűrhetők. A szűrés pontossága átlagosan 99% felett volt. 

Az egyes képekhez rendelt hasonlósági mértékek csupán az adott képhalmazban található 

képek elemzésével, más, külső apriori információ felhasználása nélkül kerülnek kiszámításra. Ezek 

a feltételek a kifejlesztett algoritmus valós felhasználási lehetőségeit nagymértékben kibővítik. 
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5 Új tudományos eredmények 

A gyártósori minőség-ellenőrzés kulcsszerepe vitathatatlan a magas minőségi színvonalat 

képviselő gyártórendszerek területén, azonban alkalmazásuk több érdekes, de nehezen 

megválaszolható kérdést is felvet. A kutatásom során olyan problémákat kerestem, majd oldottam 

meg, amelyek elősegítik a gyártás automatizáltsági szintjének megnövelését a minőség-ellenőrzési 

rendszerek megbízhatóságának javításán keresztül. A fejezetben e korábban részletesen 

bemutatott új tudományos eredményeimet mutatom be három tézisben megfogalmazva. 

 

 

1. tézis 

a.) A gyártósori minőség-ellenőrző rendszerek folyamatos optimalizálásra épülő paraméter-

hangolási modelljének felhasználásával az állandó gyártósori emberi felügyelet nagymértékben 

csökkenthető vagy akár meg is szüntethető ugyanolyan megbízhatóságú automatikus vizsgáló-

berendezések alkalmazása esetén is. 

b.) A zárt-hurkú gyártásszabályozási folyamat állapotbecslésre és –visszacsatolásra épülő 

modelljében a folyamatos optimalizálás stratégiája kaszkád hurokként szerepel, közvetlen 

kapcsolatot teremtve ezzel a gyártás és a minőség-ellenőrzés egyes részfolyamatai között. 

 

A tézishez kapcsolódó publikációk 

 Az új, folyamatos optimalizálásra épülő folyamatmodell bevezetése 

[Takacs2012b] 

 A gyártási rendszerek állapot-visszacsatolásra épülő folyamatmodellje: 

[Takacs2012c] 
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2. tézis 

Minőség-ellenőrző rendszerek fekete doboz modell szerint történő paraméterhangolási feladata 

visszavezethető olyan kombinatorikus optimalizálási problémára, amely alapján 

metaheurisztikákra épülő keresőmódszerek sikerrel alkalmazhatók a vizsgáló-berendezések 

optimális beállításainak meghatározására. 

 

Az optimalizálási probléma az alábbi formális összefüggéssel írható le: 

argmin
𝒙𝒑   

    𝒙𝒑     𝒙𝒑     𝛿  𝑞   𝑞 𝑚    𝒙𝒑     𝑚     

  

   

 

   

   

ahol 

𝒙𝒑: a minőség-ellenőrző rendszer egy lehetséges beállítása, 

 : a minőség-ellenőrző rendszer lehetséges beállításainak halmaza, 

 : a minőség-ellenőrzés lehetséges kimeneteinek, vagyis a minőségi osztályok száma. 

  : a  . minőségi osztályhoz tartozó mintahalmazban található tesztesetek száma. 

𝑚   : a  . minőségi osztályhoz tartozó mintahalmaz  . tesztesete. 

𝑞  : a  . minőségi osztály. 

𝑞 𝑚 𝒙𝒑 : a minőség-ellenőrző algoritmust reprezentáló függvény, az adott 𝑚 tesztesetre 

megadja a vélt minőségi osztályt az 𝒙𝒑 paraméterértékek függvényében. 

𝛿  𝑞  𝑞  : a vélt és a valós minőségi osztályt összehasonlító függvény. Kimenete valós érték. 

   𝑚 : az 𝑚 teszteset fontosságának súlyozása, például a készítés ideje alapján. 

 

A tézishez kapcsolódó publikációk 

 Automatikus paraméter-hangoló eljárás bemutatása: 

[Takacs2012b] 

 Genetikus algoritmusra épülő paraméter-optimalizáló eljárás AOI rendszerekhez: 

[Takacs2012b] [Takacs2012c] 

 Minőség-ellenőrző rendszerek optimalizálási problémái: 

[Janoczki2012] [Janoczki2010] 
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3. tézis 

Egy képhalmazban található képek pixelszinten értelmezett halmazba illeszkedési mértékének 

reprezentálására olyan alacsony dimenziószámú tulajdonságtér használható, amelynek egyes 

képekhez rendelt értékei az adott képhalmazban található információk alapján számíthatók. 

 

A képekhez rendelt hasonlósági mérték az alábbi összefüggés segítségével határozható meg: 

 𝑑     

ma 
            

 𝛿    
       

std
            

 𝛿    
        

  

amely az   kép     méretű különbségprofiljának maximális értékéből és szórásából álló 

kétdimenziós tulajdonságmértéket jelenti. A különbségprofil       értéke a következő képlet 

segítségével számítható ki:  

𝛿    
            𝑡      𝑞       

    𝑞  
 

 𝜎      𝑞  ma 
                  

 𝜎         

ma 
                  

 𝜎          min
                  

 𝜎         
 

         

        

 

ahol 

 𝑡      𝑞 : az ideális mintakép       alképe (  és 𝑞 a pixelindexek),  𝑡   𝑞   E       , 

     
    𝑞 : az   kép       alképe (  és 𝑞 a pixelindexek), 

         : a képek       alképének dimenziói. 

 

A tézishez kapcsolódó publikációk 

 A hasonlósági mező leírása és a szűrőeljárás bemutatása: 

[Takacs2012a]  

 A hasonlósági mező alternatív felhasználási lehetőségei: 

[Takacs2010a]  
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8 Függelék 

Ebben részben röviden bemutatom, hogy milyen jelentősége van a képadatbázis szűrő algoritmus 

pontosságának növelésében a másodlagos dimenzióként használt szórásérték bevezetésének. Az 

eredményeket két adatbázison, a disszertációban végigkövetetett SOIC, illetve a felületszerelt 

kondenzátorokat tartalmazó C0805 képhalmazon mutatom be. Az ábrákon használt jelek 

megegyeznek a disszertáció 4.24. ábra esetén bevezetett jelölésekkel. 

Célom továbbra sem az összes lehetőség bemutatása volt, csupán fontosnak tartottam a 

legelterjedtebb metrikák korlátait bemutatni. Látható azonban, hogy másodlagos metrikaként – 

bár egyértelműen a szórás szolgáltatta a legjobb eredményeket – több lehetőség is adódik, 

amelyek mind viszonylag jó megoldást kínálnak a kívülálló képek kiszűrése szempontjából 
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Másodlagos metrika: medián 
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C0805 adatbázis használata 
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