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Bevezetés
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 minőségellenőrzésnek. 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, csökkentve ezzel a hiba
kezelésének költségeit. 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 minőségellenőrzést végző folyamatok ugyanis gyakran az általuk ellenőrzött technológiai folyamattal
összemérhető komplexitású és bonyolultságú rendszert alkotnak. A modern minőség-ellenőrző
berendezések összetett mechanikával, illetve elektronikai és informatikai rendszerekkel vannak
felszerelve, hasonlóan a gyártóeszközökhöz. Emiatt azonban óhatatlanul felmerül az a kérdés,
amelyet legjobban talán e régi latin mondással lehet összefoglalni: „Quis custodiet ipsos
custodes?”, vagyis „Ki őrzi az őrzőket?”. Ugyanis ugyanúgy, ahogyan a gyártási folyamattól sem
várhatjuk el a tökéletes gyártást, 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 további probléma forrása is egyben. Emiatt egy kiemelt
fejlődési irány a minőség-ellenőrzési rendszerben az emberi tényező csökkentése, illetve kiváltása.
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.

Kitűzött célok
Az értekezés a gyártósori minőség-ellenőrző rendszerek egy speciális kérdéskörével, a vizsgálóberendezések paramétereinek optimalizálási feladatával foglalkozik. A munkám során a következő
részfeladatok megoldását tűztem ki célul:
 Új, folyamatos optimalizálásra épülő folyamatmodell kidolgozása gyártósori minőségellenőrző 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.
2





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.

Választott módszerek és eszközök
Az új optimalizálás stratégia megalkotásánál és a folyamatmodell elkészítésénél hagyományos
tervezési módszereket és jelölésrendszereket alkalmaztam. A kutatás során valós gyártási
rendszereket vizsgáltam meg.
Az automatikus optimalizálási, illetve a képadatbázisok szűrési algoritmusait MATLAB®
szimulációs környezetben implementáltam, ahol az általános beépített függvények mellett
legnagyobb mértékben a Global Optimization Toolbox és az Image Processing Toolbox
lehetőségeit használtam ki. Bizonyos esetben olyan gyors feldolgozásra volt szükség, hogy a
szimulációs környezet nyújtotta lehetőségek nem tették lehetővé a tesztek lefuttatását. Erre az
esetre .NET környezetben implementáltam bizonyos képfeldolgozási algoritmusokat, amelyekkel
több nagyságrendnyi gyorsulást értem el.
A kidolgozott módszerek működésének demonstrálása céljából az eredményeket az
elektronikagyártás során használt automatizált optikai minőség-ellenőrzés (AOI) [10] területén
alkalmaztam. Az eljárások kidolgozása és tesztelése során több mint 15.000, valós minőségellenőrzési rendszerekből gyűjtött mintát használtam fel.
A kutatás során abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az algoritmusokat, eljárásokat és
módszertanokat Magyarország egyik legmodernebb elektronika-gyártó üzemével, a Robert Bosch
Elektronika Kft. hatvani gyárával együttműködésben fejleszthettem és ellenőrizhettem. Az elért
eredmények így valós ipari követelmények és tapasztalatok mentén jöhettek létre.
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Tudományos eredmények
1. tézis: Minőség-ellenőrző rendszerek új optimalizálási folyamatmodellje
Motiváció
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 folyamatosan változik. A technológiai
berendezések öregedése a legyártott termékek megjelenését (és egy idő után a minőségét)
módosítja, az ellenőrző rendszerek állapotváltozása a minőség-ellenőrzés pontosságát rontja. E
két tényező együttesen azt eredményezheti, hogy a minőség-ellenőrzés számos olyan terméket is
kiselejtezhet, amelyek valójában megfelelő minőségűek (1. ábra). E probléma megoldására
vezették be sok helyen a minőség-ellenőrzés felülvizsgálatát, amelyet gyakran – az emberi elme
rugalmasságára és intelligenciájára alapozva [8] – humán operátorokkal szoktak elvégezni.

Utólagos
optimalizálás

Tökéletes
minőség-ellenőrzés

3. fázis – Elhangolódás
Sok rossz osztályozás
Emberi felügyelet kell!

1. fázis – Minimális
állapotváltozás
Még tökéletes az osztályozás
2. fázis – Elhangolódási
határ
Néhány rossz osztályozás

1. ábra – A gyártó- és minőség-ellenőrző rendszer állapotváltozásának folyamata
Amíg a hibás osztályozások száma kezelhető mértékben belül marad, addig az emberi felügyeleti
rendszer hatékony megoldás lehet. A berendezések hibázása azonban hosszú távon a humán
operátorok munkáját is ellehetetlenítheti. Emiatt a folyamatmérnökök bizonyos időközönként
karbantartják az ellenőrző berendezéseket. E folyamat során az aktuális állapotnak megfelelően
meghatározzák a berendezések működési paramétereinek értékeit úgy, hogy a termékek
osztályozása ismét megfelelő legyen (paraméter-optimalizálás).
Gyakran alkalmazott stratégia szerint a mérnökök akkor végzik el a paraméterek
optimalizálását, ha arra a téves selejtek megemelkedett száma miatt már mindenképpen szükség
van (utólagos optimalizálás). Ezzel a módszerrel tulajdonképpen csak viszonylag rövid ideig
működnek tökéletesen a minőség-ellenőrző berendezések, utána mindenképpen újra szükséges az
emberi felülvizsgálat. Ez a stratégia tulajdonképpen arra épül, hogy a problémás mérési pontokat
az emberekre bízzák, amíg azok kapacitásuk bírja.
A módszer legnagyobb hátránya az, hogy kötelezően szükségessé teszi a közvetlen emberi
jelenlétet a gyártósorokon. Ez a stratégia azonban ellentmond a teljesen autonóm gyártósorok
koncepciójának, amelynek az a célja, hogy a monoton, ismétlődő munkát gépek végezzék.
Ugyanakkor, ha az utólagos paraméter-optimalizálási stratégiát követjük, akkor ez abszolút
kikerülhetetlen, hiszen éppen a folyamatos emberi felülvizsgálat által éri el a teljes minőségellenőrző rendszer a kívánt pontosságot.
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Új tudományos eredmények
1. tézis
a.) A gyártósori minőség-ellenőrző rendszerek folyamatos optimalizálásra épülő paraméterhangolási modelljének felhasználásával az állandó gyártósori emberi felügyelet nagymértékben
csökkenthető vagy akár meg is szüntethető ugyanolyan megbízhatóságú automatikus vizsgálóberendezések 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.

Utólagos
optimalizálás

Tökéletes
minőség-ellenőrzés

1. fázis – Minimális
állapotváltozás
Még tökéletes az osztályozás

3. fázis – Elhangolódás
Megelőző
Azonnali
Sok rossz osztályozás
optimalizálás
optimalizálás
Emberi felügyelet kell!
2. fázis – Elhangolódási
határ
Néhány rossz osztályozás

2. ábra – A gyártórendszer állapotváltozásának folyamata
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 az elfogadható szint alatt marad. Az új optimalizálási stratégia
ezért nem engedi, hogy a folyamat átváltson a 3. fázisba (ahol a téves selejtek magas száma
szükségessé tette az emberi felügyeletet), hanem egy korábban végrehajtott optimalizálási lépéssel
hamarabb visszaállítja a tökéletes minőség-ellenőrzést. Két visszatérési pontot különböztettem
meg: egyrészt az 1. fázisból a megelőző optimalizálás segítségével, másrészt pedig az első téves
selejtek megjelenésekor az azonnali optimalizálással térhetünk vissza a tökéletes minőségellenőrzéshez. Ennek a stratégiának az összefoglalása látható a 2. ábrán.
1. táblázat – Optimalizálási stratégiák összehasonlítása
Folyamatos optimalizálás

Téves
selejtek

Optimalizálás

Újraellenőrzés

Hagyományos (utólagos)
optimalizálás

Megelőző optimal.

Azonnali optimal.

helye

Gyártósoron, gyártási folyamatban

Függetlenül a gyártási folyamattól

gyakorisága

Folyamatosan.

Időszakonként, ha szükséges.

végrehajtója

Humán operátor

Humán operátor szoftveres támogatással

kiváltó oka

Kezelhetetlen számú feles. selejt

gyakorisága

Időszakonként, ha szükséges

Gyakran, folyamatosan

végrehajtója

Elsősorban folyamatmérnökök

Automatikus szoftverek, folyamatmérnökök

száma

Sok téves selejt

visszahelyezése

Azonnal (humán operátorok által)

A kezdődő elhangolódás

Nincs téves selejt
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Az első téves selejtek

Minimális téves selejt

Később az újraellenőrzés után

A 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 jóval kevesebb rosszul osztályozott
termék keletkezik, ezért már nem szükséges az, hogy az újraellenőrzési folyamat a gyártósoron
kerüljön végrehajtásra, hanem időben – és akár térben – eltolva hajtható végre. Ezzel a teljesen
autonóm gyártósorok irányába egy újabb lépést lehet tenni olyan rendszerek esetén is, ahol a
minőség-ellenőrzés megbízhatósága hosszútávon kérdéseket vetne fel. A hagyományos és a
folyamatos optimalizálási stratégiák közötti különbséget az 1. táblázat foglalja össze.
Érdekes kérdés, hogy a folyamatos optimalizálás a gyártásszabályozási folyamattal miként
kapcsolatható össze. Ehhez a folyamat állapotteres leírása [12] alapján elkészítettem a minőségvisszacsatolás egy új típusú modelljét, amely a 3. ábrán látható. A modell újdonságát az adja, hogy
a minőség-ellenőrzésre, illetve annak felügyeleti folyamatára egy-egy állapot-becslő és –visszacsatoló hurokként (illetve a hurok egy részeként) tekint. Ezzel a szemlélettel közvetlen
kapcsolatban hozhatók a gyártási rendszer részei, amely fontos következtetések levonására ad
lehetőséget.
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3. ábra – A gyártási rendszer teljes modellje
Látható, hogy a két visszacsatoló hurok – a minőség-ellenőrzés és a felügyeli rendszer –
egymással hierarchikus viszonyban van: a felügyeleti és optimalizáló folyamat kaszkád állapotbecslő
és –visszacsatoló hurokként szerepel a modellben. Ez a minőség-ellenőrzés felügyeletében található
késleltetési és aggregálási időt befolyásolja jelentősen. Szintén látható, hogy az emberi tényezőt
igazán igénylő felülvizsgálati rendszer az elsődleges állapot-visszacsatoló hurokból átkerült a
másodlagos kaszkád állapot-visszacsatolásba. 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 hangolják a gyártási beállításaikat. Ez a
koncepció azonban akkor válik teljessé, ha a minőség-ellenőrzés is gyártósori szinten automatikus
működik.
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Az eredmények hasznosítása
A tézis a minőség-ellenőrző rendszerek egy olyan új optimalizálási stratégiáját mutatja be, amely
ugyanolyan vizsgálóberendezések használata mellett megbízhatóbb és pontosabb ellenőrzést
tesznek lehetővé. E stratégia alkalmazása mentén jelentősen csökkenthető a gyártósori emberi
felügyelet, amely a teljesen autonóm gyártás egyik fő célja.
A disszertációban meghatározásra kerültek azok a feltételek és követelmények, amelyek
kielégítése elengedhetetlen a folyamatos optimalizálás bevezetéséhez. Így az elért eredmények
felhasználásával egy olyan valós, ipari környezetben alkalmazható irányítási struktúra alakítható ki,
amely alapján hatékonyabbá tehető a minőség-ellenőrzés rendszere komolyabb anyagi ráfordítás
nélkül.
A kidolgozott új, állapot-becslésre és állapot-visszacsatolásra épülő folyamatmodell pedig
lehetőséget ad arra, hogy a minőség-visszacsatolás alapján történő gyártásszabályozás
szempontjából a kritikus irányítási pontokra fel lehessen hívni a figyelmet. A modell segítségével
több olyan következtetést is meg lehet fogalmazni, amelyek a gyártás szervezésénél bár implicit
megjelenhettek, konkrét hatásukról és jelentőségükről nem volt közvetlen információ.

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: Gyártósori minőség-ellenőrző rendszerek automatikus
paraméter-optimalizálása
Motiváció
Az 1. tézis egyik fontos eredményeként azt mutattam meg, hogy a minőség-ellenőrző rendszerek
folyamatos hangolásával jelentősen növelni lehet a minőség-ellenőrzés megbízhatóságát, amely
számottevően csökkentheti a gyártósori emberi felügyelet szerepét. Ezzel a stratégiával azonban
megnőhet az optimalizálás gyakorisága, ami további komoly terhelést jelenthet a mérnökök
számára. Emiatt kiemelt jelentősége lehet az olyan algoritmusoknak, amelyek lehetővé teszik
vizsgáló-berendezések paramétereinek folyamatos és automatikus hangolását.
Alapvetően két elvet lehet megkülönböztetni az automatikus optimalizálás elvégzése
szempontjából. 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 (fehér doboz modell [14]). Bár ez a koncepció igen hatékony
optimalizálási folyamatot eredményezne, a gépi világba átültetni nehézkes lehet.
Ezért egy olyan eljárás kifejlesztését tűztem ki célul, amely az optimalizálandó algoritmusra
fekete dobozként [14] tekintve, csupán a bemenetek és hozzájuk tartozó – az aktuális beállítások
mentén meghatározott – kimenetek összehasonlításából következtet az optimális paraméterértékre. Bár ezzel a megközelítéssel bizonyos megkötéseket kell tenni az optimalizálási feladatra
vonatkozóan (korábbi tesztesetek eltárolása, offline vizsgálat, csak a mintakészítés utáni
paraméterek optimalizálhatók stb.), a gyakorlati alkalmazás szempontjából mégis
megvalósíthatóbb és általánosan használhatóbb rendszert eredményez.
A fekete-doboz modell szerint történő paraméter-hangolás több szempontból is nehéz
feladatot fogalmaz meg: nemlineáris környezetben, több, egymásnak ellentmondó
kritériumrendszer mentén kell globális keresést végrehajtani. Mivel azonban a paraméterek
értékkészlete diszkrét és véges, felmerül annak lehetősége, hogy az ún. kombinatorikus
optimalizálási problémákhoz [11] kifejlesztett, elterjedt megoldásokat valamilyen módon erre a
feladatra is alkalmazzuk. Ez azonban közel sem egyértelmű, hiszen egy ipari paraméter-hangolási
feladatot kell egy matematikai optimalizálási problémára visszavezetni. A kutatás célja így az volt,
hogy egy olyan módszertant dolgozzak ki, amely segítségével a berendezések optimális
paraméterértékeinek meghatározása visszavezethető a kombinatorikus optimalizálási problémára.
Ehhez a kombinatorikus optimalizálás következő formális definícióját [11] vettem alapul:
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.
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Új tudományos eredmények
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 kifejlesztett új módszertan alapján olyan rendszer készíthető, amely a minőség-ellenőrző
rendszer paraméter-optimalizálási feladatát a kombinatorikus optimalizálás területén alkalmazott
hatékony keresési módszerekkel valósítja meg. Ehhez egy olyan eljárást definiáltam, amely a
kombinatorikus optimalizálási probléma fenti formális definíciójának egyes pontjai és a
paraméter-hangolási ipari folyamat között közvetlen kapcsolatot teremt a következő módon:
Változók kiválasztása. A kombinatorikus optimalizálási probléma változóit nyilvánvalóan a
berendezések paraméterhalmaza adja. Ugyanakkor felmerül az a kérdés, hogy mely paramétereket
lehet és melyeket kell optimalizálni? Általánosságban elmondható, hogy a berendezések
paramétereinek azon részhalmazát kell kiválasztani, amelyet a termékről készített minta
feldolgozásához (vagyis a mintavétel után) használ. 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.
Értelmezési tartományok. A vizsgáló-algoritmusok által értelmezett értékkészlet általában jóval
tágabb, mint amit a paraméterek hangolása során figyelembe kell venni. Mivel a paraméterek
általában különféle fizikai vagy matematikai mennyiségeket jelölnek, így bizonyos határon túli
értékek kiválasztása sértené a minőség-ellenőrzés elvét. Ezt az értékkészletek pontos
meghatározásával hatékonyan lehet kezelni.
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Kényszerek. Az egyes paraméterek között összefüggések lehetnek, így egy változó
megváltoztatása befolyásolhatja egy másik változó által felvehető értékeket. Ez különböző
kényszereket eredményez, amelyeket az optimalizálás során szem előtt kell tartani. Csak olyan
paraméterérték-vektorok lehetségesek, amelyek minden meghatározott kényszert kielégítenek.
Célfüggvény. Az optimalizálás célja az, hogy a vizsgáló-berendezés újra megfelelően működjön,
vagyis ismét pontos osztályozást hajtson végre. A minőség-ellenőrző rendszer pontosságának
egzakt definiálása és a hozzátartozó feltételrendszer kidolgozása a kutatómunka egyik különösen
fontos feladata volt. A cél tehát az
𝒙𝒑

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

ha 𝒙𝒑 paramétervektor használata esetén pontosabb osztályozás érhető el, mint 𝒙𝒑 értékek esetén.
További fontos követelmény, hogy függvény ne tartalmazzon hirtelen ugrásokat.
Ezekből, illetve fekete-doboz modell szerint történő optimalizálás elvéből eredően a módszer
a következő apriori feltételeket rögzíti a célfüggvény megalkotásához: korábbi tesztesetek
eltárolása; a vizsgálatok offline futtatási lehetősége; gyors vizsgáló-algoritmusok; robusztus
ellenőrzés. Amennyiben a fenti feltételeket a minőség-ellenőrző rendszer kielégíti, a
kombinatorikus optimalizálás célfüggvényét – amely a paraméterérték-vektorok és a minőségellenőrzés pontossága között teremt kvantitatív kapcsolatot – a következő formális definícióval
lehet leírni:
𝒙𝒑

𝛿

𝑞 𝑞 𝑚

𝒙𝒑

𝑚

melynek egyes elemei a tézis megfogalmazásánál részletesen olvashatók. Az optimalizálandó
célfüggvény tehát az egyes tesztesetekhez tartozó minőség-ellenőrzési hibák súlyozott összegéből
származik. Az optimalizálás célja olyan paraméterérték-vektor megtalálása, ahol ez a kumulált
hiba a legkisebb:
argmin

𝒙𝒑

𝒙𝒑

Keresés. A cél az, hogy a célfüggvény globális minimumát minél pontosabban és gyorsabban
megkeressük, meghatározva ezzel az optimális paraméter-beállításokat. A probléma komplexitása
miatt azonban csak különböző becslő eljárások alkalmazhatók a feladat megoldására. Bár ezek
nem feltétlen garantálják azt, hogy a lehető legjobb megoldást kapjuk, de a közel tökéletes
eredmények megtalálásához nagyságrendileg kevesebb időt igényelnek.
A kidolgozott módszertan alapján a paraméter-hangolási feladat egy olyan problémára került
visszavezetésre, ahol a keresési folyamatban metaheurisztikákra [6] épülő keresési módszerek
teljesen általánosan alkalmazhatók. A metaheurisztikák olyan magas szintű stratégiáknak
tekinthetők, amelyek a keresési teret különböző közelítő és becslő módszerek (heurisztikák)
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segítségével járják be, és határozzák meg az optimumot (vagy egy ahhoz igen közeli értéket) [3].
Ennek megfelelően a paraméter-hangolás folyamata a következőképpen épülő fel (4. ábra): 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.
Új paraméterértekvektor(ok)
meghatározása

Optimális
megoldás

Heurisztikus becslés

Pontosságszámítás
(fa(xp) függvény)

Paraméterérték-vektor(ok)
Mintahalmaz
Termékjellemzők

Minőségi osztály
Vizsgáló-algoritmus

Összehasonlítás
Minőség-ellenőrzés hibája

4. ábra – Metaheurisztikára épülő optimalizálás folyamatának illusztrálása

Az eredmények hasznosítása
A kidolgozott módszertan alapján az elektronikagyártás során használt automatizált optikai
minőség-ellenőrzés paramétereinek automatikus meghatározására genetikus algoritmusra [5]
épülő rendszert implementáltam. A megvalósítás során egy-egy paraméterérték-vektor a
populáció egy-egy egyedének felel meg. A kezdeti populációt a teljes keresési térben egyenletes
eloszlással képeztem. A generációk számításánál viszonylag nagy mutációs faktort alkalmaztam,
azért, hogy a lokális minimum helyeken ne ragadjon be az algoritmus. Többféle rekombinációs
függvényt és szelekciós módszert kipróbáltam, végül a hagyományos aritmetikus keresztezés,
illetve a magas elitarány hozta a legjobb megoldást. A fitneszértéket a fent bemutatott
célfüggvény adta a következő egyszerűbb formába hozva:
𝒙𝒑

𝑞 𝑚

𝒙𝒑

𝑞 𝑚

𝒙𝒑

Látható, hogy két minőségi osztály különböztettem meg, nagyságrendileg eltérő súllyal: átcsúszás
esetén
-szer nagyobb értékkel növekszik a pontossági függvénye, mint a téves selejtek esetén.
Ennek oka abban keresendő, hogy a paraméter-optimalizálás során sokkal lényegesebb szempont
olyan beállítások megtalálása, amely alapján minden hibás termék kiszűrhető, mint néhány téves
selejt megjelenése a gyártósoron. Az végleges implementációban 10-es szorzótényezőt
választottam.
A kifejlesztett eljárás teszteléséhez, illetve az új módszertan működési elvének verifikálásához
az optimalizálást több valós ipari minőség-ellenőrző algoritmuson futtattam le. Az optimalizálásra
azt a 10 paramétert választottam ki, amelyet a folyamatmérnökök is a leggyakrabban használnak a
manuális hangolás során. A kísérleti eredmények egyértelműen igazolták, hogy az optimalizálási
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eljárás teljes mértékben alkalmas a paraméterek (közel) optimális értékének megtalálására – vagyis
egy olyan új beállítás meghatározására, amellyel a minőség-ellenőrzés ismét tökéletes lesz –
elfogadható időn belül (lásd 5. ábra).
MELF képadatbázis (dióda)
 Jó képek száma:
129
 Rossz képek száma: 59
 Egyedek száma:
20
 Futásidő:
5 perc
Mintakép

5. ábra – Példa a genetikus algoritmussal történő optimalizálás eredményére

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: Képhalmazok koherencia-vizsgálata intenzitás-függvény alapján
Motiváció
A fekete doboz modell szerint történő optimalizálás egyik alapfeltétele a megfelelő minőségű
tanítóminta-halmaz biztosítása. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy bizonyos esetben az
eltárolt minták nem a megfelelő minőségi osztályt képviselő részhalmazba kerültek besorolásra.
Bár az ilyen kívülálló (outlier) elemek [7] száma általában alacsony, a mintahalmaz felhasználásának
lehetőségét nagymértékben csökkenti, mert helytelen tanítóminta-halmaz alapján történő
paraméter-hangolás magától értetődően maga után vonja a rendszer hibás működését.
Ez a probléma az optikai minőség-ellenőrző rendszerek esetén is megjelenik, többek között
éppen a gyártósori emberi jelenlétből következően. Ezért a tanításhoz használt képadatbázisok
gyakran utólagos karbantartásra szorulnak, mely során a rosszul osztályozott kívülálló képek
megkeresésre és eltávolításra kerülnek. A megfelelő hatékonyság eléréshez természetesen ezt a
műveletet is automatizálni kellene.
Ahhoz azonban, hogy a kifejlesztett szűrőalgoritmus egy olyan módszer alapját képezze,
amely valós problémák megoldásánál is használható, a következő igen szigorú követelményeket
kell kielégítenie:
 Képadatbázis-függetlenség
 Külső paraméterek eliminálása
 Ismertetlen szemantikus és koherencia modell
 Referencia adatbázis kizárása
A fenti követelmények önmagukban egy megoldhatatlan problémát írnának le az egymásnak
ellentmondó és általánosító feltételek miatt. Azonban több olyan – valós ipari rendszerekből
kölcsönzött – peremfeltétellel is számolni lehet, amelyek különböző megoldási pontokat és
lehetőségeket visznek a rendszerbe:
 Jelentős különbség a képklaszterek méretében.
 A hasonlóság képfüggvény alapján is direkt módon értelmezhető.
 A jól osztályozott képek jobban hasonlítanak egymásra, mint a kívülálló képek rájuk.
Áttekintve a problémával kapcsolatos tudományos irodalmat, az tapasztalható, bár a
képadatbázis-szűrés problémája számos területen megjelent, a létező megoldások csak korlátozott
mértékben alkalmasak a megfogalmazott feladat megoldására. A hagyományos ellenőrzési
módszerek, bármennyire is összetett elveken alapszanak (például [13]), túl specifikusak, illetve
alkalmazásuk bizonyos szempontból paradox helyzetet teremtene. A különböző intelligens
struktúrákon alapuló megoldások általánosabbak (például [1][2]), de nagyon gyakran szükségessé
teszik egy referencia-adatbázis felépítését. Kissé eltávolodva a minőség-ellenérzőstől, megfelelő
megoldás lehetne az ún. tartalomalapú képkinyerési (content-based image retrieval – CBIR)
módszerek [4] felhasználása, ezek azonban leginkább a szemantikus hasonlóság mérésére lettek
kifejlesztve, amely szintén kerülendő lenne az általános felhasználás végett.
Emiatt egy olyan új képhalmaz-szűrő algoritmus kifejlesztését céloztam meg, amely a fenti
apriori feltételrendszerre építve, a felsorolt követelményeket kielégítve oldja meg az optikai
minőség-ellenőrzés során előállított képi tanítóminta-halmazok szűrését.
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Új tudományos eredmények
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:
𝜎
𝛿

𝑡

𝑞

𝑞

ma

𝑞

ma

𝜎

𝜎

min

𝜎

ahol
𝑡

𝑞 : az ideális mintakép
𝑞 : az kép
:

a képek

alképe ( és 𝑞 a pixelindexek), 𝑡

𝑞

,

alképe ( és 𝑞 a pixelindexek),
alképének dimenziói.

A módszer alapja az, hogy a képadatbázisra, mint egy diszkrét valószínűségi mátrixváltozóra
tekintünk, a benne található digitális képek pedig e változó mintáinak felelnek meg:

ahol
és 𝑞 jelölik pixelindexeket,
az adott pixelhez tartozó valószínűségi változó,
a
lehetséges szürkeárnyalati értékek eseménytere. 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.
Első lépésként egy ideális mintakép kerül meghatározásra, amely tulajdonképpen a jó képek
egy ideális formáját reprezentálja. A halmazba való illeszkedés mértékének meghatározásához a
képeket ezzel a mintaképpel hasonlítja majd össze az algoritmus. Az ideális mintaképet a
képhalmazból képzett fenti valószínűségi mátrixváltozó várható értéke alapján becsüljük meg:
𝑡

𝑞

A hagyományos távolságmetrikák alkalmazásának azonban több korlátja is van. Bizonyos
esetekben például a jó és a rossz képek közötti különbség minimális, ezért a globális, a képeket
egészében összehasonlító technikák használatakor ezek az apró, ám roppant fontos különbségek
elsikkadhatnak. Ezért következő lépésben az algoritmus az eredeti nagy képet alképekre osztja,
amelyeken a későbbiekben egymástól függetlenül végzi el a különbségképzést. Ennek eredménye
a kép különbségprofilja, amely az egyes alképek és az ideális mintakép hozzátartozó területeinek
távolságait tartalmazza.
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A kutatás során az egyik legfontosabb feladat a megfelelő távolságfüggvény kiválasztása volt.
Számos metrika [15] vizsgálata után végül a tézismegfogalmazásnál olvasható speciális
távolságfüggvény került kifejlesztésre és felhasználásara. A képletből kiolvasható, hogy minél
nagyobb az adott pixel szürkeségi értékeinek szórása a képadatbázison belül, annál kisebb súllyal
vesszük figyelembe a különbségszámításnál. Ennek segítségével azokat a pixeleket, ahol a jó
képek is nagymértékű változatosságot mutatnak, bizonyos mértékben elnyomjuk, pontosabbá és
robusztusabbá téve a számításokat.

a.) Különbségprofil egy jó kép esetén

b.) Különbségprofil egy rossz kép esetén

6. ábra – Példa különbségprofilokra
A fenti képlet alapján adódik tehát a képek különbségprofilja, amelyre egy-egy példát az 6. ábra
mutat a jó és a kívülálló képek esetére. Jól látható, hogy a különbségprofil alapján valóban
elkülöníthetők a jól osztályozott és a kívülálló képek egymástól, azonban ennek közvetlen
felhasználására nincsen mód, többek között a benne található elemek (vagyis az alképek) magas
száma miatt. Ezért utolsó lépésként az egyes képek különbségprofiljának elemzése következik a
kép hasonlósági mértékét eredményezve, amely a kép halmazba illeszkedésének mértékét
reprezentálja. A fenti számításokból következően az ideális mintaképtől való legnagyobb eltérés
értéke mindenképpen egy megfelelő mérőszám az illeszkedés reprezentálására, ezért a hasonlósági
mérték elsődleges dimenziójaként a különbségprofilok maximális értékét választottam.
Ugyanakkor a későbbi gyakorlati felhasználás miatt, illetve az algoritmus robusztuságának és
pontosságának növelése érdekében mindenképpen indokoltnak tartottam egy további
mérőszámmal való kibővítést is. Több lehetőség megvizsgálása után végül másodlagos illeszkedési
mutatóként a különbségprofil szórása került felhasználásra.
A 7. ábrán látható az így keletkezett tulajdonságtér (az ún. hasonlósági mező), amelybe az egyes
képek a hasonlósági mértékük alapján kerülnek elhelyezésre. Látható, hogy kiváló mértékben
elkülönülnek a jól osztályozott és a kívülálló elemek, lehetővé téve a két halmaz szétválasztását.

Kívülálló képek
Jól osztályozott képek

7. ábra – Példa a hasonlósági mezőre
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Az eredmények hasznosítása
2. táblázat – Szűrés eredménye k-means klaszterezés segítségével
Képadatbázis leírása

Szűrési eredmények

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%)

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%)

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%)

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%)

C0805

C1210

MELF

R0805

E speciális tulajdonságtér megalkotásánál az volt a célom, hogy ismert és elterjedt klaszterezési
eljárások számára is megfelelő teret biztosítsak a jól osztályozott és a kívülálló képek
elkülönítésére. A hasonlósági mezőt generáló algoritmusra építve így olyan speciális
szűrőeljárások implementálhatók, amely csupán az adott képhalmaz elemeinek felhasználásával,
tanítóminták és további apriori információk nélkül megvalósítják a kívülálló képek hatékony
kiválasztását.
A módszer megfelelő működésének demonstrálására egy olyan eljárást implementáltam,
amely a kívülálló képek kiszűrését a talán legismertebb és legegyszerűbb klaszterezési eljárás, a
k-means osztályozó [9] segítségével végzi el, csupán a generált hasonlósági mezőre építve.
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A teljes szűrő eljárást hét különböző, az elektronikagyártásból kölcsönzött valós ipari
képadatbázison futtattam. A képadatbázisok mérete minden esetben 1200-1500 elemet
tartalmazott, melyekben a kívülálló képek aránya 5 és 10% között mozogtak. Fontos kiemelni,
hogy mindegyik adatbázison ugyanazt az algoritmust ugyanazokkal a paramétereken futtattam,
semmilyen speciális beállítást vagy finomhangolást nem végeztem.
A futtatás eredményét a 2. táblázat foglalja össze, melyből rögtön levonható az a pozitív
tapasztalat, miszerint a klaszterezésre épülő képadatbázis-szűrő algoritmus 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.
Megjegyzem, hogy 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).

A tézishez kapcsolódó publikációk
A hasonlósági mező leírása és a szűrőeljárás bemutatása:
[Takacs2012a]
A hasonlósági mező alternatív felhasználási lehetőségei:
[Takacs2010a]
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