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Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kar
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

Budapest, 2020

E GY- ÉS TÖBBRÉTEG Ű VARRATOK MODELL ALAPÚ ROBOTIZÁLT TIG- HEGESZTÉSE

1. Bevezetés
1.1. Előzmények és kihívások
Ahhoz hogy egy ipari szereplő hosszú távon meg tudja őrizni versenyképességét, folyamatosan olyan kihívásokkal kell szembenéznie, amelyek által a termelékenységét és a hatékonyságát
növelni tudja. Az automatizált hegesztőrendszerek nagy részét az autóipari tömeggyártására
fejlesztették ki, ennek ellenére egyre nagyobb hangsúlyt kaptak az utóbbi években más ipari
területeken dolgozó kis- és középvállalkozásokban is. A robotizált ívhegesztő rendszerek minőségi és hatékony megoldásokat nyújtanak az általánosan vett hegesztési ipar számára, bár
térnyerésük a hosszú üzembehelyezési idő miatt korlátozott. Kis szériás sorozatgyártás esetén
még mindig a kézi hegesztés domináns, ahol a hegesztő tudása többnyire nem áll rendelkezésre olyan pontos formátumban, ami a hegesztőrobotos rendszer programozásához, valamint a
hegesztési varratgeometria (WBG – Weld Bead Geometry) becsléséhez szükséges.
Doktori értekezésem motivációja a Francis-turbina gyártási folyamatából eredeztethető,
ahol a turbinák lapátjait egyedileg, kis sorozatban tervezik, minden esetben a telepítési helyszínhez igazodva, majd több nagy darabból összeállítva. A lapátok bonyolult csatlakozásait mai
napig kézzel hegesztik, többrétegű hegesztés alkalmazásával, úgy, hogy az előkészített éel hegesztési illesztése komplex geometriával követi le a turbinalapátok folyamatosan változó alakját
és anyagvastagságát. Az egyik, gyakran használt metódus a volfrámelektródás semleges védőgázos (TIG – Tungsten Inert Gas) hegesztési eljárás, amivel kiváló minőségű kötéseket lehet
létrehozni mind a széleskörűen használt, mind a kevésbé elterjedt fémek széles skálájához.
Több rétegű hegesztés esetén a varratsor precíz elhelyezése kritikus fontosságú a kívánt
hegesztési illesztés eléréséhez. A varratsor alakja a már korábban elhelyezett varratsorok felületétől függ, és közvetlen kapcsolatban áll a hegesztési változókkal. Kisléptékű sorozatgyártás
esetén a hegesztési folyamat „próbálgatással” (trial and error) történő hangolása jelentős időt
és erőforrásokat vehet igénybe. A folyamat-paraméterek és a kapott varratsor-geometria közötti
kapcsolatot leíró modell azonban támogathatja mind a megfelelő hegesztési folyamatváltozók
kiválasztását, mind az automatizált működtetést. Noha az egysoros hegesztési varratok modellezése a szakirodalomban is fellelhető, a különböző ismertetett alkalmazások alapján komoly
kihívások várnak még megoldásra a pontos tervezés és a varrat alakjának definiálásával kapcsolatban, különösen a többrétegű varratok hegesztés esetén. További figyelembe veendő szempont,
hogy a hegesztési váltózók paramétertartományában azok többféle kombinációja eredményezheti a hernyóvarratok ugyanazon alakját [1].
Többrétegű hegesztésben a varratsorokat soronként és rétegekben helyezik el. A tervezési
fázisban a varratsorok alakját és helyzetét kézzel adják meg jelleghelyesen, vagy gépi meghatározás során az irodalomi források alapján négyszögekké egyszerűsíti a tervezo program [2],
amely csak a varratsor méretét és helyzetét tükrözi, a felület görbületét viszont nem (1.ábra).

1.2. Célkitűzések
A doktori kutatásom során célul tűztem a hegesztési varratsorok alakjának leírására szolgáló újszerű modell megalkotását, majd erre építve olyan modell alapú rendszer kidolgozását,
amelynek segítségével olyan nagy – egyedi és összetett geometriájú – objektumok hegesztése is
automatizálható, laboratóriumitól egészen ipari léptékű alkalmazásokig. A modell kidolgozásá-
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1. ábra. A többrétegű hegesztett varrat varratsorainak egyszerűsített ábrázolása a javasolt módszerhez képest. (Balra) A hegesztési sorok alakjai négyszögekké egyszerűsítve. (Jobbra) A hegesztési
sorok alakjainak polinom funkcióval közelítése és szabadon elhelyezése az egyenetlen fémfelületen

nak fő célja a jelenlegi kézi hegesztés kiváltása automatizálással. Ezáltal a pontos, nagy szilárdságú hegesztett kötések létrehozása mellett a hegesztők mentesülnek a nagy munkaterhelés alól.
Manapság egyre nagyobb teret nyer a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás alkalmazása
az összetett problémák megoldására, ezért doktori kutatásom során én is megvizsgáltam ezt az
új, innovatív technológiát, majd alkalmaztam is. A gépi tanulással létrehozott modellt nem csak
egy specifikus esetre lehet alkalmazni, hanem később kiterjeszthetők más, újabb problémákra
is, általánosan használható új módszert eredményezve.
Jelen doktori értekezés célja korszerű módszerek kidolgozása és rendelkezésre bocsátása
a többrétegű hegesztés során felmerülő geometriai kihívások megoldására. A bemutatott kutatás a hegesztett kötések és hegesztési módszerek közül korlátozott részhalmaz kiválasztására
összpontosít, az alábbi szempontok szerint:
• Hideg huzalos, volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztés (TIG) alkalmazása.
• Hegesztés vízszintes (PA) hegesztő helyzetben.
• A munkadarabok vastag lemezek ferde élelőkészítéssel, tompakötésben.
• A hegesztett kötés több rétegű varratot igényel.
• A modellezés során a munkadarabra érvényes gyártói hegesztési utasításnak megfelelő
paraméter tartományon belüli hegesztési folyamatváltozók használata.
A kutatás fő célja többrétegű varratok hegesztésének egy modell alapú megoldásának kidolgozása, amely képes kezelni a nagy méretű kötések hegesztése során felmerülő bizonytalanságokat. Ennek eléréséhez kulcsfontosságú összetevő a varratsor alakját leíró modellezési
módszer. Az értekezés fő célkitűzései és egyben részei a következők:
1. Egy modell megalkotása amely leírja a hernyóvarratok alakját sík felületen, a hegesztési
változók függvényében.
2. Az alakfüggvényt megadó modell kiterjesztése varratsorokra és egyenetlen fémfelületre
3. Az így elkészített modell alkalmazása többrétegű varratok hegesztésének tervezésében.
Ezen túlmenően a kutatási munka megalapozásának szükséges részeként határozható meg a
többrétegű varratok hegesztését támogató hegesztőrobotos rendszer, továbbá a varratsorok geometriájának elemzésére szolgáló felületiprofil-feldolgozási keretrendszer kifejlesztése.
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2. Irodalmi áttekintés
A volfrámelektródás semleges védőgázos (TIG) ívhegesztést kiterjedt alkalmazhatósága miatt széles körűen tanulmányozzák. A technológia alkalmas robotizált hegesztési felhasználásra,
azonban a különböző hegesztési mechanizmusok és a korlátozó tényezők a hegesztés típusától és a megoldandó problémáktól függően különbözhetnek. Napjainkban, a gépi tanulás alkalmazása gyorsan terjed, azonban e módszerek alkalmazhatóságának értékelésére problémaspecifikus megközelítés szükséges. Tekintettel a kutatás bonyolultságára, doktori disszertációm
szakirodalmi áttekintése magában foglalja mind a hegesztéssel, mind a gépi tanulással kapcsolatos ismereteket és szempontokat.
A TIG hegesztésben jelenlegi tudásunk nagy része empirikus, leginkább a technológiai
szempontokra összpontosító kísérleteken alapul. A hegesztési folyamathoz kapcsolódó bemeneti paraméterek három kategóriába sorolhatók. Az elsődleges folyamatparaméterek online változhatnak a folyamat során, a legnagyobb hatást gyakorolva a varrat minőségére. A másodlagos
folyamatparaméterek minden esetben a hegesztési folyamat megkezdése előtt kerülnek kiválasztásra, a művelet során pedig nem változnak. A rögzített bemeneti paraméterek általában a
kiválasztott hegesztési folyamatra jellemzőek és meghatározzák a fizikai környezetet.

2. ábra. A hegesztési varratsor jellemzői

Az utóbbi években a gyors prototípus gyártás [3] és a többrétegű hegesztés [4] terén végzett
kutatások és ipari alkalmazások nagy száma miatt megnőtt a hegesztési profilok matematikai leírására irányuló kutatások száma is. A stabil varratkialakítás biztosításához azonban szükséges
a hegesztési varratsor alakja és a hegesztési változók közötti kapcsolat meghatározása. Hagyományosan a varratsor alakjára jellemző ellenőrzendő fő paraméter a szélesség, a magasság, a
terület és az alakot leíró függvény. Az alkalmazott technológiák a hegesztési módszerek széles skáláját fedik le. A legtöbb kutatás a fogyóelektródás hegesztési módszerekre összpontosít,
és csak néhány tanulmány foglalkozik a varratsor geometriával TIG-hegesztett rozsdamentes

4

H ORVÁTH C SONGOR M ÁRK

acél esetén. Az áttekintett szakirodalom alapján számtalan modell létezik az egysoros varratok és a hernyóvarratok alakjának leírására. Az alapanyag felületének minőségét elhanyagolják
még azokban a modellekben is, amelyeket a gyors prototípus gyártásban vagy a többrétegű
hegesztésben alkalmaznak. Ez az elhanyagolás akkor is szerepel, ha az alapanyag aszimmetrikus anyageloszlása befolyásolja az olvadt fémben a folyadékáramlást és következésképpen a
hegesztési varratsor alakját a megszilárdulás után.
Az elmúlt évtizedben a hegesztési varratsorok geometriai modellezésében a számítási intelligencia és a gépi tanulás vált dominánssá [5, 6], mivel ezek a módszerek képesek összetett és
nem-lineáris problémák megoldására is. A különböző számítási intelligencia (CI – Computational Intelligence) módszerek, mint például a fuzzy rendszerek (FR), a mesterséges neurális
hálózatok, a genetikus- és evolúciós algoritmusok, több évtizedes múltra tekintenek vissza. Az
alkalmazások száma a legváratlanabb területeken is gyorsan növekszik, mivel a gépi tanulási
algoritmusok képesek feltárni a szolgáltatott adatok összefüggéseit a korábbi információkból
és tudásbázisokból történő tanulás alapján. Ezen technikák fontos közös jellemzője, hogy csak
közel-optimális, általában közelítő megoldásokra törekszenek, miközben a számítási bonyolultságot kezelhető, a legtöbb esetben alacsony fokú polinomiális szinten tartják.
A fuzzy rendszerek olyan, emberi gondolkodáshoz hasonló szabályalapú következtető rendszerek, amelyek a bemenetek nem-lineáris leképezésével könnyen értelmezhető módszert kínálnak, biztosítva a következtetéshez vezető érvek könnyű értékelhetőségét. Ezenkívül a fuzzy
rendszer bemeneteinek megadási módja lehetővé teszi a bemeneti paraméterek bizonyos fokú
bizonytalanságának kezelését, ami a hegesztésre is jellemző. Az FR-eket széles körben használják hegesztési alkalmazásokban, mivel kielégítő becslést adnak a varratsorok alakjára. Az FR
alkalmazásakor meg kell határozni a szabályok számát és az azokat felépítő tagsági függvényeket. Kevesebb alkalmazott fuzzy szabály segíthet könnyebben megérteni a rendszer döntéshozatalát, ezáltal közelebb hozva a kidolgozott következtetési modellt az azt alkalmazó személy
gondolkodásához. Az áttekintett szakirodalomban vagy nagyszámú, vagy manuálisan meghatározott fuzzy szabályokat alkalmaznak a hegesztési varratsor jellemzőinek becslésére [7]. A
fuzzy rendszerek olyan hibrid technikák részét is képezhetik, mint például az adaptív neurofuzzy következtetési rendszerek (ANFIS – Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems) és az
evolúciós fuzzy rendszerek (EFS – Evolutionary Fuzzy Systems).
A fuzzy tagsági függvény paramétereinek hangolása elvégezhető tanító algoritmusok alkalmazásával, biztosítva a fuzzy rendszerek tanulását a rendelkezésre álló adatokból. Sok különböző területen evolúciós algoritmusokat alkalmaznak a fuzzy rendszerek tervezésére [8]. A
genetikus és evolúciós algoritmusok biológiai folyamatok alapelveit követő optimalizálási technikák. Ezek az algoritmusok egy populáción keresik az életképes megoldásokat a biológiai szabályokat betartva, így alkalmazásukkal elérhető, hogy nincs szükség különleges tulajdonságok
ismeretére a rendszer identifikációjához.
Egyik lehetőség a baktériumok evolúcióját „utánzó” bakteriális evolúciós algoritmus [9]
alkalmazása, ahol minden egyes baktérium az eredeti probléma egy megoldását képviseli. A
mutáció és a génátadási műveletek során a baktériumok osztoznak a génjeiken. A klasszikus
evolúciós algoritmusok fő hátránya az alacsony konvergencia sebesség és az ezzel járó hosszú
futási idő. Kombinálásuk gradiens alapú lokális keresési módszerekkel azonban felhasználhatja
mindkét módszer előnyeit az optimalizálási folyamatban. Ez a hibridizáció vezet a memetikus
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algoritmusokhoz (MA – memetic algorithms) [10].
A bakteriális memetikus algoritmusban (BMA) [8] egy olyan memetikus algoritmus, amelyben a klasszikus genetikus algoritmus helyett bakteriális technika kerül felhasználásra, lokális keresési módszerként pedig a Levenberg-Marquardt (LM) módszert alkalmazza [11, 12]. A
BMA versenyképes teljesítményt nyújt az optimalizálás és a felügyelt gépi tanulás során. Már
számos kombinatorikus és folytonos optimalizálási problémában, valamint olyan felügyelt gépi
tanulási feladatokban is alkalmazták, mint a fuzzy szabálybázis kinyerése és a fuzzy neurális
hálózatok tanítása. A BMA képességeit azonban még nem vizsgálták sem a hegesztésben, sem
a hozzá kapcsolódó technológiákban.

3. Anyagok és módszerek
3.1. Hegesztési kísérletek és adatfelfolgozás
A hegesztési folyamat ipari alkalmazhatóságát szem előtt tartva a következő hegesztési változókat (HV) vettem figyelembe: a hegesztő áramerősséget (I), a hegesztési feszültséget (U ),
a haladási sebességet (vt ) és a hozaganyag adagolási sebességet (vf ). A síklapon elhelyezett
hernyóvarratok geometriáját a varratsor szélessége (w), magassága (h) és keresztmetszetének
területe (AB ) határozza meg. Ezekre a továbbiakban a hegesztési profil tulajdonságok (BPP –
Bead Profile Properties) angol elnevezés rövidítését használom. A többrétegű hegesztési kísérletek során a varratsorok alakját a polinom együtthatóival jellemezhető parabola függvénnyel
írom le. A hegesztési változók minimum és maximum értékei a kutatás ipari partnere által biztosított gyártói hegesztési utasításnak (WPS – Welding Process Specification) felelenek meg.
Az elvégzett kísérletekben a varratsorok vízszintes PA helyzetben, síklemez felületen, V
varratokban kerültek elhelyezésre. Az empirikus modell alapjául szolgáló kísérletekhez választott alapanyag 304L anyagminőségű rozsdamentes acél. A tanító és a validáló adatok összegyűjtését biztosító kísérletek elkülönítve, azonban hasonló körülmények között zajlottak. A munkadarabok 35◦ -os leélezési szöggel kerültek kialakításra, ahol a varrat sorrendterve mindhárom
esetben különböző volt, és 28-35 közötti varratsort tartalmazott.

3.2. Hernyóvarrat geometriai modellezési keretrendszere
A hernyóvarratok geometriáját leíró javasolt módszer fuzzy rendszerekből épül fel, kiegészítve egy optimalizálóval, ami a HV-ket határozza meg egy kívánt varratgeometria elérése
érdekében. Ez a megfelelő hegesztési változók kiválasztását segíti mind szimulációhoz, mind
tényleges hegesztéshez. A szabályhalmaz felügyelt tanítását és az optimalizációs feladat megoldását BMA biztosította, a kiértékelések pedig Mamdani következtető modell eredményei [13].
A javasolt módszer egyes elemei nem csak a hegesztési változók, hanem a mérésekből kapott felületi pontok feldolgozására is alkalmasak. A felületi pontok mérése vonal-lézeres felületletapogató szenzor segítségével történt. Ezáltal a módszer szélesebb körben használható, mint a
szakirodalomban ismertetett modellek. A kidolgozott módszer (3. ábra) lépései:
1. Hegesztési adatok generálása TIG-hegesztéssel, 304L rozsdamentes acéllemezes kísérletekben.
2. Adatgyűjtés és feldolgozás a feldolgozó keretrendszer segítségével.
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3. Varrat modell tanítás a modellt alkotó fuzzy szabálybázis tagsági függvényeinek BMAval hangolásával.
4. Hegesztési tervezés a hegesztési változók BMA-val optimalizálásával, a kívánt BPP elérése érdekében.
Az empirikus modell fejlesztése a hegesztési kísérleteken (1. lépés) alapul. Az adatgyűjtés
során történik a kísérleti adatok feldolgozása (2. lépés). A hernyóvarratok alakjának leírása
parabola függvénnyel történt, meghatározva a varratsor alakjának jellemző méreteit minden
keresztmetszetre és mérési sorra. A feldolgozás kimenete a modell alkotáshoz használt tanító
minták sorozata.
A felügyelt tanítás során (3. lépés), a BMA a fuzzy rendszerek tagsági függvényeinek hangolását végezte. A baktérium kromoszómája a fuzzy szabályok teljes halmaza. A tagsági függvények töréspontjainak hangolása során, egy baktérium kiértékelésekor a fuzzy rendszer becsült
és kívánt válaszát hasonlítjuk össze a tanító minták szerint. A baktérium kromoszómájának változtatása a hiba (Ei az 3. ábrán) csökkentése érdekében zajlik. Ez a hiba a becsült és az várt
BPP közti küldönbség az i. tanító mintában. A HV és a BPP közötti kapcsolat leírása két külön
modellben is meghatározásra került.
Az első megközelítés, a Bead Geometry Properties (BGP) modell a hagyományosabb módszer a hegesztési változók és a geometriai jellmemzők közötti közvetlen kapcsolat leírására há-

3. ábra. A javasolt módszer elemei és kapcsolatai
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rom párhuzamos fuzzy szabálybázissal. A második megközelítés a közvetlen profilmérés DPM
– Direct Profile Measurements modell, a BGP modell kiterjesztése, az y = f (x, I, U, vt , vf )
nemlineáris függvényt valósítja meg. Ez egyetlen fuzzy szabályrendszert tartalmaz a hernyóvarrat alakjának profilpontokból történő rekonstruálására, amiből a BPP-k az utófeldolgozás
eredményeként határozhatóak meg. Mivel a DPM modell lehetővé teszi a görbe illesztést a
modell tanításától függetlenül, elérhetővé válik további illeszkedési modellek és egyéb korlátozások megfontolása, a különböző görbeillesztési funkciók vizsgálata.
A 4. lépésben megint a BMA szerepel, ezúttal optimalizálóként, beépítve a BGP modellt a
hegesztési változók optimalizálására, a kívánt varratsor geometria elérése érdekében. A baktérium a HVV-ket kódolja, a kiértékelés a célfüggvény értékén alapul. A modellek alkalmasságát
és az optimalizálás eredményeit kísérletekkel igazoltuk.

3.3. Optimalizálási feladat áttekintése
A BMA optimalizálóként történő használata a hegesztési változók különböző kombinációinak azonosítására szolgál, amelyekkel a kívánt varratsor geometria jellmezői előre definiált
értelmezési tartományán belül az adott célfüggvény érték minimalizálásával érhető el. Ez az
optimalizációs folyamat a BGP modell alkalmazására ad egy példát, mivel a célfüggvény kiértékelése a BGP modell felhasználásával történik. Ebben a megközelítésben a számítási feladatlépései:
1. Hegesztési célgeometria kiválasztása a rendelkezésre álló w, h, AB paraméterekből álló
értékkészletekből.
2. Az optimalizálási folyamat futtatása több hegesztési változó kombináció meghatározására.
3. Az eredmények kiértékelése minden célérték esetén.
Az szakirodalomban már bemutatásra került [1], hogy a hegesztési változók többféle kombinációja adható meg a kívánt varratsor geometria elérése érdekében. A teljes keresési tartományon a BMA optimalizáció szinte teljesen azonos megoldásokat nyújtott a globális minimumon.
Ezért az egyes bemeneti változók értékkészletét részintervallumokra osztottuk, megtartva a teljes tartományt a többi bemenetre. Minden részintervallumon több kiértékelési futtatást hajtottunk végre, az eredmények a legjobb baktériumokban található HV-k átlagolt értékei. Az átfedő
keresési tartományok miatt több egyforma HV készlet állt elő, amelyek egyesítése után adódott
a megoldások végső listája.

3.4. Egyenetlen felületen elhelyezett varratsor geometriai modellje
A következőkben a varratsorok alakjának modellezésére javasolt módszer kerül bevezetésre
többrétegű, hideg hozaganyagos TIG-hegesztés esetén. A módszer kulcsfontosságú eleme az
egyenetlen hegesztési felület szegmensekre bontása és azok másodfokú polinom függvénnyel
való leírása, valamint a varratsorok alakfüggvény együtthatóinak meghatározása a felületet jellemző együtthatókból és a hegesztési változókból (hegesztő áramerősség, hegesztési feszültség, haladási- és hozaganyag adagolási sebesség) felépített modell segítségével. A varratsorok
geometriai modellje fuzzy rendszerekből épül fel, ahol a tagsági függvények finomítása felügyelt tanítással, bakteriális memetikus algoritmussal [8] történik. A fuzzy szabályok kiértékelése Mamdani következtető modellel zajlott [13].
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A modell-fejlesztés főbb lépései megegyeznek hernyővarratok alakjának modellezésénél
bemutatott módszerrel. Az empirikus modellhez a hegesztési kísérleteket vízszintes (PA) helyzetben végeztük, a hegesztési sorok síklemez felületen és többrétegű V varratokban készültek.
A varratsorok kiértékelése és a felületet leíró függvények meghatározása a munkadarab koordináta rendszerében történt, majd a tanító minták létrehozásakor zajlott ezek áttranszformálása a
varratsor lokális koordináta-rendszerébe. A varratsorok alakját leíró modell több bemenet–egy
kimenet struktúrájú, ahol a bemenetek a hegesztési változók és a varratsor alatti három felületet
leíró függvények együtthatói. A kimenetek a varratsor alakfüggvényének együtthatói, mindegyik külön fuzzy szabálybázissal. Az összes leíró függvény másodfokú polinommal került
definiálásra.

3.5. Robotizált modellalapú többrétegű hegesztés
Az előző szakaszban bemutatott varratgeometria modell a többrétegű V-varrat hegesztése
során kerül alkalmazásra. A kísérletek kiértékelése a becsült és a származtatott varratsor jellemzők mért adatokkal összehasonlításával történt. Ezenkívül értékeltük a halmozott hibát és
összehasonlítottuk a hegesztett felszín időközi méréseivel korrigált változatokkal.

3.6. Varratsorok alakjának becslése
A kidolgozott modell alkalmazása beépül egy hegesztési folyamatirányító rendszerbe. A
széleskörű élelőkészítésű varratok figyelembe vételének biztosítására, azok geometriája paraméteresen kerül meghatározásra, míg a varratsorok elhelyezése szekvenciális folyamat. A folyamat főbb lépései:
• Varratsorrend tervezése a szekvencia tulajdonságainak meghatározásához.
• Varratsorok alakjának becslése a kidolgozott modellel, többrétegű varratokban
A kidolgozott varratsor alakmodell alkalmazásával a többrétegű varratok hegesztéskor a
hegesztési sorrendtervnek megfelelő szekvenciális folyamatot hajtunk végre a varratsorok lehelyezésére. A hegesztési sorrendterv tartalmazza az egyes varratsorok hegesztésiv változóival és
a szerszám középpontjával (TCP – Tool Center Point) kapcsolatos információkat.
Az inicializálás során az élelőkészített munkadarab leírása megadja a szegmensek kezdeti
listáját. A folyamat a varrat középpontjának (BC – Bead Center) definiálásával kezdődik, amit
a hegesztőpisztoly TCP-n áthaladó középvonalának és az alapanyag felületének metszéspont-

4. ábra. A kidolgozott modell alkalmazása többrétegű varratok hegesztésére
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jaként határozunk meg. A megadott varrat-középpont alapján kiválasztható a lehetséges szegmens kombinációk listája. Mivel kezdetben nincs információ arról, hogy milyen széles lesz a
varratsor; így az több szegmensre kiterjedhet, vagy akár egy szegmens határain belül is maradhat. A szegmens kombinációk a hegesztési változókkal adhatóak meg a modell bemeneteiként,
az alakfüggvény meghatározásához.
Az újonnan definiált varratsor jellemzői ezek után értékelhetők. A pontos alakforma lehetővé teszi a folyamat gyártás-kritikai elemzését, valamint a hegesztési hibára érzékeny helyek
kijelölését, megszüntetve ezáltal a hegesztési hibákat. Erre egy megfelelő mutató az érintkezési szögek értékének követése. Ha túl keskeny rés jön létre, a fúzió nem zajlik le teljesen, így
gáz-zsebek vagy salakzárványok jelenhetnek meg.
A tervezési folyamat utolsó lépésében, az új varratsor definiálásával, majd ennek a szegmenslistához adásával a lista frissítésre kerül. Ennek során a teljesen lefedett, valamint az elhanyagolhatóvá vált látható hosszúságú szegmensek eltávolításra kerülnek. Az iterációkat az
összes hegesztési varratsor lehelyezéséig ismételődnek.

4. Eredmények értékelése
4.1. Hernyóvarrat geometriai modell kiértékelése
A kutatás során létrehozott fuzzy rendszer alapú módszerek nagy pontosságú modelleket
biztosítanak a varratsor geometria leírására a hegesztési változók (HV) segítségével. A bakteriális memetikus algoritmus (BMA) megfelelő eszközt biztosított a fuzzy rendszerek tagsági
függvényeinek hangolására és a hegesztési varratgeometria modellezésére. Ezenkívül BMA optimalizálta a hegesztési változókat egy kívánt varratsor geometria előállítására, több lehetséges
megoldás felsorolásával.
Kísérleti adatok alapján két modell került kidolgozásra a hernyóvarratok geometriájának
becslésére. A Bead Geometry Property (BGP) modell a hagyományosabb megközelítést képviseli, meghatározva a hegesztési változók és egy geometriai jellemző közötti kapcsolatot. A
javasolt BGP-modell hat fuzzy szabály alkalmazásával felülmúlta a hivatkozott irodalom modelljeit. A modell kevesebb mint két százalék hibával becsülte meg a varratsor geometriai jellemzőit. Ezen felül a BGP modell legalább három szabállyal is a feldolgozott irodalom legjobb
modelljeivel összevethetően teljesített.
Ezzel szemben, a Direct Profile Measurement (DPM) modell a mért profilpontokat felhasználva, fuzzy szabályok formájában megvalósított nemlineáris függvénnyel írta le a pontokból
származó varratsor-profilokat. A DPM modell 92% feletti becslési pontosságot nyújt, ezzel kielégítő eredményeket szolgáltat az alkalmazáshoz. Mindkét esetben, a BMA-val hangolt szabálybázisok biztosítottak megfelelő eszközt a modellek bemeneti paraméterek változásainak
hatását tükröző viselkedésének értelmezéséhez.
A kifejlesztett fuzzy rendszerekkel történt a hegesztési változók optimalizálása. egy meghatározott varratsor geometria létrehozására. A HV-k optimalizálási problémáját egy célfüggvényként határoztuk meg, ami a három geometriai jellemzőt kombinálta legkisebb négyzetes
hibafüggvénnyé. A becsült geometriai jellemzőket a BGP modell fuzzy rendszerének kiértékelésével számoltuk ki. Az optimalizáló teljesítményét kísérleti adatokkal teszteltük. A módszer
megoldásként a HV-k több, egymástól teljesen eltérő kombinációját szolgáltatta, amelyek között
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megtalálható volt a kísérleti beállítással megegyező készlet is. Ez bizonyította, hogy a módszer
képes támogatni a hegsztési változók kiválasztásának döntéshozatalát azáltal, hogy felsorolja
az értékelendő jelölteket, hogy megfeleljenek a hegesztési folyamat további kritériumainak.

4.2. Többrétegú hegesztési varratsorok alakmodelljének értékelése
A kutatás következő fázisa a hegesztési varratsor geometriájának egyenetlen alapfelületen
történő modellezési módszerét mutatatta be. A javasolt módszer a varratsor és az alapfém szegmentálásából és jellemzéséből áll, amihez az információ a lézervonalas szkenner profilméréseiből, illetve egy fuzzy rendszer alapú varratsor-profil modellből származik. A kifejlesztett
empirikus modell az egy- és többrétegű varrat kísérletek adataiból, a validálásra pedig a becsült
varratsor-profilok és a független mérések összehasonlításával került sor.
A módszer első lépésében a mérési adatok a munkadarabok profil-szkennelésének feldolgozásából származnak, ezáltal beazonosítva az alapfém egyenetlen felületének szegmenseit és
a varratsor jellemzőit. A szegmensek leíró görbéit másodrendű polinomokként határoztuk meg
a hegesztési irányra merőleges keresztmetszeti síkon a hegesztési varratsor lokális koordinátarendszerében. A feldolgozás eredménye a teljes körűen jellemzett varratsor és a gépi tanulás
tanító mintái. A tanításra felhasznált minták a hegesztési változókból és a szegmensek együtthatóiból mint bemenetekből épülnek fel, a varratsor alakfüggvényének együtthatói pedig kimenetekként szerepelnek. A második lépésben a becslő modellt három párhuzamos fuzzy rendszerként definiáltuk. A trapéz alakú tagsági függvények töréspontjait a bakteriális memetikus
algoritmussal hangoltuk a felügyelt tanítás során. A becsült varratsor-profilok jól illeszkedtek
a mérésekhez, ezáltal validálva a javasolt modell alkalmasságát a hegesztett keresztmetszetben
lévő varratsor-profilok leírására.
Az eredmények azt mutatták, hogy a többrétegű varratban a varratsorok jellemzői alacsony
hibával becsülhetők a javasolt modell segítségével. Az egyes varratsorok profilfüggvényei esetében paramétertartományra normalizált átlagos négyzetes hiba négyzetgyöke (NRMSE) az
együttható-becslésekre kevesebb mint három százaléknak adódott. A varratsor keresztmetszetek területeinek becsült értékének hibája 5-10% közötti, míg a szegélypontok fél milliméteres
pontossággal nyerhetők vissza a modell segítségével, ami átlagosan tíz százalék alatti hibának
felel meg a teljes paramétertartományban. A peremszögek becslése stabil 4% alatti hibával járt,
amivel a tervezéskor előrejelezhetőkké váltak a hegesztési hibára érzékeny helyek.

4.3. Hegesztőrobottal készített többrétegű varratok értékelése
A varratsor geometriáját egyenetlen alapfelületen leíró modell validálása többrétegű varrat
kísérletek során egy V varrat becsült varratsorokkal való feltöltésével zajlott. Az értékelés magában foglalta a becsült varratsor-jellemzők és a mérések összehasonlítását, továbbá a halmozódó
hiba kiszámítását. Az eredmények jó egyezést mutattak a várható varratsorrend mintázatával.
A hiba alacsony volt a származtatott tulajdonságokara vonatkozóan és kiemelkedő pontos az
érintkezési peremszögeknél.
A többrétegű varratok hegesztésének halmozódó hibáját a varratsorok méretének figyelembevételével számoltuk. Egy állandó keresztmetszetű varratsor esetén a hiba a varratsorok számával együtt nőtt, ami a végén egy közepes méretű varratsornyi különbséget eredményezett.
Ezzel szemben a hegesztett egyenetlen felület minden ötödik hegesztési varratsor utáni méré-

11
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sével körülbelül egy százalékos hibát értünk el. A másik vizsgálati esetben, a mért hegesztési
varratsor geometriájának figyelembe vételekor a halmozott hiba a folyamat során három százalék alatt maradt. Végül, a varratsorok becsült profiljai és a származtatott jellemzői alapján
a modell képes volt azonosítani a hegesztési hibákra érzékeny, a valós munkadarab hibájának
megfeleltethető helyeket.

5. Összefoglaló
Doktori munkám során kidolgoztam egy ipari robot-hegesztő rendszer koncepcióját kis sorozatgyártáshoz, valamint a többrétegű hegesztés során felmerülő kihívásokat kezelni képes hegesztési varratgeometria modelleket. A javasolt rendszer tervezete két fő részre épül: egy offline
programozást segítő, a hegesztési folyamatot modellező módszerre, valamint a folyamat interakciókat támogató végrehajtására. A javasolt felépítés online rendszer-szegmense nem csak a
szimulációt és a hegesztési folyamattal való – a kezelő operátor számára nem megfigyelhető
információt nyújtó – szinkronizálást tartalmazza, hanem egy támogató finomhangolási lehetőséggel rendelkező „human in the loop” szabályozási módszert is. Az emberi operátor bevonása
a szabályozásba lehetővé teszi az online minőségellenőrzést és a folyamat módosítását a hegesztés magas végső minőségének biztosítása érdekében.
A bakteriális memetikus algoritmus (BMA) bizonyítottan hatékony és robusztus módszer
hegesztési alkalmazásokban a varratgeometria azonosítására, tanítására és modellezésére. Felügyelt tanítás során a BMA alkalmazható a modellek fuzzy rendszereinek hangolására, ahol
a bemenetek a fő hegesztési folyamatváltozók (a hegesztő áramerősség, hegesztési feszültség,
hegesztési sebesség és huzal előtolási sebesség), a kimenetek pedig a hegesztési varrat geometriáját jellemző paraméterek (szélesség, magasság és keresztmetszeti terület). A modell nagyobb
pontosságú becsléseket nyújt a szélességre és a magasságra, mint a többi hasonló bemenetkimenet struktúrájú módszer. Optimalizálóként a BMA a kifejlesztett fuzzy rendszereket felhasználva megtalálja a hegesztési folyamat paramétereinek azon halmazát, amelyekkel elérhető
a kívánt hegesztési varratgeometria. A módszer képes támogatni a hegesztési folyamatváltozók
kiválasztását úgy, hogy felsorolja az értékelendő jelölteket, hogy eleget tegyenek a hegesztési
folyamat további kritériumainak.
Ezt követően a hegesztési varratgeometriai modell kibővítésére került sor többrétegű hegesztésben való alkalmazhatóságra is, azáltal, hogy modellezési módszert javasolt az egyenetlen fémfelületek esetére is. Egy- és többrétegű hegesztési kísérletek adataiból empirikus modell
került kidolgozásra. A modell bemenetnek a hegesztési folyamat változóit és az egyenetlen fémfelületet leíró szegmensfüggvények együtthatóit, kimenetnek pedig a varratsor alakfüggvényének együtthatóit tekinti. A felületi függvényeket a hegesztési irányra merőleges keresztmetszeti
síkon határoztuk meg a varrat helyi koordináta-rendszerében. A validáló eredmények alacsony
hibájú becslést mutatnak az egyes varratok geometriájára és a származtatott jellemzőire vonatkozóan. A kifejlesztett modell többrétegű hegesztés során került validálásra, egyenes V-varratok
feltöltése során. A becsült hegesztési varratsorok megfelelően illeszkedtek a várható hegesztési
varratsorok mintázatához, mérsékelt halmozott hibát eredményezve a varratok egymásra rétegzése során. Végül a becsült profilok és a hegesztési varratok származtatott jellemzői alapján
a modell képes volt azonosítani a hegesztési hibákra érzékeny, a valós munkadarab hibájának
megfeleltethető helyeket.
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PhD kutatásom keretében végzett munka alapján további kutatási irányokat határoztam meg.
A hegesztési varratok geometriai modellezésének egyik lehetséges iránya annak kiterjesztése
további hegesztési módszerekre, pozíciókra, és alkalmazása további geometriai és mechanikai
információkra mind a bemeneti, mind a kimeneti oldalon. A robotizált műveleteknél további
algoritmikus megoldások alkalmazását is kihívásnak lehet tekinteni. A bakteriális memetikus
algoritmus felhasználható lehet a varrat elhelyezési sorrend optimalizálására, és képes megtalálni a megfelelő hegesztési folyamatváltozókat a kívánt varratalak létrehozásához. A robotika
mellett a hegesztési varratgeometriai modell jövőbeni alkalmazása lehet, hogy egyszerű eszközként támogatja a hegesztők mindennapi tevékenységét többrétegű hegesztés során is.

6. Tézisek
1. tézis
Hideg huzalos, volfrámelektródás semleges védőgázos ívhegesztés esetén, vízszintes (PA)
hegesztési helyzetben a lemezre hegesztett hernyóvarrat geometriája, azaz a szélessége,
magassága és keresztmetszetének területe meghatározható a hegesztési változók — a hegesztő áramerősség, hegesztési feszültség, haladási- és hozaganyag adagolási sebesség -–
értékéből bakteriális memetikus algoritmus által tanított fuzzy szabályalapú modell alkalmazásával. Az alacsony számú fuzzy szabállyal rendelkező geometriai modell következtetései
összhangban vannak egy tapasztalt hegesztőtől várható érveléssel. A modell pontosabb becsléseket nyújt a szélesség és a magasság esetén, mint a többi ismert módszer hasonló bemenetikimeneti struktúrával. [H2, H4, H5, H7, H9]
Alkalmazás: Az érvelési rendszer alapján egy tapasztalatlan hegesztő képes becsülni és számszerűsíteni a varratgeometria hegesztési változók hatására bekövetkező változásait.

2. tézis
Hideg huzalos, volfrámelektródás semleges védőgázos ívhegesztés esetén, vízszintes (PA)
hegesztési helyzetben a lemezre elhelyezett hernyóvarrat kívánt geometriájának — szélesség, magasság és keresztmetszeti terület — elérése érdekében a bakteriális memetikus
algoritmus optimalizálni tudja a hegesztési változókat, azaz a hegesztő áramerősséget, hegesztési feszültséget, haladási- és a hozaganyag adagolási sebességet, a gyártói hegesztési
utasításban meghatározott minősített paraméter tartományon belül, az ipari alkalmazásnak megfelelő pontossággal. [H2, H4, H8, H9]
Alkalmazás: A hegesztési folyamatváltozók értéktartományának tagolásával több megoldás
is meghatározható az azonos varratsorgeometria elérésére, amelyek közül a folyamat további
kritériumainak legjobban megfelelő megoldás választható ki.
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3. tézis
Hideg huzalos, volfrámelektródás semleges védőgázos ívhegesztés esetén, vízszintes (PA)
hegesztési helyzetben a lemezre elhelyezett hernyóvarrat felületi pontjai fuzzy szabálybázisként adhatók meg, a hegesztés irányára merőleges keresztmetszeti síkon értelmezett
y = f (x, I, U, vt , vf ) nem-lineáris függvényként, ahol x a pont vízszintes koordinátája, I a
hegesztő áramerősség, U a hegesztési feszültség, vt a haladási sebesség, vf pedig a hozaganyag adagolási sebesség [H2, H4].
Alkalmazás: A hegesztési varrat alakjának becslése elválasztható a feldolgozás során használt
illesztő görbe jellegétől, mivel a modell tanítása közvetlenül a mérési adatpontokkal történik.
Ennek eredményeként az illesztő görbe tetszőlegesen választható és variálható a modell újratanítása nélkül.

4. tézis
Többrétegű hideg huzalos, volfrámelektródás semleges védőgázos ívhegesztés esetén, vízszintes (PA) hegesztő helyzetben, a varratsor felületét leíró fB másodfokú függvény együtthatói meghatározhatók a hegesztési változók – hegesztő áramerősség, hegesztési feszültség, haladási- és hozaganyag adagolási sebesség –, valamint a hegesztés alapfelületi szegmenseit leíró fSi másodfokú függvények együtthatói segítségével, ahol az összefüggést egy
fuzzy szabályalapú modell adja. A felületeket leíró másodfokú függvényeket a hegesztés
irányára merőleges keresztmetszeti síkon értelmezzük. [H3, H4, H1, H5, H6, H8, H9]
Alkalmazás I: Az fB varratfelület alapján meghatározhatók a varratsorra jellemző T1 , T2 perempontok és Φ1 , Φ2 peremszögek, amelyek segítségével azonosíthatók a hegesztési hibára
érzékeny helyek a varratsorban.

5. ábra. Hegesztési varrat egyenetlen fémfelületen
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Alkalmazás II:A modell-alapú tervezés és az emberi megfigyelő alapú vezérlés alkalmazása
a robotizált hegesztésben lehetővé teszi a kis-szériás, bonyolult élelőkészítésű munkadarabok
rugalmas és költséghatékony gyártását. A rendszer főbb részei:
• Munkadarab és referencia szerszámpálya megadása digitális formában.
• Egyenetlen felületen elhelyezett varratsor geometriai modellje.
• Hegsztőrobotos rendszer.
• Emberi megfigyelő a folyamat visszacsatolásában.

Publikációk
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