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Összefoglalás 

 

A disszertáció témája az alkatrészgyártás automatizált technológiai tervezésének tárgyköréhez 

kapcsolódik. A kutatás központi témája a befogókészülékek elvi megoldásának automatizálá-

sa. Ez a témakör szorosan kapcsolódik a sorrendtervezéshez, ezért a műveleti sorrend-, és a 

befogástervezés feladatok egységes kezelését és integrált rendszerben való megoldását tűzte 

ki célul a szerző. 

 

A kitűzött feladatnak megfelelően a disszertáció a hazai és nemzetközi szakirodalom alapján 

ismerteti a technológiai tervezés folyamatát és automatizálásának lehetőségeit. Ezt követően 

ismerteti a sorrend- és befogástervezés folyamatát. Részletesen bemutatja a befogás megoldá-

sának problémáit és részfeladatait, feltárja a részfeladatok tipikus megoldásait és azok alkal-

mazásának feltételeit. Ezt követően bemutatja a munkadarab feauture alapú modelljét létreho-

zó szakértői rendszert. Végül ismerteti a műveleti sorrend- és a befogás elvi megoldására ki-

fejlesztett új módszert és egy szabályalapú szakértői rendszert, amely a munkadarab modellje 

alapján automatikusan meghatározza a műveleti sorrendet, a műveletek tartalmi behatárolását 

és a befogás elvi megoldását minden művelethez. 
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Summary 

 

The topic of the thesis is related to the domain of computer aided manufacturing process 

planning. The central topic of the research is the automation of the conceptual design of 

fixtures. This topic is interconnected with the set-up planning and accordingly the aim of the 

author has been the integrated handling of tasks of set-up and fixture planning and the finding 

of solution in an integrated system. 

 

In the first section of this thesis a review can be found of international literature describing the 

process of technological planning and the possibilities of automation. This is followed by a 

description of set-up and fixture planning process. The next section gives a detailed 

representation of the problems of fixture solutions and the partial tasks of workpiece holding, 

the typical solution of partial tasks and the conditions of their application. In the following 

chapter the rule based expert system for feature based workpiece modelling is presented. 

Finally the new methodology for set-up and fixture planning and the rule based expert system 

is introduced. Based on workpiece model, this system automatically determines the set-up 

sequence the content of set-ups and the conceptual solution of fixture for each set-up. 
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1. Bevezetés 
Az értekezés az alkatrészgyártás folyamatának számítógépes tervezésével foglalkozik. A mű-

szaki tudományok legáltalánosabb felosztásával összhangban a műszaki tervezést konstrukci-

ós és technológiai tervezésre osztjuk fel. A konstrukciós tervezés feladata az objektumok ill. 

gyártmányok definiálása. A technológiai tervezés feladata a gyártási folyamat tervének elké-

szítése. Ezt a tevékenységet tekinthetjük az első, egyben a legfontosabb lépésnek a gyártmány 

megvalósításának folyamatában. A gyártási folyamattervezés eredményei döntően befolyásol-

ják a termék minőségét és a gyártás költségeit. A mai gyártóeszközökre jellemző a szinte tel-

jes körű automatizáció. A rugalmas automatizálás eredményeként, ma realitásnak számítanak 

az integrált gyártórendszerek ahol a technológiai tervezés és a gyártás teljes elkülönítése újból 

megszűnik. A technológiai tervezés a jövőben várhatóan csak részben előzi meg a gyártást, 

részben pedig valósidejű funkcióvá válik. Ennek megfelelően a technológiai tervezésnek is 

gyorsnak és teljes körűnek kell lennie. Az automatizált technológiai tervezés vagy az angol 

CAPP –„Computer Aided Process Planning” kifejezésnek megfelelően a számítógéppel segí-

tett technológiai tervezés felelhet meg az ilyen elvárásoknak. A technológiai tervezés automa-

tizálása nem egy könnyű feladat. A gépgyártástechnológia tervezési feladataiban egyaránt elő-

fordulnak jól algoritmizálható feladatok és az összetett, nehezen, vagy egyáltalán nem algo-

ritmizálható problémák [Tóth ’95].  

 

A CAPP rendszerek fejlődésének kezdete a hatvanas évek második felére tehető. Az első 

eredményeket a forgácsolási paraméterek optimalizálása jelentette, a hetvenes évek elején je-

lentek meg a csoporttechnológián alapuló variáns rendszerek, a hetvenes évek közepén a ge-

neratív rendszerek megalapozása történt. A nyolcvanas évek közepén erőfeszítések történtek 

önálló probléma megoldásra képes intelligens tervezőrendszerek struktúrájának, 

problémamegoldási eszközeinek és módszertanának kialakítására [Horváth I., Juhász I. ’96]. 

A mesterséges intelligencia módszerek közül az első sikereket a szakértői rendszerek (Expert 

Systems) jelentették. 

 

A kutatási téma a befogókészülékek elvi megoldásának automatizálása. Ez a témakör szoro-

san kapcsolódik a sorrendtervezéshez, ezért célszerűnek tűnik ezen feladatok egységes keze-

lése, és integrált rendszerben való megoldása. 
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A sorrendtervezés és a munkadarab befogás megoldása összetett intellektuális feladat, amely 

köztudottan nehezen automatizálható. A megoldást a tervező gyakran tapasztalatok és mérnö-

ki intuíció útján találja meg.  

 

Megvizsgálva a technológiai tervezés különböző szintjeinek automatizálhatóságát, és az iro-

dalomban ismertetett tervezőrendszereket, megállapítható, hogy a munkadarab befogásának 

elvi megoldásával, - különösen szekrényes alkatrészek technológiai tervezésénél, - nagyon 

kevés kutató foglalkozik. Ennek talán a legfontosabb oka az, hogy a meglévő tudás a befogás 

megoldáshoz nem érhető el explicit formában (pl. képletek, logikai ábrák formájában, jól 

meghatározott folyamatként). Ez akadályozza megfelelő befogástervező módszerek kifejlesz-

tését, ellentétben más tervezési feladatokkal, és ezzel magyarázható az érdeklődés hiánya a 

befogásmegoldásra irányuló kutatási és fejlesztési programok kivitelezésében. Viszont a 

CAD/CAM területén jelenlévő állandó fejlődés mind nagyobb igényt mutat olyan rendszerek 

iránt, amelyek képesek a befogásmegoldást is automatizálni számítógép segítségével. Ez teszi 

szükségessé a jelenlegi tudásunk elemzését, és új megoldási módszerek kifejlesztését. 

 

Az értekezés célja a meglévő tudásunk rendszerezése, szabályok, logikai összefüggések feltá-

rása, a tipikus megoldások meghatározása és rendszerezése, illetve olyan számítógépes rend-

szer létrehozása, amely a szekrényes alkatrészek modellje (leírása) alapján, képes a műveleti 

sorrendtervezés és a munkadarab befogásának automatizált tervezésére. A befogókészülék el-

vi megoldása segíti a készülék konstrukciós tervének automatizált vagy hagyományos terve-

zését. Az ilyen, nehezen vagy egyáltalán nem algoritmizálható problémák számítógépes meg-

oldásához mesterséges intelligencia módszereket célszerű alkalmazni. 

 

A feladat elemzése szempontjából a szekrényes alkatrészek nagyon sokfélék lehetnek, így 

célszerűnek tűnt ezt a széles palettát kissé leszűkíteni. A fogaskerekes hajtóműgyártásban 

szerzett több éves szakmai tapasztalatom olyan irányba ösztönzött, hogy a hajtóműházak sajá-

tosságainak elemzésén keresztül dolgozzak ki általánosítható automatizálási módszert a fel-

adat megoldására, és az eredmények tesztelésére, bemutatására. 

 

A kutatásaim a műveleti sorrend tervezésre és ezen belül a befogás megoldására vonatkoznak, 

de a szakértői rendszer kialakításánál ügyeltem arra, hogy a kapcsolódás az alacsonyabb ter-

vezési szintek moduljaival megvalósítható legyen [Stampfer, Hodolic ’98], [Hodolic , 

Stampfer: ’99]. Körvonalaztam egy olyan rendszert, amely magába foglalja a sorrendtervezést 
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és befogás megoldást, a műveletelem generálást, a szerszámkiválasztást és a forgácsolási ada-

tok meghatározását.  

 

A kutatásaim elsősorban heurisztikus módszeren alapulnak. A vizsgált kutatási területen, a 

szekrényes alkatrészek befogásának számítógépes megoldására nagyon kevés próbálkozás 

történt, így csak kis számú idevágó tudományos és szakcikket tudtam elérni. Ezért az iroda-

lom kutatás mellett nagyszámú meglévő befogókészülék megoldását is tanulmányoztam 

[Stampfer ’91]. Mivel jelentős ipari gyakorlatom is van a kutatott területen, így természetesen 

saját tapasztalatomat és megoldásaimat is felhasználtam a meglévő tudás és a tipikus megol-

dások rendszerezésénél. Kutatásaim és a szakértői rendszer megvalósítása során, a probléma 

és a célok azonosítása (behatárolás), koncepció kialakítás (szabályok, stratégiák kidolgozása), 

formalizálás, implementálás, eredmény tesztelés tevékenységi sort követtem. 
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2. A technológiai tervezés folyamata és automatizálá-

sának lehetőségei 
 

A technológiai tervezés kettős feladat, azaz egyfelől meg kell állapítani a munkadarab átala-

kulásának közbenső állapotait az előgyártmány nyers állapota és a kész állapot között, másfe-

lől ezekhez megmunkálásokat, gépeket, készülékeket, szerszámokat kell rendelni a környezet 

és aktuális gazdasági cél függvényében. [Horváth ’85], [Szegh ’93] 

 

A technológiai tervezés mai módszertana egységes abban, hogy a gyártási folyamatok terve-

zését hierarchiai szintekre tagolva kell végrehajtani. Nincs egységes álláspont viszont a hie-

rarchiai szintek célszerű számát és az egyes szintekhez hozzárendelhető feladatokat illetően 

[Horváth ’85], [Tóth ’95]. Abban azonban megegyeznek, hogy a tervezésnek a nagyobb ter-

vezési egységektől az egyszerűbb, kisebb egységek irányába, másfelől a kevésbé részletezett 

folyamatszakaszoktól az egyre részletezettebb folyamatszakaszok irányába kell haladnia.  

 

2.1 A technológiai tervezés szintjei 
Az alkatrészgyártás technológiájának tervezését négyszintű, négylépcsős folyamatként fogjuk 

fel. A teljes tervezési folyamatot célszerű négy, egymástól jól elkülöníthető szintre bontani (2-

1. ábra) [Horváth ’85], [Szegh ’93 ]: 

• műveleti sorrendtervezés 

• művelettervezés 

• műveletelemek tervezése 

• utófeldolgozás (posztprocesszálás). 

 

Az alkatrészgyártás technológiai tervezésének legfelső szintjét, a sorrendtervezést megelőzi a 

technológiai előtervezés [Horváth ’85], [Szegh ’93]. Ez a technologizálás stratégiája és ezen a 

tervezési szinten meghozott döntések nagyban befolyásolják a következő tervezési szinteken 

elvégzendő feladatokat és azok végső megoldását. A technológiai előtervezés főbb feladatai a 

következők [Szegh ’93], [Mikó 2000]: 

• a gyártás főbb szakaszai – az előgyártmány gyártás, az alkatrészgyártás, a szerelés – kö-

zötti csatlakozó felületek meghatározása, 
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• a gyártáshelyes gyártmány, alkatrész és előgyártmány rajzi dokumentumainak elkészí-

tése, 

• a gyártástervezés stratégiájának meghatározása, ami a gyártórendszerek és az aktuális 

gyártási variánsok kijelölését jelenti, 

• a gyártási feladat technológiai elemzése, becsült költség és normaadatok képzése. 

 

Mivel az értekezés tárgya az alkatrészgyártással kapcsolatos, így a továbbiakban csak e terüle-

tet érintő tevékenységek és azok tervezésének automatizálhatósága kerül bemutatásra.  

 

A műveleti sorrendtervezés feladata a megmunkálási igények és megmunkálási módok meg-

határozása, a megmunkálási bázisok kijelölése, a szerszámgépek és készülékek kiválasztása, a 

műveletek behatárolása, a műveletek sorrendjének meghatározása, valamint a műveletek kö-

zötti közbenső állapotok rögzítése. A szint végterméke a sorrendterv, amely tartalmazza az 

alkatrész műveleteit, azok sorrendjét, a műveletek fő tartalmi jellemzőit és a munkadarab be-

fogására vonatkozó adatokat. 

 

A művelettervezés feladata a műveleti sorrendterv adatai alapján a műveletek lebontása mű-

veletelemekre, azok tartalmának és sorrendjének meghatározása, a szerszámok kiválasztása és 

a szerszámelrendezési terv összeállítása. A szint végterméke a több változatban előállított 

műveletelem sorrendterv, vagy műveletterv, amely tartalmazza a művelet felfogási és felszer-

számozási tervét, műveletelemeit, azok sorrendjét, és fő tartalmi jellemzőit. 

 

A műveletelem-tervezés nem más mint a szerszámmozgások, azaz a szerszámpályák és a for-

gácsolási paraméterek tervezése. A szint eredménye a szerszámmozgás-terv, amely tartalmaz-

za a műveletelem végrehajtásához szükséges szerszámpályák adatait és a szerszámpályákhoz 

tartozó forgácsolási paramétereket. 

 

Az illesztés (posztprocesszálás) feladata a tervezési eredmények végső illesztése a géphez, 

vezérléshez, a tervezés konkrét céljaihoz, valamint a még hiányzó gyártási dokumentáció elő-

állítása. A szint eredményeként elkészül a teljes gyártási dokumentáció. [Horváth ’85], [Szegh 

’96 ]. 
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2-1. ábra. A technológiai tervezés szintjei [Horváth ’85] 

 

A tervezési szintek feladatainak meghatározásánál használt tervezési alapfogalmak értelmezé-

sét a gépgyártás-tudomány területén kiemelkedő hazai kutatók munkáiból vettem át [Horváth 

’85], [Tóth ’95], [Szegh ’93 ], és ezeket az alábbiak szerint foglalom össze. 

 Gyártási folyamat azoknak a tevékenységeknek az összessége amelyeknek folyamán 

egy anyagból vagy testből alakjának, anyagtulajdonságainak vagy mindkettőnek szakaszos 

megváltoztatásával tervszerűen ipari terméket állítanak elő. 

 Művelet a gyártási folyamatnak önmagában befejezettnek tekinthető, megszakítás nél-

kül végzett szakasza. A művelet a gyártási folyamat tervezési és szervezési egysége, általában 

több műveletelemből áll. Forgácsolástechnológiában műveletnek nevezzük a munkadarab 

megmunkálási folyamatának azon szakaszát, amelyet egy szerszámgépen egy befogásban haj-

tunk végre. 
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 Műveletelem a műveletnek a különválasztható és külön elemezhető homogén szakasza. 

Forgácsolástechnológiában műveletelemnek tekintjük az adott – technológiailag geometriai-

lag összefüggőnek tekinthető – ráhagyási alakzat adott szerszámmal történő eltávolítását. 

 

A fentiekben ismertetett többszintes tervezési folyamat teljes automatizálása ma még nincs 

kellőképpen megoldva. Különösen a tervezés magasabb szintjén (előtervezés, műveleti sor-

rendtervezés) van még nagyon sok tennivaló a teljes automatizálás érdekében [Szegh ’93], 

[Tóth 2004]. 

A témával ma is számos kutató foglalkozik világszerte. 

 

2.2 Tervezési elvek, módszerek 
A technológiai tervezés és a tudásreprezentáció módszereit tekintve, az automatizált techno-

lógiai tervező rendszerek négy csoportba sorolhatók [Horváth ’85], [Tóth ’95]. Ezek a variáns 

módszer, a generatív szintézis módszere, a variogeneratív szintézis módszere és a mesterséges 

intelligencia módszere.  

 

 A variáns módszer 

A módszer alapgondolata a típustechnológián alapszik. Azonos jellegű munkadarabok egy 

csoportja számára olyan tipizált megoldást kell kifejleszteni, amely a csoport minden egyes 

tagjára nézve magába foglalja a teljes egyedi megoldást is. A teljes technológiai tudást kieme-

li a programból és azt viszonylag egyszerű táblázatok vagy táblázatos algoritmusok alakjában 

tárolja. 

A módszer hátránya, hogy érzéketlen az aktuális munkadarab bizonyos egyedi sajátságaival 

szemben, ezért a megoldásokat viszonylag homogén alkatrészcsoportokra kell kidolgozni. 

 

 A generatív szintézis módszere 

A generatív szintézis alkalmazásánál nem előre kidolgozott megoldásokat alkalmazunk, ha-

nem a technológiai tudás a rendszer logikájába van beépítve. Az alkatrész gyártási folyamatát 

a rendszer elemi technológiai részfeladatokból generálja, az alkatrész és az előgyártmány 

elemzéséből megállapított megmunkálási igények alapján. A technológia tudás programba 

történő beépítéséhez kvázi egzakt modellek, módszerek és optimálási stratégiák szükségesek. 

A legfontosabb jellemzője és egyben előnye a rendszernek, hogy igen érzékenyen képes kö-

vetni a munkadarab sajátos részleteit. Lehetőséget biztosít több megoldási alternatíva létreho-
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zására és azokból, valamilyen kritérium szerint az optimális megoldás kiválasztására. Az ilyen 

rendszerek legtöbbször a klasszikus, processzor-posztprocesszor elv szerint készülnek, 

A módszer hátránya a rendszer fejlesztésének rendkívüli munkaigényessége és hogy rendkí-

vül nehezen adaptálható a környezeti változásokhoz [Horváth ’85], [Tóth ’95]. 

 

 A variogeneratív szintézis módszere 

A módszer lényege és célja a variáns és a generatív módszer előnyeinek ötvözése és a hátrá-

nyaik egyidejű kiküszöbölése. A technológiai folyamat tervezésének egy részét a generatív, 

más részét pedig a variáns módszerrel hajtja végre. 

A tervezésnek azok a részfeladatai amelyek adott szinten bármilyen munkadarabra alkalmaz-

hatók tetszőleges környezeti feltételek mellett, olyan programban realizálhatók, amelyek álta-

lános érvényű, a tiszta generatív módszer alkalmazásával vannak megoldva. A környezet-

specifikus tudás a variogeneratív rendszerben az állandó adatokkal együtt az adat- és tudásbá-

zisba kerül. 

Lényeges különbség a tiszta variáns módszerrel szemben az, hogy a variáns módszernél a tel-

jes megoldást (pl. a teljes sorrendtervet ) tárolják, míg a variogeneratív módszer esetében 

minden tervezési művelethez külön tudásbázis komponens tartozik (pl. sorrendtervezésnél kü-

lön tárolják az alkalmazható eljárásokat, külön a szerszámgépeket stb.). A tudásbázis lénye-

gében a feltételek (igények) és megoldások megfeleltetését tartalmazó táblázatokból áll. 

 

 A mesterséges intelligencia módszere 

A technológiai tervezésnek van néhány olyan problémája, főként az előtervezés és sorrendter-

vezés szintjén amelyek igen nehezen algoritmizálható feladatok. Az ilyen feladatok megoldá-

sára a legalkalmasabb a mesterséges intelligencia módszere.  

A technológiai tervezés problémáját illetően idézem Horváth Mátyás találó összegzését [Hor-

váth ’85]: …”meg kell találnunk a számítógépi megfelelőjét a technológus globális áttekintő 

képességének, ahogyan egy pillantással átfogja a teljes munkadarabot annak fontosabb részle-

teivel együtt és ahogyan azonnal „beugrik” agyába a megoldás koncepciója. A baj az, hogy a 

technológus mérnök nem tudja pontosan megmagyarázni a megoldás általános szabályait, 

mert a nem definiált rejtett szabályokat azonnal a konkrét példára alkalmazza.” 

 

A mesterséges intelligencia kutatások egyik legismertebb és legeredményesebb alkalmazásai 

a szakértői rendszerek (Expert Systems). A szakértői rendszer egy definíciója [Simons ’87]: 
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logikai programozási nyelv felhasználásával készült, az emberi szakértő gondolkodásának a 

menetét utánozó rendszer, amelyet beépítettek a programba. 

Szakértői rendszereket eredményesen használnak a technológiai tervezésben is különösen a 

tervezés magasabb szintjein. 

A szakértői rendszereknek vannak természetesen hátrányos tulajdonságaik is [Mikó 2000]: 

• nehéz új, vagy szokásostól eltérő helyzetekre felkészíteni, 

• nem kreatív, 

• a fejlesztés drága és időigényes. 

 

2.3 Néhány meglévő rendszer rövid áttekintése 
Ma a technológiai tervezés egy-egy alkatrészhez köthető minden jellegzetes hierarchiai szint-

jére (előtervezés, sorrendtervezés, művelettervezés, műveletelem tervezés) léteznek használ-

ható rendszerek, legalábbis bizonyos alkatrész típusokra és meghatározott gyártási környezet-

re. Az is igaz, hogy a technológiai tervezőrendszerek egyes részei egyenlőtlenül fejlődtek, így 

különösen a tervezés magasabb szintjein megoldandó feladatok körében van még tennivaló. 

Szembetűnő, hogy a munkadarab befogásának elvi megoldásával, - különösen szekrényes al-

katrészek technológiai tervezésénél, - nagyon kevés kutató foglalkozik.  

 

Az alábbiakban néhány olyan meglévő vagy fejlesztés alatt lévő tervezőrendszer főbb jellem-

zőit mutatjuk be, amelyek valamilyen szinten a munkadarab befogását is érintik. 

 

[Horváth ’85] Az automatizált technológiai tervezés átfogó módszertani és tervezéselméleti 

alapjait ismerteti. Utal arra a felismerésre, hogy a gyártási bázisok meghatározása, a gyártási 

sorrend szintézise, a készülék kiválasztása vagy tervezése csak szakértői rendszerrel oldható 

meg. 

 
[Szegh ’93, ’89] Kutatása az átfogó, többszintes automatizált tervezőrendszerek strukturálási, 

optimálási feladatainak megoldására irányul. 

Az optimális megmunkálási sorrendet gyártási szakaszonként határozza meg. Az optimalizá-

lás feladatát az operáció kutatásban ismert, ún. „utazó ügynök” problémára vezeti vissza. A 

befogás megoldását nem tárgyalja, de rámutat arra a tényre, hogy befogás tervezésekor kö-

zömbös, hogy milyen lesz a konkrét megmunkálás, de fontos az alkatrész mérete, alakja, bá-

zisrendszere. Miután eldőlt a befogás kérdése, az alkatrész konfigurációja közömbössé válik. 
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[Váncza J. ’93], [M. Horváth, A. Márkus, J. Váncza ’96] Genetikus algoritmust alkalmaz az 

optimális műveleti sorrend meghatározásához, prizmatikus alkatrészek megmunkálására. A 

munkadarab leírását felületcsoportokkal végzi. Az egy-egy felületcsoporthoz kapcsolódó le-

hetséges bázisfelületeket szabályok alapján határozza meg és „bázis-mátrixba” rendezi Egy 

befogásba azokat a megmunkálásokat sorolja amelyek irányonként azonos vagy közömbös 

bázisfelülettel rendelkeznek, az adott gépen a munkadarab egyazon orientációjában végre-

hajthatók és a sorrendből eredően nincs köztük olyan megmunkálás amely más gépen, vagy 

befogásban végezhető el. A befogás megoldásával a rendszer nem foglalkozik, így az ebből 

eredő korlátozásokat nem kezeli. 

 

[Czoboly M. ,Kranzler M., Mátyási Gy., ’87] A típustechnológián alapuló tervezési elvek to-

vábbfejlesztésére tesz javaslatot és röviden ismerteti a FAMUS sorrendtervező rendszert. 

Nem komplett technológiai sorrendet tárol, hanem részfolyamatokat. Ezek összerendelését 

logikai függvények segítségével végzi. Forgástest jellegű alkatrészekhez minden műveletre 

kijelöli a befogási módot. 

 

[Tóth T., ’83], [Tóth T., Vadász D., ’86] A TAUPROG rendszercsaládot ismerteti. Részlete-

sebben a TAUPROG-T rendszert mutatja be, amelyet forgástest jellegű alkatrészek sorrend- 

és művelettervezésére fejlesztettek ki a GTI-ben. A tervezőrendszer a generatív elvet alkal-

mazza, a tervezési logikája az „elemi megmunkálandó felületekre” épül. A szükséges művele-

tek és azok sorba rendezése mellett, meghatározza a munkadarab felfogási módját is. 

 

[Horváth L., Szabóné V. K., ’83] A GLEDA számítógépes műveleti sorrendtervező rendszert 

mutatja be, amelyet szintén a GTI-ben fejlesztettek ki.. A rendszerhez két processzor tartozik, 

az egyik forgástest jellegű alkatrészekhez, a másik szekrényszerű, hasáb alakú alkatrészekhez, 

lapokhoz, karokhoz alkalmazható. A félgeneratív szintézis elvén épült és meghatározza az al-

katrész elkészítéséhez szükséges műveleteket, a szerszámgépeket, a műveletek sorrendjét, a 

műveletek tartalmát, a műveletek becsült idő- és költségadatait. 

 

[D. Kiritsis ’95] 52 tudásalapú gyártási folyamattervező rendszer fő jellemzőit és alkalmazási 

területeit mutatja be. A többségük prototípus szinten van kiépítve. A tervezési funkciókat ille-

tően érdekes megjegyezni, hogy az analizált rendszerek közül, a befogás megoldását automa-
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tikusan kilenc rendszer végzi. Ezekből hármat prizmatikus a többit pedig forgástest jellegű al-

katrészekhez fejlesztettek ki.  

 

[Boerma ’88] , [Boerma ’89] A FIXES rendszert ismerteti. A PART fejlesztés alatt álló rend-

szer részét képezi. Minden modul felületcsoport (feature) alapú alkatrészmodellt használ. A 

rendszer prizmatikus alkatrészekhez végzi el a műveletek behatárolását és megoldja a munka-

darab befogását. Először kiválasztja azokat felületcsoportokat, amelyek megmunkálása egy 

műveletben történik. Ezt a következő szempontok figyelembe vételével végzi:  

• csak megfelelő orientációjú felületcsoportok sorolhatók be egy műveletbe; 

• a szoros tűréssel összekapcsolt felületcsoportokat (related features) egy befogás-

ban kell megmunkálni; 

• a befogókészülékek számát minimalizálni kell, mert a költségek így lesznek leg-

alacsonyabbak. 

A műveletek behatárolását megelőzi a tűrések kiértékelése a különböző felületcsoportok kö-

zötti kapcsolatokat illetően. A különböző helyzettűrés típusokat közvetlenül nem lehet össze-

hasonlítani ezért bevezeti a „tűréstényezőt”. A tűrés két felület közötti egzakt helyzettől való 

eltérés (tűrés típus és az eltérés értéke). Ezután kiválasztja a legnagyobb helyzetpontosságú 

felületcsoportokat és ezek képezik az elsődleges „kandidátusokat” az egy műveletben történő 

megmunkálásra. Egy műveleten belül azonban csak korlátozott számú felületcsoport orientá-

ció lehetséges (ez a szerszámgép típustól függ). Csak azokat a tűréstényezőket kell összeha-

sonlítani amelyeknél a felületcsoport orientációk különbözőek, ugyanis az azonos orientációjú 

felületek mindig megmunkálhatók egy befogásban. A műveletek behatárolásánál a két legfon-

tosabb szempont, hogy minél kevesebb számú kritikus tűréssel kötött felület legyen különbö-

ző befogásokba besorolva és hogy a befogások száma minimális legyen. A készüléktervezés 

feladatához sorolja a legalkalmasabb felületek kiválasztását helyzetmeghatározáshoz és szorí-

táshoz, és a megfelelő készülékelemek kiválasztását. Csak a felfekvő oldallal szemközti olda-

lon keresi a szorítási felületeket. A rendszer implementálása a cikk megjelenésekor folyamat-

ban volt. Az eddigiekben a helyzet-meghatározás és a műveletek behatárolása működik. A 

fejlesztés következő szakaszában a szorítás meghatározását tervezik. 

 

[T. C. Chang ’90] QTC (Quick Turnaround Cell) néven példát mutat be egy kísérleti integrált 

teljes körű tervezőrendszer felépítésére. Gépi satuba befogható prizmatikus alkatrészek egy 

bizonyos típusára fejlesztették ki, amelyek megmunkálása függőleges főorsójú megmunkáló 

központon történik. A rendszer ellátja a konstrukciós tervezést, a technológiai tervezést és a 
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gyártócella vezérlését is. A gyártástervező modul a következő feladatokat látja el: feature 

elemzés, gyártási folyamat kiválasztása, szerszám kiválasztás, műveleti sorrend meghatározá-

sa, befogás megoldása, NC-szerszámpályák meghatározása. Meghatározza a kvázi optimális 

műveleti sorrendet, amelynél a műveletek száma a legkisebb és ahol a szerszámváltások szá-

ma a legkisebb. A műveleti sorrend meghatározása heurisztikák, precedencia gráf és felület-

csoport kluszterok (cluster) alkalmazásával történik.  

A befogás megoldását csak párhuzamos gépi satu esetére keresi a következő lépések szerint: 

1. Kiválaszt minden olyan felületet amelyek orientációja merőleges a „fő” hozzáférési ill 

megmunkálási iránnyal, 

2. felületpárokat keres amelyek orientációja (hozzáférése) ellentétes és ezeket mint lehet-

séges szorítófelületeket tárol el,  

3. a lehetséges szorítófelület-párok közül törli azokat, amelyeknél az átfedés egy megha-

tározott érték alatt van. Az átfedés nagyságát úgy definiálja mint az egyik felületnek a 

másikra való vetítése révén kimetszett felület nagyságát, 

4. minden felületpárra egy súlyzó értéket határoz meg amely arányos az átfedéssel és 

fordítottan arányos a két felület távolságával és az aktuális befogásban nem megmun-

kálható felületcsoportok számával, 

5. a legnagyobb értékkel ellátott felületpár kiválasztása. 

 

[F. Giusti, M. Santochi, G. Dini, ’89] A KAPLAN tudásalapú technológiai tervezőrendszert 

mutatja be, amelyet forgástest jellegű alkatrészekhez fejlesztettek ki. A műveleti sorrend 

meghatározása, a szerszámok- és befogókészülékek kiválasztása automatikusan, míg a szer-

számgép kiválasztása interaktív módon történik. A tudásbázis „HA-AKKOR” alakú szabályai 

öt csoportba vannak sorolva: általános szabályok, korlátozó szabályok, befogásra vonatkozó 

szabályok, befogókészüléket kiválasztó szabályok, és a megvalósíthatóságot ellenőrző szabá-

lyok. Valójában több lehetséges tervet hoz létre és ezek közül súlyzótényezők használatával 

választja ki a legkedvezőbbet. 

 

[M. Marefat, J. Britanik, ’97] Esetalapú gyártási folyamattervező rendszert mutat be. Három 

dimenziós prizmatikus alkatrészekhez fejlesztették ki. A teljes folyamatot az egyes felületcso-

portok előállításához szükséges részfolyamatok (feature plans) szintézisével állítja elő. A 

meglévő tervek adaptálását az új feladathoz, adaptáló szabályokkal végzi. A részfolyamatok 

szintéziséhez egy „szintetizáló mechanizmust” fejlesztettek ki. Optimálást is végez melynek 

célkitűzése a műveletek számának minimalizálása. A műveletek behatárolásánál abból indul 
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ki, hogy a befogás gépi satuval történik. Ezen túlmenően  a befogókészülék meghatározásával 

a cikk nem foglalkozik.  

 

[S. Champati, W. F. Lu, A. C. Lin, ’96] cikkben ismertetett rendszer olyan prizmatikus alkat-

részek műveleti sorrendjét állítja elő esetalapú tervezőrendszer segítségével, amelyek befogá-

sa gépi satuval történik.  

 

[H. Yang, W. F. Lu, A. C. Lin, ’94] Esetalapú folyamat-tervezőrendszert (PROCASE) ismer-

tet forgástest jellegű alkatrészekhez. Az alkatrész felületcsoport alapú leírása alapján automa-

tikus esetfelismeréssel rendelkezik. 

 

[W. Ma, J. Li, Y. Rong ’99] Különválasztja a sorrendtervezést, a befogástervezést és a készü-

lékek elemekből történő összeállítását. Befogás tervezésnél bemenő adatként kezeli a művele-

ti sorrendet és a munkadarab helyzetét a gép munkaterében. Befogástervezésnél megoldandó 

feladatokként a bázisfelületek és a szorítófelületek meghatározását definiálja. Később ezekhez 

a felületekhez egy másik program modul megfelelő készülékelemeket rendel. Feature alapú 

munkadarab modellt alkalmaz. A befogáshoz használt felületcsoportokat befogási felületek-

ként definiálja. A befogási felületek hozzáférhetőségét is vizsgálja a CAD rendszereknél is-

mert „felület kihúzásával” (extrusion). A felületcsoportok pontossági követelményeit „általá-

nosított pontossággal”(Generalised feature accuracy grade) fejezi ki, amelyet a felületcsoport 

mérettűréséből, alaktűréséből, helyzettűréséből és a felületi érdességből, súlyzótényezők al-

kalmazásával állapít meg. Vízszintes és függőleges befogást különböztet meg. 

 

[W. Cai, S. J. Hu, J. X. Yuan_97] Új módszert javasol: „Robusztus” készülékszerkezet kiala-

kításhoz (Robust Fixture Configuration Design), amely minimalizálja a munkadarab 

helyzetmeghatározásából eredő hibákat. Bemenő adatok a munkadarab geometriai modellje, 

kezdeti helyzetmeghatározó pontok (initial locator position), a szorítóerő iránya és nagysága. 

A helyzetmeghatározási pontok kezdeti helyét addig változtatja amíg el nem jut a hiba mini-

mális értékéhez. 

 

[J. Cecil 2001] A befogókészülék szorítóelemeinek (szorítóvas) méretezésére ad egy megol-

dást. A méretezésnél figyelembe veszi a forgácsoló erők nagyságát és irányát. 
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[Márkus A. ’89], [A. Márkus, Zs. Ruttkay, J. Váncza ’90]  A készülékelemek kiválasztását, 

kombinálhatóságát és a konfliktus-megoldó stratégiák alkalmazását tárgyalja, moduláris ele-

mekből szerelhető készülékek (szintézisénél) generálásánál, számítógép segítségével. A ké-

szüléktervezést több egymást követő részfeladatként definiálja: (1) az egyazon befogásban el-

végzendő műveletelemek kijelölése, (2) a „készülékezési igények” meghatározása, (3) az igé-

nyeknek megfelelő készülék megtervezése. A készülékezési igényeket interaktív módon, kézi 

munkával határozza meg, ill. abból a feltételezésből indul ki, hogy a készülék elvi megoldása 

(készülékezési igénye) már ismert. Ekkor a készüléktervezés feladata a moduláris elemek ki-

választására és ezek összeszerelhetőségének vizsgálatára vezethető vissza. A teljes feladatot 

részfeladatokra bontja amelyek egymástól függetlenül megoldhatók. Később a részfeladatok 

megoldásának variánsait kombinálva jut el a feladat megoldásához. A fölkínált megoldások-

ból a felhasználó választja ki az általa elfogadhatót. 

 

[S. H. Sun, J. L. Chen ’95] Esetalapú szakértői rendszert alkalmaz moduláris készülékek ter-

vezésénél. Csak a helyzetmeghatározást tárgyalja. Az esetek indexelésére hét számjegyű kó-

dot alkalmaz, amelyhez felhasználja a csoporttechnológiákhoz kifejlesztett osztályozó rend-

szert Opitz szerint. A készülékelemeket funkcionális szerelvényekbe („function tower”) cso-

portosítja, amelyekhez tartalmi- (PARTNO) és funkcionális (FUNKTION) atribútumokat 

rendel. Egy eset módosításnál a nem megfelelő funkcionális szerelvényeket olyanokra cseréli 

amelyek az adott feltételeket kielégítik. A módosításra javaslatot ad a rendszer, de a végleges 

módosítást és annak részleteit a felhasználónak kell elvégezni. A módosított esettel kibővíti az 

esetbázist. 

 

[A. J. C. Tappey, C. R. Liu ’93] Moduláris elemekből összeszerelhető készülékek kialakítását 

végzi. A 3D-s objektumokat 2D ortogonális vetületükre transzformálja, transzformációs mát-

rixok segítségével. Az így kapott vetület (X, Y) befoglaló méreteivel kapott téglalapot egyen-

lő oldalú cellákra bontja és egy mátrixszal ábrázolja. A munkadarab orientációját bemenő 

adatként feltételezi. A készülék kialakításának megoldásánál a mátrix celláit vizsgálja. A ké-

szülék szintézise szekvenciálisan történik külön minden készülékelem hozzárendelésével.. 

(Heurisztikus kereső algoritmusokat, szemantikus tudásábrázolást, és analitikus technikákat 

alkalmaz). Meghatározza a darab súlypontját ill. annak vetületét. A felfekvő pontokat úgy he-

lyezi el, hogy a súlypont a felfekvő pontokra szerkesztett háromszögbe essen. A három pont 

koordinátáinak meghatározásához egy algoritmust mutat be. A következő lépésben a kétpon-

tos támasztás elhelyezésének koordinátáit határozza meg, amelyet szintén a mátrix celláinak 
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vizsgálatával állapít meg egy algoritmus szerint. Ezt követi az egypontos ütköztető helyének 

meghatározása. 

A szorítási pontok helyének meghatározására két algoritmust ismertet, egyet a vízszintes- és 

egyet a függőleges szorításhoz.  

 

[Y. Wu, Y. Rong, W. Ma, S. R. LeClair ’98] Moduláris, elemekből összeszerelhető készülé-

kek tervezésének automatizálását mutatja be. Az AFCD (Automated Fixture Configuration 

Design) rendszer prototípusa három modulból áll: 

1-készülékelemeket kiválasztó modul,  

2-készülékelemeket összekapcsoló (szerelő) modul,  

3-interferencia (ütközés) vizsgáló modul. 

Egy kibővített algoritmust javasol a moduláris készülékelemek szintézisére. Ennek lényege, 

hogy első lépésben minden lehetséges megoldást létrehoz, majd ezek közül elveti azokat ame-

lyek valamilyen problémát okozhatnak (pl. ütközés), a fennmaradó lehetséges megoldásokat 

osztályozza. A bázisfelületek alakjához megfelelő ülék-típusokat rendel, ezek elhelyezhetősé-

gét vizsgálja a készülék alaplapján. 

 

[Y. Rong, Y. Bai ’97] Elemekből összeszerelhető készülékek összeállítási tervét állítja elő au-

tomatikusan. A bemenő adatok a munkadarab modell, a munkadarab helyzete a gép munkate-

rében, a helyzetmeghatározó és szorítófelületek a munkadarabon, a megmunkálási határok 

(envelope of machining). A rendszer a készülékelem-könyvtárból kiválasztja a megfelelő 

elemeket és ellenőrzi ezek szerelhetőségét. A rendszer kimenete a készülékelemek darabjegy-

zéke és a készülék szerelési rajza. 

 

[J. R. Dai, A. Y. H. Fuh ’97] Elemekből összeszerelhető készülékek tervezésének automatizá-

lását tűzte ki célul. A moduláris készülékelemek adatbázisát CAD rendszerrel integrálja. Az 

ICAD intelligens tervezőrendszer környezetre fejlesztették ki. Az elemeket osztályokba sorol-

ja: alaplapok (alapelemek), helyzetmeghatározó elemek, szorítóelemek és kiegészítő elemek. 

Külön adatbázisban tárolja a szerelvényeket (Fixtur tower) amelyek helyzetmeghatározó- 

vagy szorító feladatot látnak el és kapcsolatot teremtenek az alaplap és a munkadarab megfe-

lelő felületei között. A bemenő adatok a 3D-s munkadarab modell, a munkadarab bázisfelüle-

teit tartalmazó oldalak, a szorítófelületeket tartalmazó oldal és a megmunkálási határok 

(envelope of machining). A készülék kialakítását először a megfelelő alszerelvények kiválasz-
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tásával kezdi, majd ezeket helyezi el az alaplapon. A rendszer kimenete a készülékelemek há-

rom dimenziós rajza, a szerelési utasítás és a darabjegyzék. 
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3. Mesterséges intelligencia módszerek 
 

A mesterséges intelligencia annak a tudománya, hogy hogyan alkalmazható a számítástechni-

ka olyan intellektuális, kommunikációs és érzékelési feladatok elvégzésére, amely az emberre 

jellemző [Simons ’87]. A mesterséges intelligencia (artifcal intelligence) elnevezést 

McCarthy javaslatára fogadták el egy 1956-ban szervezett munkatalálkozón [Russel, Norvig 

2000]. Annak ellenére, hogy egy viszonylag fiatal kutatási területről van szó, mára a mester-

séges intelligencia kutatás szerteágazó, önálló tudománnyá vált. A számos kutatási terület 

egyenkénti bemutatása nem képezi az értekezés tárgyát. Ezért itt csak a saját kutatásaim 

szempontjából érdekes, szakértői rendszerekről adok rövid összefoglalót.  

 

3.1 Szakértői rendszerek 
A mesterséges intelligencia kutatások egyik legismertebb és legeredményesebb alkalmazásai 

a szakértői rendszerek (Expert Systems). Az első üzletileg sikeres szakértői rendszert 1982-

ben alkalmazták. 

A szakértői rendszer fogalmára nehéz általános érvényű definíciót találni. [A. Janson ‚89] sze-

rint „a szakértői rendszer egy olyan számítógépes program, amely az emberi szakértő gondo-

latmenetét szimulálja egy adott szakterületen és képes olyan problémák megoldására amelye-

ket eddig csak emberi gondolkodással (kreativitással) lehetett megoldani. A szakértői rend-

szer a tudásbázisában tényeket és szabályokat tárol, melyek alapján következtetéseket hoz lét-

re, megfelelő vezérlési stratégia alkalmazása mellett”. 

 

A szakértői rendszerek problémamegoldó módszerét alapvetően meghatározza a tudásrepre-

zentáció módja. A tudásreprezentáció legfontosabb módszerei a következők [Mikó 2000]: 

• Frame-ek,  

• szabályok,  

• esetek,  

• heurisztikák  

A heurisztikus ismeretek leírásához legalkalmasabb a szabályalapú tudásreprezentáció. A 

szabályalapú reprezentáció a legkorábban alakult ki és mindmáig a leggyakrabban alkalma-

zott tudásreprezentációs módszer [Sántáné- Tóth Edit ’98].  
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Mivel a meglévő tudás a munkadarab befogás megoldásához is túlnyomórészt heurisztikus 

jellegű, a továbbiakban a szabályalapú szakértői rendszerek rövid ismertetésére szorítkozok. 

 

A fenti definíció értelmében egy szakértői rendszer legalább két komponensből áll: ezek a tu-

dásbázis és a következtető mechanizmus. Viszont a rendszer gyakorlati alkalmazásához elen-

gedhetetlenül szükséges egy felhasználói felület is, amelyen keresztül a felhasználó kommu-

nikálhat a rendszerrel. 

Továbbá fontos komponense a rendszernek a tudásgyűjtő és karbantartó alrendszer, amely az 

emberi szakértő tudását megfelelő formában a tudásbázisba rendezi. 

Nagyon hasznos, de nem feltétlen szükséges komponense a rendszernek a nyomkövető (ma-

gyarázó) alrendszer, amellyel a következtetés folyamatát a felhasználó figyelemmel kísérheti. 

A munkamemória szerepe az, hogy a konkrét megoldandó feladat specifikus információit tá-

rolja. Ezek a külvilágból érkező vagy onnan kért adatok és a következtetések során kapott 

rész- és végső következtetések. 

Egy szakértői rendszer általános szerkezete látható a 3.1. ábrán. 

 
3.1. ábra. Szakértői rendszer szerkezete [Mikó B., 2000], [A. Janson ‚89] 

 

A szabályalapú rendszerek tudásbázisát 

 HA<feltétel> - AKKOR <akció>  

 típusú szabályok („mondatok”, „tudásmorzsák”) és tények alkotják. Ha a feltétel teljesül, ak-

kor az előirt akciók (tevékenységek) végrehajtódnak.  
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A feltétel lehet egy (tény)állítás vagy logikai összekötőjelekkel összekapcsolt állítások soro-

zata. Egy szabály végrehajtása módosíthatja a tényeket vagy input-output tevékenységeket 

generálhat. 

Például: 

  HA a munkadarab felfekvő oldala megmunkált ÉS 

   a felfekvő oldal tartalmaz két furatot ÉS 

   a furatok közötti távolság nagyobb az oldalhossz egy harmadánál 

   AKKOR alkalmazz kétfuratos oldalpozicionálást 

 

A következtetési folyamat három fő lépésből áll: 

1. Keresd meg azokat a szabályokat amelyek feltételrésze teljesül, és tedd ezeket az al-

kalmazható szabályok halmazába. 

2. Válassz ki egy szabályt az alkalmazható szabályok halmazából. Ha több ilyen szabály 

van, akkor konfliktus helyzet állhat elő, ilyenkor valamilyen konfliktusfeloldó straté-

giával választ ki a rendszer egy szabályt, pl. az első szabály kiválasztása. 

3. Alkalmazd a kiválasztott szabályt. A szabály alkalmazása módosítja a munkamemóri-

ában lévő tényeket, vagy input/output tevékenységek aktivizálódnak. Ha eközben a 

célt megfogalmazó terminális feltétel bekövetkezik, akkor a végrehajtás leáll. Ellenke-

ző esetben térj vissza az első lépéshez. 

 

A tudás kiértékelése ill. a következtetés vezérlése kétféleképen történhet, kiindulhatunk a tu-

dásbázis mondataiból és új következményeket állíthatunk elő, amiket aztán további következ-

tetésekre használhatunk. Ha a következtető mechanizmus olyan szabályt talál melynek feltét-

eleit a tények kielégítik, akkor végrehajtja a szabályt és ennek hatására a tények módosulnak. 

Ez ciklikusan addig folytatódik amíg van alkalmazható szabály. Ezt a módszert nevezzük elő-

refelé láncolásnak vagy adatvezérelt következtetésnek. 

Ennek alternatívája, amikor abból indulunk ki, hogy valamit bizonyítani szeretnénk és kere-

sünk olyan szabályokat (implikációs mondatokat), amelyek alapján a bizonyítandó állításra 

következtetni tudunk. A következtető mechanizmus először a cél alapján kiválaszt egy sza-

bályt melynek akció oldalán a cél állítása szerepel. Ezután ellenőrzi, hogy a tények kielégítik-

e ezen szabály feltételeit. Ha egy feltételre nincs illeszthető tényállítás, akkor azt az igazolan-

dó célokhoz csatolja. Ez a folyamat addig tart amíg előáll egy megoldás, vagy kiderül, hogy 

az adott cél az adott tények esetén nem teljesíthető. Ezt nevezzük hátrafelé láncolásnak vagy 

célvezérléses következtetésnek [Mikó 2000]. 
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Keresési stratégiák 

Minden tudásalapú rendszer azon az alapvető műveleten alapszik, ami bizonyos feltételeknek 

megfelelő mondatokat előkeres a tudásbázisból. Egy adott probléma lehetséges állapotait ál-

lapottérnek nevezzük. A problémát megoldó eljárás a célállapot kezdeti állapotból való eléré-

sét foglalja magába a különböző átmeneti állapotokon keresztül. Ha az állapotteret gráf segít-

ségével reprezentáljuk, akkor a probléma állapotai a gráf csomópontjai lesznek. Két csomó-

pontot irányított ág köt össze, ha egy operátor alkalmazása az elsőhöz tartozó állapotot a má-

sodikba konvertálja. Számos kereső eljárás létezik, ezek közül a két leggyakrabban alkalma-

zott a mélységi keresés (depth-first) és a szélességi keresés (breadth-first).  

A mélységi keresés mindig a keresési fa legmélyebben fekvő csomópontjainak egyikét fejti 

ki. A keresés csak akkor lép vissza és fejt ki magasabb szinten lévő csomópontot, ha zsákut-

cába fut. 

 
3.2. ábra. A vezérlési- és keresési stratégiák kombinációi [A. Janson ‚89] 

 

A szélességi keresés először mindig a gyökércsomópontot fejti ki, majd a következő lépésben 

kifejti az összes a gyökércsomópontból generált csomópontot, majd azok követőit stb.  

Az említett két keresési- és a vezérlési stratégia alkalmazásának kombinációi láthatók a 3.2. 

ábrán.  
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Léteznek un. szakértői keretrendszerek (Expert system Shell) amelyeket a szakértői redszer 

készítője tölt fel a szakterületnek megfelelő tudásbázissal (szabálybázissal) és a beépített kö-

vetkeztető mechanizmussal a rendszer működik. A másik lehetőség egy szabály alapú szakér-

tői rendszer kiépítésére, hogy megfelelő logikai programozási nyelv felhasználásával egyedül 

építjük ki a rendszert. Utóbbi változat előnye, hogy a programot éppen az adott problémának 

megfelelően építhetjük fel. Ebben a munkában a mesterséges intelligencia egyik alapnyelvét, 

a Prolog logikai programozási nyelvet használom. 

 

3.2 A PROLOG nyelv  
A PROLOG a legszélesebb körben használt logikai programozási nyelv. Felhasználóinak 

száma százezres nagyságú. Használják szakértői rendszer alkalmazások kifejlesztésére, első-

sorban mint „gyors-prototípus” készítő nyelv használatos [Russel, Norvig 2000 ].  

A Prolog reprezentáció megfordítja a „HA<feltétel> - AKKOR <akció>” alakú szabály (imp-

likáció) sorrendjét. Az akciót (következményt) a bal oldalon tartalmazza, a feltételt (előz-

ményt) a jobb oldalon.  

A „HA-AKKOR” helyett a „ :- ” jelölést használja.  

 Például: 

 alkalmazz kétfuratos oldalpozicionálást :- 

  a munkadarab felfekvő oldala megmunkált, 

  a felfekvő oldal tartalmaz két furatot, 

 a furatok közötti távolság nagyobb az oldalhossz egy harmadánál. 

 

Vesszőt használ mind a logikai ÉS (konjunkció) jelölésére mind az argumentumok elválasztá-

sára. A logikai VAGY (diszjunkció) jelölésére pontos vesszőt használ, és pont jelöli a mondat 

végét. 

Nagybetűt használ a változókra és kisbetűt a konstansokra. 

Minden következtetést visszafelé haladó következtetéssel hoznak meg, mélységi (visszalépé-

ses) keresést alkalmazva. Ez azt jelenti, hogy mindannyiszor amikor egy mondat bizonyítása 

zsákutcába fut, a Prolog visszalép a legutóbbi olyan lépésre, amelynek vannak még alternatí-

vái. 

A feltétel rész összetevőin balról jobbra haladva keres, és a tudásbázisban szereplő szabályok 

(mondatok) alkalmazása az elsőtől az utolsóig sorrendben történik. Beépített predikátumok 
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nagy halmaza létezik aritmetikai, be- és kimeneti és különféle rendszer- és tudásbázisú feladat 

ellátására. 
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4. A sorrend- és befogástervezés folyamata 
 
A műveleti sorrendtervezés feladata egy adott munkadarabhoz a megmunkálási igények és 

megmunkálási módok meghatározása, a szerszámgépek kiválasztása, a gyártási folyamat mű-

veletekre tagolása, a műveleti sorrend meghatározása, a munkadarab befogásának elvi megol-

dása minden művelethez. Technológiai tervezésnél a bemenő, vagy kiindulási adatokat az al-

katrész műhelyrajza illetve geometriai modellje szolgáltatja. A munkadarab modelljének illet-

ve leírásának tükröznie kell egy-egy felületcsoport lokális adatain túl, a darab globális szerke-

zetét is, ami különösen készüléktervezéshez elengedhetetlen. A felületcsoportok lokális, de 

nem izolált egységei a munkadarabnak, melyeket tipikus geometriai, topológiai és tűrésezésre 

vonatkozó relációk kötnek össze [Váncza ’93].  

 

A dolgozat célkitűzései értelmében (1.0. fejezet) elemeztem a sorrend- és befogástervezés fo-

lyamatát szekrényes alkatrészek esetére. Az elemzés eredményeként bemutatom a feladat 

részfeladatokra bontását (dekompozícióját), rendszerezem a részfeladatok megoldására al-

kalmazható tipikus megoldásokat és a befogás megoldásához alkalmas felületcsoportokat 

(feature). 

 

A feladat bonyolultsága igen nagy, ezért célszerűnek tartottam bizonyos megszorításokat al-

kalmazni amelyeket az alábbiakban foglalok össze: 

• A szekrényes alkatrészek bonyolultsága és sokfélesége miatt célszerűnek tartottam eb-

ből az alkatrészcsaládból kiragadni a hajtóműházakat, hogy ezek sajátosságainak elem-

zésén keresztül dolgozzak ki általánosítható automatizálási módszert a feladat megoldá-

sára. A hajtóműházak mérettűrései IT6 vagy ennél gorombább osztályba sorolhatók, a 

tengelytávtűrések pedig tengelytávtól függően ±20 és ±55 μm tartományban vannak. 

• A munkadarab felületcsoportokon alapuló leírását kiindulási pontnak veszem és ezt kézi 

adatbevitellel hozom létre. Az értekezésben nem foglalkozom a CAD modellből történő 

automatizált vagy részben automatizált felületcsoport alapú leírás létrehozásával.  

• Abból a feltételezésből indulok ki, hogy a szekrényes alkatrészek megmunkálása három 

tengelyes, vízszintes főorsójú megmunkáló központokon történik. A konkrét szerszám-

gép kiválasztásával az értekezésben nem foglalkozom. 
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• Az értekezés témája a sorrendtervezés szintjén meghatározandó befogás megoldás. Az 

alacsonyabb tervezési szintek (művelet- és műveletelem tervezés) problémáival a dol-

gozatban nem foglalkozom. 

• A megmunkálások folyamán fellépő esetleges rezgések modellezése a műveleti sor-

rendtervezés szintjén nehezen elképzelhető, így ezzel a dolgozatban nem foglalkozom. 

• A felsorolt megszorítások értelmében a tervezési feladat elvárt eredményei: a műveletek 

behatárolása, a műveletek sorrendje és a befogás meghatározása minden műveletre. 

 

4.1 Szekrényes alkatrészek megmunkálására alkalmas 

szerszámgépek 
Szekrényes alkatrészek megmunkálásához legalkalmasabb szerszámgépek a vízszintes főorsó-

jú megmunkáló központok (4-1. ábra). 

 

 
4-1. ábra. Vízszintes főorsójú megmunkáló központ paletta cserélővel. 

 

A vízszintes főorsójú megmunkáló központok főbb jellemzői [G. E. Thyer ’96], [Horváth, 
Markos 95]: 

• több műveletelem elvégzésére alkalmasak, 

• szerszámtárral rendelkeznek, 

• az osztó vagy folyamatos forgatású NC-asztal révén egy befogásban a munkada-

rab négy oldala megmunkálható. 

 

A teljes megmunkálási folyamat a szekrényes alkatrész bonyolultságától függően egy vagy 

két művelettel, illetve befogással valósítható meg. 
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Műveleti sorrendtervezésnél, a gép kiválasztásához és a készüléktervezéshez a legfontosabb 

paraméterek a gép munkatere és a gépasztal méretei. A 4-2.és 4-3. ábrákon a „MAKINO 

MC65” típusú megmunkáló központ munkatere és az asztal méretei láthatók. 

 
4-2. ábra. A „MAKINO MC65” munkatere 

 

 
4-3. ábra. A „MAKINO MC65” gépasztala 
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4.2 A technológiai folyamat műveletekre tagolása 
Vízszintes főorsójú megmunkáló központokon egy befogásban legfeljebb a munkadarab négy 

oldala munkálható meg. Mivel egy szekrényes alkatrésznek hat oldala van, így szinte mindig 

megmunkálható két befogásban illetve műveletben.  

A kérdés az, hogy mely oldalakat munkáljuk meg egy műveleten belül, illetve egy befogás-

ban, vagy másképpen fogalmazva: milyen helyzetben fogjuk be a munkadarabot a gép mun-

katerében? Erre a kérdésre akkor lehet válaszolni, ha elemezzük a munkadarab pontossági kö-

vetelményeit. 

Azokat a felületeket amelyek méret és helyzetpontossága a gyártmány működését befolyásol-

ja, funkcionális felületeknek nevezzük. Ezen felületek egymáshoz viszonyított helyzete hely-

zettűrésekkel és mérettűrésekkel van előírva, illetve „megkötve”. Elsődleges célunk a gyártás 

során ezek betartása ill. megvalósítása. A hajtóműházaknál szereplő méret és helyzettűrések 

típusait, az 5-4. ábrán mutatjuk be. Ezeket röviden „kötéseknek” illetve kötés típusoknak ne-

vezem. 

Könnyen belátható, hogy ezek a tűrések úgy valósíthatók meg legkönnyebben, ha a tűréssel 

„kötött” felületek megmunkálása egy befogásban történik. 

Némely kötés típusok viszonylag könnyen megvalósíthatók akkor is, ha a kötött felületek 

megmunkálása különböző befogásokban történik, ezeket a „laza kötések” csoportjába soro-

lom (lásd a 5-4. ábrát). Ezzel szemben vannak olyanok is, amelyek betartása különálló befo-

gásokban nagyon nehéz, illetve csak nagy pontosságú készülékkel és bázisfelületekkel lehet-

séges. Ezeket a „szigorú kötések” csoportjába sorolom. 

Nyilvánvaló, hogy a munkadarabot olyan helyzetbe kellene hozni, amelyben minden kötött 

felület megmunkálható egy befogásban. 

Ha ez nem lehetséges, akkor azzal kell próbálkozni, hogy legalább a szigorú, nehezen megva-

lósítható kötéseket lehessen megmunkálni egy befogásban. 

Ha ez sem megy, akkor kénytelenek vagyunk olyan munkadarab-helyzetet is elfogadni, amely 

azt eredményezi, hogy lesznek olyan szigorú tűréssel kötött felületek amelyek megmunkálása 

két különböző befogásban történik. 

Ezek szerint a munkadarab helyzetének meghatározását a gép munkaterében és a technológiai 

folyamat műveletekre tagolását elsősorban a munkadarab funkcionális felületeinek elhelyez-

kedése alapján kell megoldani. 
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Első lépésben olyan helyzetet kell keresni, amelyben a munkadarab minden funkcionális (kö-

tött) felülete megmunkálható. Ha ez nem lehetséges, akkor a továbbiakban olyan helyzet fel-

kutatása a cél, amelyben minden szigorúan kötött felület megmunkálható helyzetbe kerül.  

Amikor ez sem sikerül, akkor arra kényszerülünk, hogy a szigorúan kötött felületeket is két 

különböző befogásban munkáljuk meg. 

 

A munkadarab ily módon kiválasztott helyzete csak akkor fogadható el véglegesen, ha a kivá-

lasztott helyzetben a munkadarab befogása megoldható. Ez a tény teszi szükségessé a művele-

ti sorrend meghatározásának és a befogókészülékek elvi megoldásának egységes szemléletét.  

 

Az a művelet illetve befogás, amelyben az alkatrész funkcionális felületei illetve azok többsé-

ge kerül megmunkálásra a fő befogás, míg az a befogás, amelyben a többi felület kerül meg-

munkálásra, a kiegészítő befogás. A befogások sorrendjét tekintve, a kiegészítő befogás álta-

lában az első, azonban vannak olyan esetek is, amikor második befogás lesz. A befogások 

sorrendjétől függetlenül, az elvi megoldás folyamán először mindig a fő befogást kell megol-

dani, és csak ezután következik a kiegészítő befogás megoldása. 

 

4.3 A befogás megoldásának problémái 
 
4.3.1 A befogókészülék feladata 
 
A munkadarabok sokfélesége gyakorlatilag határtalan. Ezt a sokféle munkadarabot kell „il-

leszteni” egy adott kialakítású gépasztalhoz. Egyértelmű, hogy ez közvetlen kapcsolattal nem 

hozható létre, ezért a munkadarab és a gépasztal közé egy „mechanikai interfészt” kell he-

lyezni. Ezt a feladatot a befogókészülék látja el. A feladat szimbolikus ábrázolása látható a 4-

4. ábrán. 

 

 
4-4. ábra. A befogókészülék szerepének szimbolikus ábrázolása. 
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Egy befogókészülék alapvető feladata a munkadarab helyzetmeghatározása és a szorítása. A 

helyzetmeghatározás további részfeladatokra osztható (4-5. ábra) [Lechner E. 1963], [Bálint 

L. 1967], [J. G. Nee 1998], [V. Svarc 1989]: 

• Felfekvő vagy 3-pontos bázis meghatározása 

• Támasztás vagy 2-pontos bázis meghatározása 

• Ütköztetés vagy 1-pontos bázis meghatározása 

Később látni fogjuk, hogy a támasztás és az ütköztetés együttesen tipizálhatók, ezért célszerű 

ezeket együttesen oldalpozicionálásnak elnevezni (4.3.2. pont). 

 

 
4-5. ábra. Helyzetmeghatározás 

 

A szekrényes alkatrészek sokfélesége miatt itt nem lehet befogás típusokban gondolkodni, 

mint például a forgástest jellegű daraboknál. Mint ismeretes, esztergálásnál a tárcsaszerű da-

rabokat tokmányba- tengelyszerű darabokat csúcsok közé kell befogni, és így tovább.  

Szekrényes alkatrészeknél a készülékek, mint egységes egészek nem tipizálhatók. Ezzel 

szemben a részfeladatok megoldásait tipizálni lehet.  

 

4.3.2 A munkadarab felfekvés típusai 
Az idevágó irodalom [J. G. Nee, 1998], [A. J. C. Trappey, C. R. Liu ’93], [W. Ma, J. Li, Y. 

Rong ’99] a munkadarab felfekvő síkjának helyzete szerint vízszintes és függőleges felfekvést 

különböztet meg. A vízszintes főorsójú megmunkáló központok technológiai lehetőségeinek 

és meglévő befogókészülékek kialakításának elemzése alapján javasolom, egy harmadik fel-

fekvés típus bevezetését ill. elkülönítését is, ez a függőleges felfekvés a felfekvő oldal részle-

ges megmunkálásának lehetőségével.  
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Így három felfekvés típust különíthetünk el (4-6. ábra) [Stampfer 2004]: 

• vízszintes (a gépasztallal párhuzamos), 

• függőleges (a gépasztalra merőleges), 

• függőleges, a felfekvő oldal részleges megmunkálásának lehetőségével. 

 

A felfekvő oldal kiválasztása adott felfekvés típus mellett meghatározza a megmunkálható ol-

dalak halmazát (4-1.táblázat). 

 
4-6. ábra. A munkadarab felfekvés típusai 

 

4.3.3 Az oldalpozicionálás típusai  
Meglévő befogókészülékek és az idevágó szakirodalom elemzésével az oldalpozicionálás 

négy alaptípusát lehet megkülönböztetni (4-7. ábra): 

• oldalpozicionálás a felfekvő oldallal szomszédos oldalakon lévő felületek segítsé-

gével, 

• a felfekvő oldalon lévő furatok segítségével, 

• a felfekvő oldalon lévő furat és egy a szomszédos oldalon lévő felület segítségével, 

• a felfekvő oldalon lévő menetes furatokkal. 

 

Az első három oldalpozicionálás típus megtalálható az irodalomban, a negyedik megoldás 

bevezetését gyakorlati alkalmazások, ill. meglévő készülékek elemzése alapján javasolom.  

Egyes oldalpozicionálás típusok további altípusokra oszthatók [H. Kettner, ’88], [Stampfer 

2004] amit a 4-7. ábra szemléltet. 
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4.1. táblázat: Felfekvő oldalhoz tartozó megmunkálható oldalak 

Vízszintes felfekvés (pos1) 
Felfekvő oldal Megmunkálható oldalak halmaza 

Homlok / Hát Bal, jobb, felső, alsó 

Bal / Jobb Homlok, hát, felső, alsó 

Felső / Alsó Bal, jobb, homlok, hát 
 

 

 

Függőleges felfekvés (pos2) 

Felfekvő oldal Az asztal felé néző oldal Megmunkálható oldalak halmaza 

Bal/ jobb Hát, felső, alsó Homlok 

 Felső / alsó Bal, jobb, hát 

Bal/ jobb Homlok, felső, alsó Hát  

Felső / alsó Bal, jobb, homlok 

Homlok / hát Jobb, felső, alsó Bal 

Felső / alsó Jobb, homlok, hát 

Homlok / hát Bal, felső, alsó Jobb 

Felső / alsó Bal, homlok, hát 

Homlok / hát Bal, jobb, alsó Felső 

Bal/ jobb Homlok, hát, alsó 

Homlok / hát Bal, jobb, felső Alsó 

Bal/ jobb Homlok, hát, felső 
 

Függőleges felfekvés a felfekvő oldal részleges megmunkálásával (pos3) 

Felfekvő oldal Az asztal felé néző oldal Megmunkálható oldalak halmaza 

Bal/ jobb Hát, felső, alsó, részlegesen homlok Homlok 

 Felső / alsó Bal, jobb, hát, részlegesen homlok 

Bal/ jobb Homlok, felső, alsó, részlegesen hát Hát  

Felső / alsó Bal, jobb, homlok, részlegesen hát 

Homlok / hát Jobb, felső, alsó, részlegesen bal Bal 

Felső / alsó Jobb, homlok, hát, részlegesen bal 

Homlok / hát Bal, felső, alsó,  részlegesen jobb Jobb 

Felső / alsó Bal, homlok, hát, részlegesen jobb 

Homlok / hát Bal, jobb, alsó, részlegesen felső Felső 

Bal/ jobb Homlok, hát, alsó, részlegesen felső 

Homlok / hát Bal, jobb, felső, részlegesen alsó Alsó 

Bal/ jobb Homlok, hát, felső, részlegesen alsó 
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4-7. ábra. Az oldalpozicionálás típusai 

 

4.3.4 A szorítás típusai 
A szorítóerő hatásvonala alapján a szorítás lehet a felfekvő felületre merőleges (s1), illetve a 

felfekvő felülettel párhuzamos (s2). Attól függően, hogy a szorítófelületek a felfekvő felület-

tel szomszédos oldalakon vagy pedig a szemközti oldalon helyezkednek el, a merőleges szorí-

tás (s1) további altípusokra (s11, s12, s13) osztható (4-8. ábra). Külön alaptípust képez a szo-

rításnak egy különleges módja, amikor a munkadarabon lévő menetes furatokat használják fel 

szorításra (s3). 

 

A szorítás fontos jellemzője még, hogy hány pontban történik a szorítás. A szorítási pontok 

száma szerint megkülönböztethető egy-, két-, három-, és négypontos szorítás (4-9. ábra). Ha 

ezzel kiegészítjük az előbbi felosztást, akkor megkapjuk a lehetséges szorítás típusok válasz-

tékát: 

s11_2 

s11_3 

s11_4 

s12_2 

s12_3 

s12_4 

s13_1 

s13_2 

s2_1 

s2_2 

s3_2 

s3_3 

s3_4 

 

A felsorolt jelzéseknél, az utolsó szám a szorítási pontok számát jelenti. 
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4-8. ábra Szorítástípusok 

 

 
4-9. ábra. A szorítás típusok felosztása a szorítási pontok száma szerint. 
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4.4 A munkadarab alkalmas felületei 

helyzetmeghatározáshoz és szorításhoz 
A bemutatott tipizált megoldások rendszerezése mellett azt is meg kell határozni , hogy a 

munkadarab mely felületei alkalmasak felfekvésre, oldalpozicionálásra és szorításra. 

 
4.4.1 Felfekvésre alkalmas felületek 
Valamely felület felfekvésre való alkalmassága a felület alakjától (típusától) és nagyságától 

függ. 

 

Alak szerinti alkalmasság 

Alak szerint alkalmasak a következő felületek illetve felület csoportok: 

• sík felületek, 

• megszakított sík felületek, 

• egy síkban lévő sík felületek csoportja, 

• lépcsős sík felületcsoport, 

• külső hengeres felületek (párhuzamos középtengellyel), 

• sík és hengeres felületek kombinációja. 

 

A felületek alkalmassága a felsorolás sorrendjében csökken. A szakértői rendszer prototípu-

sába csak az első három felület típus került beépítésre. 

 

A felületek nagysága szerinti alkalmasság 

A kedvező alak (típus) mellett a felfekvő felületnek elegendő nagyságúnak is kell lennie ah-

hoz, hogy felfekvésre felhasználható legyen. 

A szekrényes alkatrészek, globális alakjuk szerint, feloszthatók: 

• kockaszerű, 

• lapos és 

• hosszú alkatrészekre (4-10. ábra). 
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a) kockaszerű   b) lapos     c) hosszú 

4-10. ábra. Szekrényes alkatrészek globális alakjai 

 

Az alkatrészek globális szerkezetét figyelve megállapítható, hogy nem minden oldal alkalmas 

felfekvő oldalnak. Így lapos alkatrészeknél csak a széles oldalak, hosszú alkatrészeknél csak a 

hosszú oldalak jöhetnek számításba. 

A potenciális felfekvő felület méreteit ezért össze kell hasonlítani a munkadarab mindhárom 

befoglaló méretével (4-11. ábra). Jó, ha a felület a munkadarab befoglaló méreteihez viszo-

nyítva minél nagyobb. Az ábrán adott viszonyszámok irányadó, tapasztalati értékek, amelye-

ket meglévő befogókészülékek elemzése alapján állapítottam meg [Stampfer M.,’91]. 

 

 
4-11. ábra. A felfekvő felület nagyságának alkalmassága. 

 

4.4.2 Oldalpozicionálásra alkalmas felületek 
Az oldalpozicionálásra való alkalmassági kritériumok az oldalpozicionálás típusától függe-

nek. Ezért külön fel kell állítani egy-egy kritérium rendszert minden oldalpozicionálás típus-

hoz. 
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4.4.2.1  p1 típusú oldalpozicionáláshoz alkalmas felületek 
Az oldalpozicionálás a támasztást és az ütköztetést foglalja magába.. Ezért az alkalmasság 

vizsgálatát külön el kell végezni támasztásra, illetve ütköztetésre. 

 

Támasztásra alkalmas felületek 
Valamely felület, támasztásra való alkalmasságát három szempontból kell vizsgálni: 

• a felület alakja (típusa), 

• nagysága és 

• elhelyezkedése szerint. 

 

Alak szerinti alkalmasság 

Alak szerint támasztásra alkalmasak a következő felületek: 

Sík felület, két sík felület, két hengeres felület, egy sík és egy hengeres felület kombinációja, 

egy hengeres felület (4-12. ábra). 

 

Síkfelület 

 
Két síkfelület 

 
Két hengeres felület 

 
Sík és hengeres felület 

kombinációja 

 
 

Hengeres felület 

 
4-12.ábra. Támasztó felületnek alkalmas felületek, p1 típusú oldalpozicionáláshoz 
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Nagyság szerinti alkalmasság 

Számos befogókészülék elemzése révén arra a megállapításra jutottam, hogy a felület vagy fe-

lületek kombinációjának jellemző hosszmérete nem lehet kisebb a felfekvő oldal nagyobb ol-

dalának 35%-ánál.  

 

Elhelyezkedés szerinti alkalmasság 

Elhelyezkedés szerint a támasztó felületnek a felfekvő oldallal szomszédos oldalon kell elhe-

lyezkednie. 

 

Ütköztetésre alkalmas felületek 
Az ütköztetésre való alkalmasságot a felület alakja (típusa) és elhelyezkedése szempontból 

kell megvizsgálni. Alak szerint ütköztetésre sík vagy hengeres felület használható. Elhelyez-

kedés szerint pedig az ütköztető felületnek a felfekvő oldallal és a támasztó oldallal is szom-

szédos oldalon kell elhelyezkednie. 

 

4.4.2.2  p2 típusú oldalpozicionáláshoz alkalmas felületek 
Alak szerint alkalmas két furat. A jellemző hosszméret a furatok távolsága, amelynek a hosz-

szabb oldal értékének legalább a 35% -át kell kitennie (4-13. ábra). Elhelyezkedés szerint a 

furatok a felfekvő oldalon vannak. 

 

 
4-13. ábra. A furatok szükséges távolsága 

 

4.4.2.3  p3 típusú oldalpozicionáláshoz alkalmas felületek 
A támasztó felület (amely két szabadságfokot köt le) mindig egy furat, amely a felfekvő olda-

lon helyezkedik el. Ütköztetésre egy olyan felület használható, amely a felfekvő oldallal 

szomszédos oldalak egyikkén helyezkedik el. Alak szerint az ütköztető felületnek használható 

sík felület, a felfekvő oldalra merőleges tengelyű hengeres felület vagy a felfekvő oldallal 

párhuzamos tengelyű hengeres felület (4-14. ábra). 
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Sík felület 

 

 

 

 

 

A felfekvő oldalra merőleges 

tengelyű hengeres felület 

 

 

A felfekvő oldallal párhuzamos 

tengelyű hengeres felület 

 
4-14. ábra. Ütköztető felületek p3 típusú oldalpozicionálásnál 

 

4.4.2.4  p4 típusú oldalpozicionáláshoz alkalmas felületek 
A két menetes furattal történő oldalpozicionálás csak függőleges felfekvésnél alkalmazható 

(pos2, pos3). A menetes furatok legtöbbször oldalpozicionálás mellett, szorításra is szolgál-

nak. Alak szerint menetes furatokat használunk, ezekből legalább kettő szükséges. 

A jellemző hosszméret a menetes furatok távolsága. 

Elhelyezkedés szerint a menetes furatok a felfekvő oldalon vannak. 

 

4.4.3 Szorításra alkalmas felületek 
A munkadarab valamely felületének a szorításra való alkalmasságát négy szempontból kell 

vizsgálni: 

• alak szerinti alkalmasság; 

• elhelyezkedés szerinti alkalmasság; 

• erőzárás szerinti alkalmasság; 

• nagyság szerinti alkalmasság. 
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A fenti szempontok alapján szorítás típusonként vannak kialakítva az alkalmassági kritériu-

mok. 

 

4.4.3.1 Alak szerinti alkalmasság 
Szorítás típustól függően a következő felülettípusok alkalmasak szorításra: 

 

Szorítás típus Alkalmas felülettípusok 

s11 

s12 

s13 

 

 

s2 

s3 

Furatok, szorításhoz kialakított bemélyedések 

Síkfelületek, külső hengeres felületek 

Síkfelület átmenő furattal vagy nyílással, külső 

hengeres felületcsoport (a felfekvő felülettel pár-

huzamos tengellyel) 

Síkfelületek 

Menetes furatok 

 

4.4.3.2 Elhelyezkedés szerinti alkalmasság 
A szorítófelület helyzetének alkalmasságát két lépésben lehet megállapítani. Először meg kell 

határozni a munkadarab oldalát amelyhez tartoznia kell a vizsgált felületnek:  

 

Szorítás típus Alkalmas elhelyezkedés 

s11 

s12 

s13 

s2 

s3 

A felfekvő oldallal szomszédos oldalakon 

A felfekvő oldallal szemközti oldalon 

A felfekvő oldallal szemközti oldalon 

A támasztó oldallal szemközti oldalon 

A felfekvő oldalon 

 

A következő lépésben pontosítani kell a felület helyzetét az adott oldalon. Rendszerint úgy 

kell megválasztani a szorítás helyét, hogy az erőzárás a felfekvő felületen át történjen. 

Az s13 szorítás típusnál alkalmazható az a szabály, hogy a körgyűrű vagy keretszerű 

szorítófelület középpontjának megközelítően egybe kell esnie a felfekvőfelület középpontjá-

val. 

Az s11, s12, és s3 típusoknál a szorítás mindig több pontban (2, 3 vagy 4) történik, így 

ezeknél a szorítási pontok számától függően kell meghatározni a szorítások helyét. A szorítási 
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helyek pontosítása céljából, a felfekvő felület négy szektorra és négy központi (centrális) zó-

nára osztandó (4-15. ábra). A munkadarab egyenletes szorítása érdekében a szorítási pontok 

számát figyelembe véve, a szorítási pontok helyét a 4-2. táblázat szerint kell megválasztani.  

 
4-15. ábra. A felfekvő felület felosztása szektorokra és központi zónákra 

 

4-2. táblázat. Szorítási pontok elhelyezkedése 

A szorítási pontok helyzete s11, s12 és s3 szorítás típusoknál  

 

 

A szorítási pontok száma

A szorítási pontok helye 

 
 

Kétpontos szorítás 

• 1, 3 szektorok 

• 2, 4 szektorok 

• 1-2, 3-4 központi zónák 

• 1-4, 2-3 központi zónák 

 

Hárompontos szorítás 

• 1, 2 szektorok és 3-4 központi zóna 

• 1, 4 szektorok és 2-3 központi zóna 

• 3, 4 szektorok és 1-2 központi zóna 

• 2, 3 szektorok és 1-4 központi zóna 

Négypontos szorítás • 1, 2, 3, 4 szektorok 

• 1-2, 2-3, 3-4, 1-4 központi zónák 
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4.4.3.3 Erőzárás szerinti alkalmasság 
A szorítóerő óhatatlanul a munkadarab rugalmas alakváltozáshoz vezet. Ezért a szorítás helyét 

úgy kell megválasztani, hogy az erő hatásvonala ne haladjon át olyan nagypontosságú furato-

kon, amelyek megmunkálása az aktuális befogásban történik. 

Az s12 és s13 szorítástípusok esetében ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szorítás helye nem 

választható nagypontosságú furat felett. 

 

4.4.3.4 Nagyság szerinti alkalmasság 
A szorítófelület nagyságának lehetővé kell tenni az erőátadó elem elhelyezését.  

 

Némely szorítás típus alkalmazhatóságát a fenti szempontokon túlmenően egyéb követelmé-

nyek is behatárolják. Például: 

• az s13 szorítás típus csak akkor alkalmazható, ha a munkadarab alkalmas átmenő 

furattal rendelkezik; 

• az s3 szorítás típus csak függőleges felfekvés (pos2 vagy pos3) mellett alkalmaz-

ható; 

• az s2 szorítás típus csak p1 oldalpozicionálás típus esetén és lapos alkatrésznél al-

kalmazható, amikor a felfekvő oldal a munkadarab egyik széles oldala. 
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5. A műveleti sorrend és a befogókészülékek elvi 

megoldásának meghatározása szakértői rendszer se-

gítségével 
 
„Az automatizált technológiai folyamattervezés a gépgyártástechnológia tudományának fej-

lesztését jelenti és feltételezi, mivel minden újabb programmodul, adatbázis részlet számító-

gépre vitele előtt az alapokig visszanyúlva tisztázni kell a probléma elméleti hátterét”  

[Horváth ’85]. Ebben a fejezetben a számítógépes program bemutatásával párhuzamosan is-

mertetem a feltárt és alkalmazott logikai kapcsolatokat, rendszerezem a tapasztalatok alapján 

kialakult összefüggéseket és a 4. fejezetben bemutatott tipikus részfeladat-megoldások alkal-

mazási feltételeit. 

A rendszer bemenő adatait a munkadarab modellje képezi. 

5.1 A munkadarab leírása 

5.1.1 Geometriai jellemzők  

A geometriai modell kialakítása a munkadarab lebontásán alapul. A szekrényes alkatrészt elő-

ször hat oldalra bontjuk (5-1. ábra). 

 
5-1. ábra. A munkadarab lebontása hat oldalra 

 

Egy adott oldal helyzetét az oldalsík és a munkadarabon felvett nullpont közötti távolság hatá-

rozza meg. Szükség szerint egy oldalon több, egymással párhuzamos szerkesztési- vagy „hor-

dozósík” is megadható. Ezek helyzetét a W nullponttól való távolság határozza meg (5-2. áb-

ra). 
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A modell kialakításnak a következő lépése, az oldalak jellemző felületcsoportokra (feature) 

bontása. A felületcsoportokat egy oldalhoz és egy hordozósíkhoz rendeljük. A hozzárendelést 

a hozzáférés szerint kell elvégezni. A felületcsoport típusokat tulajdonságok (attributum) ha-

tározzák meg, amelyek tartalmazzák a méreteket, a nyers (kezdeti) állapotot, a kész állapotot 

jellemző felületi érdességet, méretpontosságot. 

Az 5-3. ábrán bemutatott jellemző felületek és felületcsoportok hajtóműházak elemzése során 

lettek kialakítva. 

 
 

5-2. ábra. A felületcsoport helyzete a hordozósíkon. W- a munkadarab nullpont, R- a felület-

csoport (feature) referencia pontja. 

 

A felületcsoport helyzetét a hordozósíkon a felületcsoport R referencia pontjának C1, C2 ko-

ordinátái határozzák meg (5-2. ábra). A C1 és C2 koordináták értelmezését különböző oldalak 

esetében az 5-1. táblázat szemlélteti. 

5-1. táblázat 

Oldal 1. tengely 
C1 

2. tengely 
C2 

homlok, hát x y 

jobb, bal y z 

felső, alsó x z 

 

A munkadarab-modell tények formájában van meghatározva. A geometriai jellemzőket tar-

talmazó tények három csoportra oszthatók: 

• a munkadarab nullpontjának meghatározása 
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• a munkadarab szerkezetének leírása 

• a felületcsoportok jellemzőinek a leírása 

 

 
5-3. ábra. Felületcsoport típusok 
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5-3. ábra. Felületcsoport típusok (folytatás) 

 

A munkadarab nullpontjának meghatározásához két ténycsoportra van szükség.  

Az első csoportot a munkadarab befoglaló méretei képezik, x, y és z irányokban: 

 adat(gabx, ÉRTÉK) 

 adat(gaby, ÉRTÉK) 

 adat(gabz, ÉRTÉK) 
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A második ténycsoportot pedig a munkadarab koordináták legnagyobb értékei alkotják x, y, 

és z irányokban. 

 adat(maxx, ÉRTÉK) 

 adat(maxy, ÉRTÉK) 

 adat(maxz, ÉRTÉK) 

 

A munkadarab szerkezete a felületelemcsoportok meghatározásával történik, asszociatív hatos 

formájában. 

szerkezet(OLDAL, S, TF, TFAO, N, MI) 

 

A jelölések (változók) jelentése: 

 OLDAL a munkadarab oldala amelyhez a felületcsoport tartozik 

 S  az oldal ill. hordozósík és a nullpont közötti távolság (lásd az 5-2. ábrát) 

 TF  a tipikus felületcsoport-osztály jele (5-3. ábra) 

 TFAO  a felületcsoport-alosztály jele (5-3. ábra) 

 N  a felületcsoport azonosító jele 

 MI  a felületcsoport megmunkálási igénye (m – megmunkált, ny – nyers) 

 

A felületcsoportok leírási sorrendjének nincs jelentősége a modell kialakítása során. A felü-

letcsoport helyzetét a hordozósíkon a „szerkezet” tény nem tartalmazza, ezért ezt újabb té-

nyekkel kell megadni: 

 tf_adat(N, c1, ÉRTÉK) 

 tf_adat(N, c2, ÉRTÉK) 

A c1, c2 a felületcsoport referencia pontjának a koordinátái (5-2. ábra és 5-1. táblázat) 

 

A felületcsoportok jellemzőinek a leírása is asszociatív hármasokkal történik. A számértékű 

adatok tényei: 

 tf_adat(N, PARAMÉTER, ÉRTÉK) 

Itt a PARAMÉTER alatt egy adott felületcsoport számértékű jellemzőit kell sorban megadni. 

Ide tartoznak a felületcsoport méretei mellett a mérettűrés osztályát jelző szám (a paraméter 

jele: „it”), és a felületi érdesség (jele: „ra”),  

A nem számértékű jellemzők (pl. tűrésmező betű jele, stb) megadásához használt tények alak-

ja: 

 tf_adats(N, PARAMÉTER, ÉRTÉK) 
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Ide sorolható jellemzők: 

• a tűrésmező betűjele (a PARAMÉTER változó értéke: „its”), 

• ferde megmunkálatlan felületnél (tf9 02) az oldal, amellyel a felület hegyes szöget 

zár be („sou”), 

• külső hengeres megmunkálatlan felületnél (tf9 03) az a szomszédos oldal, amely-

lyel a hengeres felület tengelyvonala párhuzamos („spo”), 

• külső kúpos megmunkálatlan felületnél a szomszédos oldal, amely felé a kúp bő-

vül („sd”). 

 

Furatok esetében fontos ismerni a kezdeti (megmunkálás előtti) állapotot. Ezen információt 

tartalmazó tény alakja: 

kezdeti_állapot(N, KEZD) 

ahol a KEZD változó két értéket vehet fel:  telt – ha a furat telibe fúrással hozható létre, 

      önt – ha a furat előöntött 

 

5.1.1.1 Egymástól különálló felületek csoportosítása 
Készülékmegoldásnál nagy jelentőségük van a megfelelő kiterjedésű sík felületeknek, ezért 

célszerű az egyébként már egyenként leírt, egy síkban fekvő kis kiterjedésű síkfelületeket egy 

egységbe foglalni (lásd az 5-3. ábrát). A munkadarab szerkezetének ily módon történő kiegé-

szítését a következő alakú tények tartalmazzák: 

szerkezet_g(OLDAL, S, GTF, GTFAO, N, MI) 

 

A jelölések (változók) jelentése: 

 GTF  az egységesített tipikus felületcsoport-osztály jele (5-3. ábra) 

 TFAO  az egységesített felületcsoport-alosztály jele (5-3. ábra) 

 

A többi jelölés jelentését az előzőekben már ismertettem. 

Az egységesített felületcsoport befoglaló méreteit (A1, A2) és referencia pontjának helyzetét, 

a már ismertetett 

 tf_adat(N, PARAMÉTER, ÉRTÉK) 

alakú tényekkel lehet leírni. 

Mivel a befoglaló méretek csak egy téglalapot határoznak meg, a csoport alakjának és mérete-

inek némi pontosítását szolgálják a P1, P2, P3 paraméterek (5-3. ábra). 
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5.1.2 Funkcionális jellemzők 

A hajtóműház funkcionális felületeit méret és helyzettűrések „kötik” össze. A méret és hely-

zettűrések típusait, amelyek a hajtóműházaknál szerepelnek, az 5-4. ábra mutatja. 

 
5-4. ábra. Méret- és helyzettűrések. 

 

A munkadarab modell ezt a következő alakú tények formájában tartalmazza: 
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 kapcsolat(OLDAL, N1, N2, HT_KÓD, TŰRÉS, IRÁNY)  

 

A változók jelentése: 

 OLDAL az oldal jele amelyhez az N1 azonosító jelű felület tartozik 

 N1, N2  a helyzettűréssel összekötött felületek azonosító jele 

 HT_KÓD a helyzettűrés kódja (5-4. ábra) 

 TŰRÉS a tűrés értéke (mm) 

 IRÁNY a tűrés iránya (x, y, z). Csak a kitérő tengelyek tengelytáv tűrésénél van 

jelentősége. 

 

Az 5-4. ábrán bemutatott tűrés illetve kötéstípusok két csoportba oszthatók amint az már a 

4.2. fejezetben említésre került. A „laza kötések” csoportjába vannak besorolva azok a tűrés-

típusok amelyek viszonylag könnyen megvalósíthatók akkor is, ha a tűréssel összekötött felü-

letek megmunkálása két különböző befogásban történik. Ide sorolhatók a következő kötéstí-

pusok: 

1. Helyzettűrés 

a) Sík és sík között: párhuzamosság, merőlegesség. 

b) Sík és tengelyvonal között: párhuzamosság, merőlegesség. 

2. Mérettel megadott helyzettűrés 

a) Sík és sík között, ha a tűrésmező T≥ 0,2 mm, 

b) Sík és tengelyvonal között, ha a tűrésmező T≥ 0,2 mm. 

 

A „szigorú kötések” csoportjába tartozik a többi kötéstípus: 

1. Helyzettűrés 

a) Tengelyvonal és tengelyvonal között: párhuzamosság, egytengelyűség, merőle-

gesség 

2. Mérettel megadott helyzettűrés 

a) Párhuzamos tengelyvonalak között, 

b) Kitérő tengelyvonalak között, 

c) Sík és tengelyvonal között, ha a tűrésmező T< 0,2 mm 

d) Sík és sík között, ha a tűrésmező T< 0,2 mm 

Ezek megvalósítása két különböző befogásban nagyon nehéz, csak nagypontosságú készülék-

kel és bázisfelületekkel lehetséges, ezért ezeket lehetőleg mindig egy befogásban kell meg-

munkálni. 
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5.1.3 A munkadarabot modellező program 

A munkadarab kézi modellezésére egy külön program szolgál ( MODEL.PRO) amely az 

adatbevitel mellett, azok feldolgozásával új jellemzőket hoz létre és ezekkel tények formájába 

kibővíti az adatbázist. A program először dialógus formájában lekérdezi a munkadarab jel-

lemzőit, amelyre a felhasználó a munkadarab rajza alapján válaszol. A sikeres modell kialakí-

táshoz a munkadarab rajzon minden felületcsoportot azonosító jellel kell ellátni, fel kell venni 

az oldal jelöléseket és a munkadarab null-pontját az 5.1.1 fejezetben ismertetett elvek szerint. 

Az 5-5. ábrán egy mintapélda látható. 

 
5-5. ábra. Munkadarab rajz 

 

A kérdések illetve a bevitt adatok három csoportra oszthatók: 

1. általános adatok 

2. geometriai és technológiai jellemzők  

3. funkcionális jellemzők 

A geometriai és a funkcionális jellemzőket és azok ábrázolását az adatbázisban, az 5.1.1. és 

5.1.2. fejezetben már bemutattam. 
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Az általános adatok csoportjába az alkatrész azonosító jele és anyaga tartozik. Az adatbázis-

ban ezek a következő tények formájában szerepelnek: 

 munkadarab(NÉV) 

 adat(mat, ANYAG) 

 

A bevitt tények feldolgozásával a program megfelelő szabályok alkalmazásával újabb ténye-

ket hoz létre, amelyek a műveleti sorrend és a befogókészülékek megoldása szempontjából 

fontosak. Ezek elsősorban a funkcionális felületekre és a munkadarab oldalaira vonatkoznak. 

 

Funkcionális (kötött) felületek 

Minden funkcionális felület amelynek a helyzetét méret- vagy helyzettűrés határozza meg, 

„kötött” jelzőt kap: 

     kapcs_tf(kotott, N) 

ahol N a felület azonosító jele. 

 

Azok a funkcionális felületek amelyek helyzetét „szigorú” tűrés határozza meg, „szigorúan 

kötött” jelzőt kapnak: 

     kapcs_tf(sz_kotott, N). 

 

Azok a funkcionális felületek amelyek helyzetét „laza” tűrés határozza meg, „lazán kötött” 

jelzőt kapnak: 

     kapcs_tf(l_kotott, N). 

 

Az oldalak jellemzői 

Azok az oldalak, amelyek valamilyen megmunkált felületet tartalmaznak, „megmunkált ol-

dal” jelzőt kapnak: 

     megmunkált(OLDAL) 

ahol az OLDAL változó a munkadarab oldalának jelölése (homlok, hát, stb.). 

 

Azok az oldalak amelyek valamilyen kötött felületet tartalmaznak, „kötött oldal” jelzőt kap-

nak: 

     oldal_adat(kotott, OLDAL). 
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Ha egy oldal szigorúan kötött felületet tartalmaz, akkor „szigorúan kötött oldal” jelzőt is kap: 

     oldal_adat(sz_kotott, OLDAL) 

illetve, ha lazán kötött felületet tartalmaz és szigorúan kötöttet nem, akkor „lazán kötött oldal” 

jelzőt kap: 

     oldal_adat(l_kotott, OLDAL). 

 

A program az adatbázist egy operatív fájlba menti el (1. függelék), amely majd a tervezőrend-

szer futtatásánál kerül beolvasásra. 
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5.2 A műveleti sorrend és a főbefogás megoldása 
Vízszintes főorsójú megmunkáló központokon egy befogásban legfeljebb a munkadarab négy 

oldala munkálható meg. A főbefogás megoldásánál arra kell törekedni, hogy a munkadarabot 

olyan helyzetben helyezzük a gép munkaterébe, amelyben minden kötött oldal megmunkálha-

tó. Ily módon érhető el a munkadarab legnagyobb pontossága és egyidejűleg a befogókészü-

lékkel szemben támasztott pontossági követelmények és annak bonyolultsága a legcseké-

lyebb. A munkadarabnak ezt a helyzetét „ideális technológiai helyzetnek” neveztem el. Az 

így kapott befogókészülék a legjobb lehetséges megoldás. 

 

Sok esetben azonban a kötött oldalak elrendezése olyan, hogy a munkadarabot nem lehet 

ideális technológiai helyzetbe hozni. Ilyenkor arra kell törekedni, hogy a munkadarabot olyan 

helyzetbe hozzuk, amelyben legalább a szigorúan kötött oldalak egy befogásban megmunkál-

hatók. Más szóval, a laza kötéseket ebben a fázisban figyelmen kívül hagyjuk. Így még min-

dig „jó” megoldást kapunk a befogókészülékre, amelynél a pontossági követelmények csak a 

készülék felfekvő felületeinek párhuzamosságára illetve annak merőlegességére vonatkoznak 

(lásd a munkadarab kötéstípusainak felosztását laza és szigorú kötésekre, 5.1.2 fejezet). 

 

Ha ez a próbálkozás sem jár sikerrel, akkor le kell mondani arról, hogy minden szigorúan kö-

tött oldalt egy befogásban munkáljunk meg. Vannak esetek, amikor ha nem is a teljes oldal, 

de a rajta lévő szigorúan kötött felületek (furatok) megmunkálhatók a többi szigorúan kötött 

oldallal egy befogásban (lásd az 5.2.3. fejezetet).  

Végül, ha a felsorolt próbálkozások egyike sem jár sikerrel, kénytelenek vagyunk olyan meg-

oldáshoz folyamodni, ahol a szigorúan kötött felületek megmunkálása két különböző befo-

gásban történik. Ezért a befogókészülékkel szemben támasztott pontossági követelmények 

igen magasak. 

 

A felsorolt szempontokat alapul véve a műveleti sorrend és a főbefogás elvi megoldására 

négy stratégiát dolgoztam ki: 

 

• Főbefogás megoldás a munkadarab ideális technológiai helyzetére (ith) 

• Főbefogás megoldás a laza funkcionális kötések figyelmen kívül hagyásával (lki) 
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• Főbefogás megoldás egy szigorúan kötött oldal lebontásával, szabad illetve lazán kö-

tött és szigorúan kötött felületekre (oszb) 

• Főbefogás megoldás a szigorú funkcionális kötések szétbontásával (szkb) 

 

A felsorolt megoldási stratégiák nem adnak egyformán kedvező készülékmegoldást. A leg-

kedvezőbb megoldás az első stratégia alkalmazásával érhető el. A második stratégiát csak ak-

kor kell alkalmazni, ha az első nem hozott megoldást, és így tovább. 

 

A stratégiák alkalmazási sorrendjét a program úgy biztosítja, hogy a logikai „VAGY” kapcso-

latban lévő célok a fenti sorrendben szerepelnek (5-6, és 5-7.ábrák). 

 

 
5-6. ábra. AND-OR gráf részlet a műveleti sorrend és a befogókészülékek elvi megoldásához. 
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Szabályok / tények formája Jelentése 
   fobefogas:- 
      befogas_ith; 
      befogas_lki; 
      befogas_oszb; 
      befogas_szkb. 
 

A főbefogás akkor megoldott, ha: 
Van megoldás az „ith” stratégia alkalmazásával vagy 
Van megoldás az „lki” stratégia alkalmazásával vagy 
Van megoldás az „oszb” stratégia alkalmazásával vagy 
Van megoldás az „szkb” stratégia alkalmazásával. 
 

5-7. ábra. A megoldási stratégiák alkalmazásának sorrendjét ábrázoló programrészlet. 

 

Tekintettel a probléma összetettségére, mindegyik megoldási stratégiát külön pontban ismer-

tetem. 

Mielőtt erre rátérnénk, ki kell térni a programba beépített feltétel nélküli (tényszerű) szabá-

lyok ismertetésére, amelyek a szekrényes alkatrészek geometriai felépítéséből adódnak. 

 

Szemközti oldal. Az alkatrész minden oldalának van egy szemközti oldala. Ezt a programban 

a 

    szemben(OLDAL, SZEMKÖZTI OLDAL). 

alakú feltétel nélküli szabályok rögzítik (5-8. ábra): 

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
   szemben(homlok,hát). 
   szemben(hát,homlok). 
   szemben(felső,alsó). 
   szemben(alsó,felső). 
   szemben(bal,jobb). 
   szemben(jobb,bal). 

A homlok oldallal szembeni oldal a hát oldal. 
A hát oldallal szembeni oldal a homlok oldal. 
A felső oldallal szembeni oldal az alsó oldal. 
… 

5-8. ábra. Szemközti oldalak 

 

Szomszédos oldal. Minden oldalnak van négy szomszédos oldala. Ezek közül kettő-kettő 

egymással párhuzamos (szemközti) oldal, és e-szerint két csoportra oszthatók. Ez a program-

ban a  

  szomszédos1(OLDAL, SZOMSZÉD1, SZOMSZÉD2). 

  szomszédos2(OLDAL, SZOMSZÉD3, SZOMSZÉD4). 

 alakú szabályok segítségével van beépítve (5-9. ábra): 

 

 

 

 

Stampfer Mihály Doktori (Phd) disszertáció 60



Szabályok / tények formája Jelentése 
  szomszedos1(homlok,bal,jobb). 
 
   szomszedos1(hát,bal,jobb). 
   szomszedos1(bal,alsó,felső). 
…… 
   szomszedos2(homlok,felső,alsó). 
 
   szomszedos2(hát,felső,alsó). 
   szomszedos2(bal,homlok,hát). 
…… 

A homlok oldal szomszédos, egymással párhuzamos 
oldalainak egyik csoportja a bal és jobb oldalak. 
 
 
 
A homlok oldal szomszédos, egymással párhuzamos 
oldalainak másik csoportja a felső és alsó oldalak. 

5-9. ábra. Egy oldal egymással párhuzamos szomszédos oldalai 

 

Esetenként szükség van egy olyan csoportosításra is amely azokat a szomszédos oldalakat 

gyűjti egy csoportba amelyek egymással is szomszédosak, illetve egymásra merőlegesek (5-

10. ábra): 

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
szomszedok_p1(homlok,felső,jobb).
 
szomszedok_p1(homlok,felső,bal). 
 
szomszedok_p1(homlok,jobb,alsó). 
szomszedok_p1(homlok,alsó,bal). 
szomszedok_p1(hát,felső,jobb). 
 
szomszedok_p1(hát,jobb,alsó). 
…… 

A homlok oldal szomszédos, egymásra merőleges olda-
lainak egy csoportja a felső és jobb oldalak. 
A homlok oldal szomszédos, egymásra merőleges olda-
lainak egy csoportja a felső és bal oldalak. 
 
 
A hát oldal szomszédos, egymásra merőleges oldalai-
nak egy csoportja a felső és jobb oldalak. 
 

5-10. ábra. Egy oldal egymásra merőleges szomszédos oldalai 

 

5.2.1 Főbefogás megoldás a munkadarab ideális helyzetére  
 

5.2.1.1 A munkadarab helyzetének meghatározása a gép munkaterében 
Ennek a stratégiának a célkitűzése az, hogy minden kötött oldal megmunkálása egy befogás-

ban történjen. A munkadarab potenciális helyzetét a gép munkaterében ebből a feltételből kell 

meghatározni. A felfekvéstípustól függően a fenti feltétel a következőképpen fogalmazható 

meg: 

• vízszintes felfekvéstípus (pos1) esetében a felfekvő oldal és a vele szemközti oldal 

nem lehetnek kötött oldalak, mert ezek nem munkálhatók meg a többi oldallal 

együtt egy befogásban; 
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• függőleges felfekvéstípus (pos2) estében a felfekvő oldal, a gépasztal felé fordított 

oldal és az ezzel szemközti oldal nem lehetnek kötött oldalak. 

 

 
5-11. ábra. AND-OR gráf részlet: Fő befogás megoldása a munkadarab ideális technológiai 

helyzetére. 

 

Mivel a vízszintes felfekvéstípus (pos1) négy oldal megmunkálását teszi lehetővé (szemben a 

függőleges felfekvéssel, amelynél csak három oldal) és a készülék felépítése is egyszerűbb, a 

befogókészülék megoldását először vízszintes felfekvésre kell keresni. Ha ez a próbálkozás 

nem jár sikerrel, akkor a rendszer függőleges felfekvéstípusra próbál megoldást találni. A ke-

resés a munkadarab minden lehetséges helyzetére kiterjed (4-1. táblázat). 

A munkadarab-helyzet kiválasztásának program részlete az 5-12. ábrán látható: 
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Szabályok / tények formája Jelentése 
befogas_ith:- 
   felfek_oldal_pos1(homlok); 
   felfek_oldal_pos1(hát); 
   felfek_oldal_pos1(bal); 
   felfek_oldal_pos1(jobb); 
   felfek_oldal_pos1(felső); 
   felfek_oldal_pos1(alsó); 
   felfek_oldal_pos2(homlok); 
   felfek_oldal_pos2(hát); 
   felfek_oldal_pos2(bal); 
   felfek_oldal_pos2(jobb); 
   felfek_oldal_pos2(felső); 
   felfek_oldal_pos2(alsó). 

Az „ith” stratégia akkor hoz megoldást, ha: 
Van megoldás vízszintes felfekvésnél a homlok oldalon vagy 
Van megoldás vízszintes felfekvésnél a hát oldalon vagy 
… 
 
 
 
Van megoldás függőleges felfekvésnél a homlok oldalon vagy 
Van megoldás függőleges felfekvésnél a hát oldalon vagy 
… 

5-12. ábra. A munkadarab lehetséges helyzetei 

 

Az 5-12. ábrán bemutatott szabály feltétel részei maguk is szabályok (részcélok) amelyek 

megvalósítása további feltételekhez van kötve. Ezek a feltételek részben az „ith” stratégia cél-

kitűzéséből adódnak, másfelől az így meghatározott munkadarab helyzetének befogásra al-

kalmasnak kell lennie (5-11. és 5-13 ábrák). 

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
felfek_oldal_pos1(OLDAL):- 
   szemben(OLDAL,SZEMKOL), 
   not(oldal_adat(kotott,OLDAL)), 
   not(oldal_adat(kotott,SZEMKOL)), 
   protokol_ir(megold_strategia,ith), 
 
   protokol_ir(felfek_tipus,pos1), 
   protokol_ir(felfek_oldal,OLDAL), 
 
   alkalmas(OLDAL). 
 

Egy munkadarab-helyzet akkor fogadható el, ha:
megkeresi az OLDAL szemközti oldalát, és 
a felfekvő oldal nem „kötött” oldal, és  
a felfekvő oldallal szemközti oldal nem kötött és
kibővíti az adatbázist egy új ténnyel, nevezete-
sen: az alkalmazott stratégia az „ith”, és 
a felfekvés típusa „pos1” (vízszintes), és 
a felfekvő oldal az OLDAL változó aktuális ér-
téke, és 
a vizsgált helyzete a munkadarabnak befogásra 
alkalmas. 
 

5-13. ábra. Egy lehetséges munkadarab-helyzet alkalmasságának vizsgálata 

 

Az adatbázist karbantartó szabály segítségével történik az adatbázis kibővítése új tényekkel, 

illetve a régi tények törlése. A szabály formája:  

protokol_ir(JELLEMZŐ, ÉRTÉK) 

Ez esetben az új tények a megoldási stratégia (ith), felfekvés típus, felfekvő oldal, és függőle-

ges felfekvésnél, az asztal felőli oldal. Az adatbázis kibővítését illetve karbantartását ellátó 

programrészletet mutatja az 5-14. ábra. 
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protokol_ir(JELLEMZŐ,_):- 
      retract(keszulek_megoldas(_,JELLEMZŐ,_)),fail. 
       
protokol_ir(JELLEMZŐ, ÉRTÉK):- 
      assertz(keszulek_megoldas(fobefogas,JELLEMZŐ, ÉRTÉK)). 
 

5-14. ábra. Az adatbázis karbantartását ellátó programrészlet 

 

Az első szabály törli az előző próbálkozásból eredő adatot (ha volt ilyen),illetve lebontja a 

zsákutcába jutott próbálkozásból kialakult tervrészletet, a második pedig kibővíti az adatbá-

zist az új, aktuális ténnyel. 

Az így kiválasztott munkadarabhelyzet csak akkor fogadható el véglegesen, ha alkalmas be-

fogásra. (5-11. ábra). Ez a feltétel is egy szabály, amelynek feltétel részét további szabályok 

alkotják (5-15. ábra). 

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
alkalmas(OLDAL):- 
   alkalmas_felfek(OLDAL), 
   alkalmas_o_hatar(OLDAL), 
   alkalmas_szor(OLDAL). 
 

A felfekvő oldallal adott helyzet akkor fogadható el ha: 
Alkalmas felfekvésre és  
Alkalmas oldalpozicionálásra és  
Alkalmas szorításra 

5-15. ábra. Egy potenciális munkadarab-helyzet alkalmasságának vizsgálata 

 

5.2.1.2 Felfekvésre való alkalmasság 
A munkadarab kiválasztott (vizsgált) helyzete felfekvésre akkor alkalmas, ha a potenciális fel-

fekvő oldal felfekvésre alkalmas felületet tartalmaz (4.4.1. fejezet). 

A keresés először megmunkált felületekre irányul, és ha ilyen nincs, csak akkor terjed ki al-

kalmas megmunkálatlan felületekre is (5-16. ábra). Ha a kiválasztott felfekvő felület meg-

munkált tulajdonsággal (jelzővel) van ellátva, a főbefogás sorrendben a második lesz. Viszont 

ha a kiválasztott felfekvő felület megmunkálatlan, a főbefogás sorrendben az első lesz. 

Ha a munkadarab helyzete felfekvésre alkalmasnak bizonyul, akkor a rendszer elvégzi az 

adatbázis kibővítését a kiválasztott felfekvő felülettel és a befogások sorrendjével. A leírtak-

nak megfelelő programrészletet az 5-17. ábra mutatja. 

 

Ha a vizsgált oldalon ill. munkadarab-helyzetben nincs megfelelő felfekvő felület, akkor az 

befogásra alkalmatlannak minősül.  
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Szabályok / tények formája Jelentése 
 
alkalmas_felfek(OLDAL):- 
   van_alk_tf_m(OLDAL); 
 
   van_alk_gtf_m(OLDAL); 
   van_alk_tf_ny(OLDAL); 
   van_alk_gtf_ny(OLDAL). 
 

A felfekvő oldallal adott helyzet akkor alkalmas felfekvésre 
ha: 
A felfekvő oldal tartalmaz alkalmas megmunkált felületet 
vagy  
Tartalmaz alkalmas megmunkált felületek csoportját vagy 
Tartalmaz alkalmas megmunkálatlan felületet vagy 
Tartalmaz alkalmas megmunkálatlan felületek csoportját.  

5-16. Felfekvésre való alkalmasság. 

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
 
van_alk_tf_m(OLDAL):- 
   szerkezet(OLDAL,_,tf5,_,N,m), 
   felfek_tf_meret(OLDAL,N), 
   protokol_ir(sorrend,elso_kieg), 
   protokol_ir(felfek_felulet,N), 
   felfek_tf_feloszt(OLDAL,N). 
 

A felfekvő oldal akkor tartalmaz alkalmas megmunkált 
felületet ha: 
Tartalmaz megmunkált(m) síkfelületet (tf5) és  
A választott felület (N) mérete megfelelő és  
Adatbázis kiegészítés: első a kiegészítő befogás és  
Adatbázis kiegészítés: a felfekvő felület N és  
A kiválasztott felületet szektorokra osztja 

5-17. ábra. Felfekvésre alkalmas megmunkált felület kiválasztása 

 

A felfekvő felületnek csak elegendő nagyságú felület alkalmas (4.4.1. fejezet). . Ennek megál-

lapításához össze kell hasonlítani a felület méreteit és a munkadarab befoglaló méreteit (5-18. 

ábra).  

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
felfek_tf_meret(OLDAL,N):- 
   oldalak_cs(homlokhát,OLDAL), 
   tf_adat(N,a1,A1), 
   tf_adat(N,a2,A2), 
   adat(gabx,GABX), 
   A1/GABX>0.4, 
 
   adat(gaby,GABY), 
   A2/GABY>0.4, 
   adat(gabz,GABZ), 
   A1/GABZ>0.4,A2/GABZ>0.4. 
               ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 

A felfekvő felület nagysága akkor megfelelő ha: 
 
Megkeresi felfekvő felület „a1” méretét és  
Megkeresi felfekvő felület „a2” méretét és 
Megkeresi a munkadarab x irányú befoglaló méretét és  
Az „a1” méret és az x irányú befoglaló méret hányadosa 
nagyobb mint 0,4. 
Megkeresi a munkadarab y irányú befoglaló méretét és 
… 

5-18. ábra. A felfekvő felület nagyságának ellenőrzése. 

A rendszer a kiválasztott felfekvő felületet négy szektorra és négy központi zónára osztja, 

amelyekre majd később, a szorító felületek kiválasztásánál lesz szükség (4.4.3. fejezet). A 
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szektorokat a rendszer téglalapokként definiálja, azok két csúcsának koordinátáival (5-19. áb-

ra).  

 

 
 
 
 
 

a) A felfekvő felület 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) A szektorok meghatározása 
 
szek1 ((X1,YC), (XC,Y2)) 
szek2 ((XC,YC), (X2,Y2)) 
szek3 ((XC,Y1), (X2,YC)) 
szek4 ((X1,Y1), (XC,YC)) 
 
 
 
 
 

c) A központi zónák meghatározása 
 
cz12 ((XZ1,YC), (XZ2,Y2)) 
cz23 ((XC,YZ1), (X2,YZ2)) 
cz34 ((XZ1,Y1), (XZ2,YC)) 
cz14 ((X1,YZ1), (XC,YZ2)) 
 

 
XC=C1 
YC=C2 

2
11 AXCX −=  

2
12 AXCX +=  

2
21 AYCY −=  

2
22 AYCY +=  

6
11 AXCXZ −=  

6
12 AXCXZ +=  

6
21 AYCYZ −=  

6
22 AYCYZ +=  

5-19. ábra. A szektorok és központi zónák meghatározása homlok- illetve hátoldalon elhe-

lyezkedő felfekvő felületeknél 

 

Az ide tartozó program egy részletét az 5-20. ábra mutatja: 
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Szabályok / tények formája Jelentése 
felfek_tf_feloszt(OLDAL,N):- 
    oldalak_cs(homlokhát,OLDAL), 
    tf_adat(N,a1,A1), 
    tf_adat(N,a2,A2), 
    tf_adat(N,c1,XC), 
   X1=XC-A1/2,X2=XC+A1/2, 
   tf_adat(N,c2,YC), 
   Y1=YC-A2/2,Y2=YC+A2/2, 
   XZ1=XC-A1/6,XZ2=XC+A1/6, 
   YZ1=YC-A2/6,YZ2=YC+A2/6, 
   protokol_sek(sek1,OLDAL,X1,YZ2,XZ1,Y2), 
   protokol_sek(sek2,OLDAL,XZ2,YZ2,X2,Y2), 
   … 
   protokol_sek(cz12,OLDAL,XZ1,YC,XZ2,Y2), 
   … 

Az N azonosító jelű felület méreteit 
megkeresi és ezekből kiszámolja a szek-
torok és központi zónák méreteit az 5-
19. ábrán bemutatott elvek szerint. 
 
 
 
 
 
 
A szektorok adataival kibővíti az adat-
bázist, 

5-20. ábra. A felfekvő felület felosztásának programrészlete 
 

Az 5-20. ábrán bemutatott szabályban szereplő  

   protokol_sek(SZEKTOR,OLDAL,X1,Y1,X2,Y2), 

alakú feltétel az adatbázis kiegészítését végzi a szektorokat meghatározó új tényekkel. Az 

X1,Y1 a szektort kijelölő téglalap bal alsó (legkisebb) koordinátái, az X2,Y2 értékei pedig a 

jobb felső (legnagyobb) koordináták. Az ennek megfelelő programrészlet az 5-21. ábrán lát-

ható. 

protokol_sek(SZEKTOR,_,_,_,_,_):- 
      retract(szek_adat(SZEKTOR,_,_,_,_,_)),fail. 
       
protokol_sek(SZEKTOR,OLDAL,X1,Y1,X2,Y2):- 
      assertz(szek_adat(SZEKTOR,OLDAL,X1,Y1,X2,Y2)). 
 

5-21. ábra. Az adatbázis kiegészítése a szektorokat meghatározó új tényekkel 
 

Miután megállapítást nyert, hogy a munkadarab vizsgált helyzete felfekvésre alkalmas, a kö-

vetkező lépés az oldalpozicionálásra való alkalmasság megvizsgálása. 

 

5.2.1.3 Oldalpozicionálásra való alkalmasság 
A befogás sorrendje nagyban befolyásolja az egyes oldalpozicionálás típusok alkalmazható-

ságát: 

• ha a fő befogás sorrendben a második, akkor az alkalmazható oldalpozicionálás tí-

pusok a p22 vagy a p4 lesznek (lásd a 4-7. ábrát); 

• ha a fő befogás sorrendben az első, akkor az alkalmazható oldalpozicionálás típu-

sok a p1 vagy a p3 lehetnek. 
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Ha a lehetséges oldalpozicionálás típusok valamelyikéhez alkalmas felületek találhatók a 

munkadarab megfelelő oldalán (4.4.2. pont), akkor a munkadarab potenciális helyzete a gép 

munkaterében alkalmasnak minősül oldalpozicionálás szempontjából is. Az ide tartozó prog-

ramrésznek egy részlete az 5-22. és 5-23 ábrákon látható. 

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
alkalmas_o_hatar(OLDAL):- 
 
      alk_tip_p22(OLDAL); 
      alk_tip_p1(OLDAL); 
      alk_tip_p3(OLDAL); 
      alk_tip_p4(OLDAL). 
 

A felfekvő oldallal adott helyzet akkor alkalmas oldalpozici-
onálásra ha: 
Alkalmas p22 típusú (két furatos) oldalpozicionálásra vagy  
Alkalmas p1 típusú oldalpozicionálásra vagy 
Alkalmas p3 típusú oldalpozicionálásra vagy 
Alkalmas p4 típusú oldalpozicionálásra. 

5-22. ábra. Oldalpozicionálásra való alkalmasság vizsgálata 
 

Szabályok / tények formája Jelentése 
 
alk_tip_p22(OLDAL):- 
       
keszulek_megoldas(fobefogas,sorrend,elso_kieg),
szerkezet(OLDAL,SK,tf1,_,N1,_), 
szerkezet(OLDAL,SK,tf1,_,N2,_),N1<>N2, 
 
tf_adat(N1,c1,C11), 
tf_adat(N1,c2,C21), 
tf_adat(N2,c1,C12), 
tf_adat(N2,c2,C22), 
D1=C12-C11,D2=C22-C21, 
D=sqrt((D1*D1)+(D2*D2)), 
adat(gabx,GABX), 
adat(gaby,GABY), 
adat(gabz,GABZ), 
D/GABX>0.3, D/GABY>0.3, D/GABZ>0.3, 
protokol_ir(oldalhatarol_tipus,p22), 
protokol_ir(tamasz_felulet,N1), 
protokol_ir(utkoz_felulet,N2). 
 

A felfekvő oldallal adott helyzet akkor al-
kalmas p22 típusú oldalpozicionálásra ha: 
Sorrendben első a kiegészítő befogás és   
Az oldal tartalmaz azonos hordozó síkon 
(SK) két furatot (tf1) melyek azonosítói 
N1 és N2 és   
Megkeresi az N1 furat referencia pontjá-
nak koordinátáit (C11, C21) és   
Megkeresi az N2 furat referencia pontjá-
nak koordinátáit (C12, C22) és  
Kiszámolja a furatok közötti távolságot 
(D) és   
Megkeresi a munkadarab befoglaló mére-
teit (GABX, GABY, GABZ) és   
 
A D/GABX, … nagyobb 0,3-nál és  
Kibővíti az adatbázist: az oldalpozicioná-
lás típusa p22, a támasztó felület az N1, az 
ütköztető felület az N2. 

5-23. ábra. A p22 típusú (két furatos) oldalpozicionálásra való alkalmasság vizsgálata 
 

A rendszer az adatbázist újabb tényekkel bővíti ki, amelyek az oldalpozicionálás típusára, és a 

támasztó- és ütköztető felületekre vonatkoznak. 

Ezután a rendszer rátér a szorításra való alkalmasság vizsgálatára. Ha a rendszer nem talál 

megoldást oldalpozicionálásra, akkor a munkadarab vizsgált helyzetét, mint befogásra alkal-

matlant elveti és egy újabb potenciális helyzetre újra kezdi az alkalmasság vizsgálatát felfek-

vésre, oldalpozicionálásra és szorításra. 
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5.2.1.4 Szorításra való alkalmasság 
A munkadarab helyzete akkor alkalmas szorításra, ha valamely szorítástípus alkalmazásához 

adottak a szükséges feltételek (5-24 ábra). A főbefogásnál alkalmazható szorítástípusokat el-

sősorban az befolyásolja, hogy a főbefogás sorrendben másodig vagy első befogás lesz:  

• amikor a fő befogás sorrendben a második, a lehetséges szorítástípusok az s11, s12 

és s3;  

• amikor a főbefogás sorrendben az első, a lehetséges szorítástípusok az s11, s12, és 

s2. A szorítási pontok száma s11 és s12 esetében kettő vagy három lehet, míg s2 

esetében egy vagy kettő lehet. 

Ha valamelyik lehetséges szorítástípushoz létezik alkalmas felület a megfelelő oldalon (ill. 

oldalakon), akkor a munkadarab vizsgált helyzete szorításra alkalmasnak minősül. Egy bizo-

nyos felület alkalmasságának megállapítása több alkalmassági kritérium alapján történik 

(4.4.3. fejezet), ezek: a felület alakja, nagysága, elhelyezkedése, a szorítóerők hatásvonalának 

vizsgálata, és némely szorítástípushoz kapcsolódó különleges kritérium. Ezek ismertetése 

előtt, tisztázni kell néhány problémát amely minden szorítás típusnál jelentkezik. 

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
alkalmas_szor(OLDAL):- 
 
   alk_tip_s2_1(OLDAL); 
   alk_tip_s2_2(OLDAL); 
   alk_tip_s11_2(OLDAL); 
   alk_tip_s11_4(OLDAL); 
   alk_tip_s11_3(OLDAL); 
   alk_tip_s12_2(OLDAL); 
   alk_tip_s12_4(OLDAL); 
   alk_tip_s12_3(OLDAL); 
   alk_tip_s3_2(OLDAL); 
   alk_tip_s3_4(OLDAL); 
   alk_tip_s3_3(OLDAL). 

A felfekvő oldallal adott helyzet akkor alkalmas 
szorításra ha: 
Alkalmazható az s2_1 szorítás típus vagy   
Alkalmazható az s2_2 szorítás típus vagy   
Alkalmazható az s11_4 szorítás típus vagy   
… 
… 

5-24. ábra. Szorításra való alkalmasság vizsgálata 

 

Két téglalap metszetének megállapítása 

Olyan helyzetű felületet kell választani szorításhoz, amely lehetővé teszi, hogy a szorítóerő 

hatásvonala áthaladjon a felfekvő felületen, illetve többpontos szorításnál a felfekvő felület 

megfelelő szektorán (4.4.3.2. fejezet). A felfekvő felület és annak szektorai, valamint a szorító  
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5-25. ábra. Két téglalap metszetének feltételei. 

 
felület téglalapokként vannak ábrázolva. Ahhoz, hogy egy felület választható legyen szorító-

felületnek, az szükséges, hogy a felfekvő felület (szektor) „felett” helyezkedjen el. Ez a felté-

tel akkor teljesül, ha a két téglalap vetületeinek a felfekvő felület síkján közös pontjai vannak, 

azaz metszetük van. 
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Metszet létezésének a feltételeit, két olyan téglalap között, amelyek két csúcspont koordinátá-

ival adottak, az 5-25. ábra szemlélteti. Ha a bemutatott nyolc lehetséges eset közül valamelyik 

teljesül, akkor a vizsgált téglalapok metszetben vannak. Ezt Prolog-ban nyolc szabállyal lehet 

ábrázolni (5-26. ábra). 

 

metszet(_,_,FX2,FY2,KX1,KY1,KX2,KY2):- 
      KX1<FX2,FX2<=KX2,KY2>=FY2,FY2>KY1. 
          
metszet(_,FY1,FX2,_,KX1,KY1,KX2,KY2):- 
      KX2>=FX2,FX2>KX1,KY1<=FY1,FY1<KY2. 
         
metszet(FX1,FY1,_,_,KX1,KY1,KX2,KY2):- 
      KX1<=FX1,FX1<KX2,KY1<=FY1,FY1<KY2. 
               
metszet(FX1,_,_,FY2,KX1,KY1,KX2,KY2):- 
      KX2>FX1,FX1>=KX1,KY2>=FY2,FY2>KY1. 
          
metszet(FX1,FY1,FX2,FY2,_,_,KX2,KY2):- 
      FX1<KX2,KX2<=FX2,FY2>=KY2,KY2>FY1. 
       
metszet(FX1,FY1,FX2,FY2,_,KY1,KX2,_):- 
      FX2>=KX2,KX2>FX1,FY1<=KY1,KY1<FY2. 
       
metszet(FX1,FY1,FX2,FY2,KX1,KY1,_,_):- 
      FX1<=KX1,KX1<FX2,FY1<=KY1,KY1<FY2. 
       
metszet(FX1,FY1,FX2,FY2,KX1,_,_,KY2):- 
      FX2>KX1,KX1>=FX1,FY2>=KY2,KY2>FY1. 
 
5-26. ábra. Két téglalap metszetét vizsgáló programrészlet 

 

A felfekvő felület és a felfekvő oldallal szemben lévő oldalon elhelyezkedő sík felület 

metszete 

A rendszer a felfekvő felületet négy szektorra és négy központi zónára osztja. Egy-egy szek-

tort illetve központi zónát a két csúcsának koordinátái határozzák meg. A potenciális szorító 

felület az alkatrész modelljében a felület referencia pontjának (középpont) koordinátáival és 

az oldalak hosszával van megadva. Ahhoz, hogy a metszetet bizonyító fenti szabályok alkal-

mazhatók legyenek, először meg kell határozni a potenciális szorító felületet alkotó téglalap 

két csúcsának koordinátáit. A felfekvő felület egy bizonyos szektora és a potenciális szorító 

felület metszetének vizsgálatát végző programrészlet az 5-27. ábrán látható. 
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Szabályok / tények formája Jelentése 
metszet_szemk(N,SZEK):- 
 
   tf_adat(N,a1,A1), 
   tf_adat(N,c1,XC), 
   FX1=XC-A1/2,FX2=FX1+A1, 
   tf_adat(N,a2,A2), 
   tf_adat(N,c2,YC), 
   FY1=YC-A2/2,FY2=FY1+A2, 
   szek_adat(SEK,_,KX1,KY1,KX2,KY2), 
      met-
szet(FX1,FY1,FX2,FY2,KX1,KY1,KX2,KY2
). 
 

Az N felületnek és a felfekvő felület adott 
szektorának akkor van metszete ha: 
Megkeresi az N felület adatait és meghatá-
rozza a téglalap csúcspontjainak koordinátáit 
és  
 
 
 
Megkeresi a szektor csúcspontjainak koordi-
nátáit és  
Alkalmazza a „metszet” szabályt (5-25. ábra) 

5-27. ábra. A felfekvő felület egy bizonyos szektora és a potenciális szorító felület metszeté-

nek vizsgálatát végző programrészlet 

 

 
5-28. ábra. A felfekvő oldal és a felfekvő oldallal szomszédos oldalon elhelyezkedő felü-

let vetületének metszete 
 
 

  A felfekvő felület és a felfekvő oldallal szomszédos oldalon elhelyezkedő felület metszete 

Ez a probléma akkor jelentkezik amikor a szorítás a felfekvő oldallal szomszédos oldalon tör-

ténik (s11 alaptípusnál). A szorító felület nagysága egy szorításra alkalmas bemélyedés (tf9 

01) esetében annak oldalhosszával és mélységével, vagy furat esetében a furat átmérőjével és 

mélységével van meghatározva. Azt kell megállapítani, hogy e felület vetülete metszésben 

van-e a felfekvő felület megfelelő szektorával (5-28. ábra). 
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Az alkalmazott munkadarab modell sajátosságait szem előtt tartva ezt a feladatot a program-

ban 12 szabállyal lehet megoldani. Ezek alakja az 5-29. ábrán bemutatott programrészletből 

látható. 

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
 
metszet_szom(bal,N,S,SEK):- 
 
 
   oldalak_cs(homlokhát,S), 
   tf_adat(N,a1,A1), 
   tf_adat(N,l,L), 
   tf_adat(N,c1,YC), 
   FY1=YC-A1/2,FY2=FY1+A1, 
   szerkezet(_,SK,_,_,N,_), 
   FX1=-SK,FX2=FX1+L, 
   szek_adat(SEK,_,KX1,KY1,KX2,KY2), 
      met-
szet(FX1,FY1,FX2,FY2,KX1,KY1,KX2,KY2). 
       
 
metszet_szom(jobb,N,S,SEK):- 
      oldalak_cs(homlokhát,S), 
      tf_adat(N,a1,A1), 
      tf_adat(N,l,L), 
      tf_adat(N,c1,YC),FY1=YC-
A1/2,FY2=FY1+A1, 
      szerkezet(_,FX2,_,_,N,_),FX1=FX2-L, 
      szek_adat(SEK,_,KX1,KY1,KX2,KY2), 
      met-
szet(FX1,FY1,FX2,FY2,KX1,KY1,KX2,KY2). 
 
… 

A bal oldalon elhelyezkedő N felületnek 
és az S oldalon elhelyezkedő felfekvő fe-
lület SEK szektorának akkor van metsze-
te ha: 
Megkeresi az N felület adatait és megha-
tározza a téglalap csúcspontjainak koor-
dinátáit és  
 
 
 
 
Megkeresi a szektor csúcspontjainak ko-
ordinátáit és  
Alkalmazza a „metszet” szabályt (5-25. 
ábra) 
 
A jobb oldalon elhelyezkedő N felület-
nek és az S oldalon elhelyezkedő felfek-
vő felület SEK szektorának akkor van 
metszete ha: 
… 
… 

5-29. ábra. A felfekvő felület és a felfekvő oldallal szomszédos oldalon elhelyezkedő felület 

metszetének vizsgálatát végző programrészlet 

 

5.2.1.4.1  s11_2 szorítástípus (Merőleges, kétpontos szorítás a felfekvő felülettel 

szomszédos oldalakon) 

Ezt a szorítás típust akkor lehet alkalmazni, ha a felfekvő oldallal szomszédos oldalakon kellő 

számú és elhelyezkedésű bemélyedés van (tf9 01). 

Kisméretű daraboknál kétpontos szorítást lehet alkalmazni. A munkadarab méreteit illetően 

nehéz éles határt megállapítani, ezért felső határként. ebben a munkában a felfekvő felület fe-

lett megszerkeszthető téglalap oldalhosszainak 150 mm-es tapasztalati értékét vettem fel. 
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Amikor a felfekvő felület ennél nagyobb, négy- vagy hárompontos szorítással kell próbálkoz-

ni. Az s11_2 típusú szorítás alkalmazhatóságának vizsgálatát végző programrészlet az 5-30. 

ábrán látható. 

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
alk_tip_s11_2a(OLDAL):- 
 
   felfek_tf_meret1, 
   szomszedos1(OLDAL,SZOM1,SZOM2), 
 
   metszet_s11(sek1,SZOM1,OLDAL), 
   metszet_s11(sek3,SZOM2,OLDAL), 
 
   elfogad_s11_2(OLDAL), 
 
 
 
   bejegyez_szor_fel(s11_2). 
 

A felfekvő oldallal adott helyzet akkor alkalmas 
s11_2 típusú szorításra ha: 
A felfekvő felület méretei kicsik (5-31. ábra) és  
Megkeresi a felfekvő oldallal szomszédos olda-
lakat és   
Szorításhoz alkalmas bemélyedést keres az 
egyik és másik szomszédos oldalon (5-32 ábra) 
és   
A rendszer elfogadásra felkínálja az s11_2 szo-
rítás típust a kiválasztott felületeken. A felhasz-
náló ezt az „n” vagy „y” billentyű lenyomásával 
elutasíthatja, vagy elfogadja és  
Véglegesen az adatbázisba helyezi a szorító fe-
lületeket. 

 
5-30. ábra. Az s11_2 típusú szorítás alkalmazhatóságának vizsgálata 

 

A bemutatott szabály első feltétele is egy szabály, amely akkor teljesül, ha a felfekvő felület 

hosszméretei 150 milliméternél kisebbek (5-31. ábra). 

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
felfek_tf_meret1:- 
  keszulek_megoldas(fobefogas,felfek_felulet,N),
  tf_adat(N,a1,A1),A1<=150, 
  tf_adat(N,a2,A2),A2<=150. 

A szabály akkor teljesül ha: 
Megkeresi a felfekvő felület azonosítót és 
Megkeresi a felfekvő felület méreteit, és  
Azok 150 mm-nél kisebbek. 

 

5-31. ábra. A felfekvő felület méreteit vizsgáló szabály 

 

A harmadik és negyedik feltétel szintén egy-egy szabály amelyek szorításhoz alkalmas bemé-

lyedést keresnek az egyik illetve másik szomszédos oldalon és megvizsgálják, hogy az aktuá-

lis felület és a felfekvő felület megfelelő szektora metszik-e egymást. Ha igen akkor a kivá-

lasztott felület ideiglenesen bekerül az adatbázisba (5-32. ábra). 

 

Az ötödik feltétel egy dialógus, amelyre azért van szükség, mert előfordulhat, hogy a készülék 

szorítóelme akadályozza a megmunkálást. 
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Szabályok / tények formája Jelentése 
metszet_s11(SEK,SZOM,OLDAL):- 
  szerkezet(SZOM,_,tf9,01,N,_), 
 
  metszet_szom(SZOM,N,OLDAL,SEK), 
  assertz(szor_fel(fobefogas,N)). 
 

Akkor van megfelelő felület a SZOM oldalon ha: 
A SZOM oldal tartalmaz tf9 01 felületcsoport tí-
pust és  
Ennek metszete van a SEK szektorral (5-29. á.) és  
A kiválasztott szorító felületet (N) beviszi az 
adatbázisba. 

5-32. ábra. Szorító felület felkutatása a felfekvő oldallal szomszédos oldalon. 

 

5.2.1.4.2 s11_4 szorítástípus (Merőleges, négypontos szorítás a felfekvő felülettel 

szomszédos oldalakon) 

Az alkalmasság vizsgálata hasonló módon történik mint az s11_2 típusnál, azzal a különbség-

gel, hogy itt négy megfelelő szorítófelületet kell találni. Négypontos szorítást csak akkor lehet 

alkalmazni, amikor a felfekvő felület megmunkált, illetve amikor a főbefogás sorrendben a 

második. Előfordulhat azonban olyan eset is amikor a felfekvő felület megmunkált ugyan, de 

nem találunk négy megfelelő helyet (felületet) a szorításhoz és ilyenkor kell megvizsgálni a 

három pontos szorítás lehetőségét is.  

 

5.2.1.4.3 s11_3 szorítástípus (Merőleges, hárompontos szorítás a felfekvő felülettel 

szomszédos oldalakon) 

Ez a szorítás típus alkalmazható akkor is ha a felfekvő felület nincs megmunkálva. Az alkal-

massági vizsgálat hasonlóan történik, mint az s11_2 és s11_4 típusoknál, azzal a különbség-

gel, hogy itt három szorító felületet kell keresnie a rendszernek. 

 

 

5.2.1.4.4 s12_2 szorítástípus (Merőleges, kétpontos szorítás a felfekvő felülettel 

szemközti oldalon) 

Ezt a szorítást akkor lehet alkalmazni, ha a munkadarab- illetve a felfekvő felület méretei vi-

szonylag kicsik és ha a felfekvő oldallal szemközti oldalon szorításhoz alkalmas felület (felü-

letek) található. Az alkalmasság vizsgálata hasonló mint az s11_2 esetében, a különbség csu-

pán annyi, hogy itt a szorító felületeket a felfekvő oldallal szemben lévő oldalon keresi a 

rendszer. Ez az 5-33. ábrán bemutatott szabályokkal írható le. 
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Szabályok / tények formája Jelentése 
alk_tip_s12_2a(OLDAL):- 
 
      felfek_tf_meret1, 
      szemben(OLDAL,SZEMK), 
      metszet_s12(sek1,SZEMK), 
 
      metszet_s12(sek3,SZEMK), 
 
      elfogad_s12_2(OLDAL), 
 
 
      bejegyez_szor_fel(s12_2). 
 

A felfekvő oldallal adott helyzet akkor alkalmas s12_2 tí-
pusú szorításra ha: 
A felfekvő felület méretei kicsik (5-31. ábra) és  
Megkeresi a felfekvő oldallal szemközti oldalt (SZEMK) és  
A szemközti oldalon szorításhoz alkalmas felületet keres a 
s amely a „sek1” szektorral metszetben van (5-34 ábra) és   
Alkalmas felületet keres amely „sek3” szektorral metszet-
ben van és  
A rendszer elfogadásra felkínálja az s12_2 szorítás típust a 
kiválasztott felületeken. A felhasználó ezt az „n” vagy „y” 
billentyű lenyomásával elutasíthatja, vagy elfogadja és  
Véglegesen az adatbázisba helyezi a szorító felületeket. 

5-33. ábra. Az s12_2 típusú szorítás alkalmazhatóságának vizsgálata 

 
Szabályok / tények formája Jelentése 
metszet_s12(SEK,SZEMK):- 
   szerkezet(SZEMK,_,tf5,_,N,_), 
   metszet_szemk(N,SEK), 
   assertz(szor_fel(fobefogas,N)). 

Akkor van megfelelő felület a SZEMK oldalon ha: 
A SZEMK oldal tartalmaz tf5 felületcsoport típust és  
Ennek metszete van a SEK szektorral (5-29. ábra) és   
A kiválasztott szorító felületet (N) beviszi az adatbázis-
ba. 

5-34. ábra. Egy szorító felület felkutatása a felfekvő oldallal szemközti oldalon 

 
Ehhez hasonló módon történik az s12_3 és s12_4 szorítás típusok alkalmassági vizsgálata is. 
 

5.2.1.4.5 s3_2 szorítás típus (kétpontos szorítás a felfekvő felületen lévő menetes fu-

ratok segítségével) 

Szorítás menetes furatok segítségével csak függőleges felfekvés típus (pos2) mellett alkal-

mazható, amikor sorrendben második a főbefogás. Kisméretű daraboknál kétpontos szorítást 

lehet alkalmazni. A munkadarab méreteit illetően nehéz éles határt megállapítani, ezért felső 

határnak itt is a felfekvő felület felett megszerkeszthető téglalap oldalhosszainak 150 mm-es 

tapasztalati értéket vettem fel. Amikor a felfekvő felület ennél nagyobb, négypontos szorítás-

sal kell próbálkozni. Előfordulhat azonban, hogy nem találunk négy megfelelő helyet (felüle-

tet) szorításhoz és ilyenkor kell megvizsgálni a három pontos szorítás lehetőségét is.  

Kétpontos szorításnál a felfekvő oldalon két olyan menetes furatot keres a rendszer amelyek a 

felfekvő felület megfelelő szektoraiban helyezkednek el (metszetük van). Az ennek megfelelő 

szabályok alakja az 5-35. ábrán látható. 

Az s3_4 és s3_3 szorítás típusok alkalmassági vizsgálata is hasonló, azzal, hogy 4 illetve 3 

menetes furatra van szükség. 
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Szabályok / tények formája Jelentése 
alk_tip_s3_2(OLDAL):- 
 
  keszulek_megoldas(fobefogas,felfek_tipus,pos2), 
  felfek_tf_meret1, 
  szerkezet(OLDAL,_,tf3,_,N1,_), 
  metszet_szemk(N1,sek1), 
 
  szerkezet(OLDAL,_,tf3,_,N2,_), 
  metszet_szemk(N2,sek3), 
  protokol_ir(szorit_tipus,s3_2), 
  protokol_ir(szorit_felulet1,N1), 
  protokol_ir(szorit_felulet2,N2). 
 

A felfekvő oldallal adott helyzet akkor 
alkalmas s3_2 típusú szorításra ha: 
A felfekvés típus függőleges (pos2) és  
A felfekvő felület méretei kicsik  és  
Mentes furatot (tf3) keres (N1) és   
N1 furatnak és „sek1” szektornak met-
szete van ((5-29. ábra) és   
Mentes furatot (tf3) keres (N2) és   
N2 és „sek3” szektornak metszete van és 
Új tényeket visz be az adatbázisba (szo-
rítás típus s3_2, szorító felületek N1 és 
N2). 

5-35. ábra. Az s3_2 típusú szorítás alkalmazhatóságának vizsgálata 

 

5.2.1.4.6 s2_1 szorítástípus (Oldalszorítás egy helyen) 

Oldalszorítást lehet alkalmazni lapos alkatrészeknél, amikor az oldalpozicionálás p1 típusú. A 

viszonylag kis méretű darabokat elegendő egy helyen szorítani. A szorító felületet a támasztó 

felülettel szembeni oldalon keresi a rendszer. Az alkalmasságot az 5-36. ábrán bemutatott 

szabály vizsgálja.  

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
alk_tip_s2_1(OLDAL):- 
 
  keszulek_megoldas(fobefogas,oldalhatar_tipus,p1), 
  md_alak(OLDAL), 
 felfek_tf_meret1, 
  keszulek_megoldas(fobefogas,tamasz_felulet1,N1), 
  szerkezet(SV,_,_,_,N1,_), 
  szemben(SV,SZEMK), 
 
  szerkezet(SZEMK,_,tf5,_,N2,ny), 
 
  metszet_szemk_tf(N1,N2), 
  egy_szinten(OLDAL,N1,N2), 
 
  elfogad_s2(OLDAL,N1,N2), 
 
 
  protokol_ir(szorit_tipus,s2_1), 
  protokol_ir(szorit_felulet1,N2). 

A felfekvő oldallal adott helyzet akkor 
alkalmas s2_1 típusú szorításra ha: 
Az oldalpozicionálás típus p1 és  
A munkadarab alakja lapos (5-37á.) és 
A felfekvő felület méretei kicsik  és  
Megkeresi a támasztó felületet (N1) és  
Megkeresi a támasztó oldalt (SV) és   
Megkeresi a támasztó oldallal szem-
közti oldalt (SZEMK) és   
SZEMK oldalon síkfelületet (tf5) keres 
(N2) és   
N1 és N2 felületeknek metszete van és  
N1 és N2 felületek egy magasságban 
vannak a felfekvő oldaltól (5-38. á.)és  
A rendszer elfogadásra felkínálja az 
s11_2 szorítás típust a kiválasztott fe-
lületeken. és 
Új tényeket visz be az adatbázisba 
(szorítás típus s2_1, szorító felület N1. 

5-36. ábra. Az s2_1 típusú szorítás alkalmazhatóságának vizsgálata 
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A bemutatott szabály egyes feltételei szintén szabályok. Ilyen a munkadarab alakjára vonat-

kozó feltétel (5-37. ábra), amely akkor teljesül, ha a munkadarab magasságának és szélessé-

gének- illetve hosszának hányadosa kisebb mint 0,4. Ezt az értéket tapasztalat alapján válasz-

tottam.  

A szorításra használt felületeknek megközelítően egy magasságban (egy szinten) kell elhe-

lyezkedni. Ez a feltétel is egy szabály (5-38. ábra), amely akkor teljesül ha a két felület alsó 

élének a felfekvő oldaltól mért távolsága közel azonos (5-39 ábra). 

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
md_alak(OLDAL):- 
 
      oldalak_cs(homlokhát,OLDAL), 
 
      adat(gabx,X), 
      adat(gaby,Y), 
      adat(gabz,Z), 
      Z/X<0.4,Z/Y<0.4. 
                  ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 
 

A felfekvő oldalt alapul véve a darab 
akkor lapos ha: 
Az OLDAL a homlok- vagy hátoldalak 
egyike és   
Megkeresi a befoglaló méreteket 
(X,Y,Z) és  
 
Ezek hányadosa kisebb kell, hogy le-
gyen mint 0,4. 

5-37. ábra. Az alkatrész globális alakjának vizsgálata 

 
 
Szabályok / tények formája Jelentése 
egy_szinten(homlok,N1,N2):- 
 
   tf_adat(N1,a2,A21), 
   tf_adat(N1,c2,C21),V1=C21+A21/2, 
   tf_adat(N2,a2,A22), 
   tf_adat(N2,c2,C22),V2=C22+A22/2, 
   k_egyenlo(V1,V2). 
   ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ 

Homlok oldalon történő felfekvésnél N1 és N2 fe-
lületek akkor vannak egy szinten ha: 
Megkeresi N1 adatait és kiszámítja az alsó él tá-
volságát (V1) és  
Megkeresi N2 adatait és kiszámítja az alsó él tá-
volságát (V2) és 
Összehasonlítja V1 és V2 értékét (5-39. ábra). 

5-38. ábra. A szorító felületek szintjének összehasonlítása. 

 

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
k_egyenlo(V1,V2):- 
      X=V1-5, 
      Y=V1+5, 
      V2>X,V2<Y. 
 

V1 és V2 értékek akkor megközelítően egyenlők ha: 
V2 nem nagyobb mint V1+5 és nem kisebb mint V1-5. 

5-39. ábra. 
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Nagyobb méretű munkadaraboknál az s2_2 szorítástípus (oldalszorítás két helyen) alkalmaz-

ható. Az alkalmasság vizsgálata hasonló módon történik mint az s2_1 típusnál, azzal a kü-

lönbséggel, hogy itt két szorító felületet kell meghatározni. 

 

Ha a rendszer valamelyik alkalmazható szorítástípust alkalmasnak találja, akkor miután a fel-

fekvésre és oldalpozicionálásra való alkalmasságot már az előző fázisban megállapítottuk, ez 

azt jelenti, hogy megtaláltuk a befogókészülék elvi megoldását a munkadarab ideális techno-

lógiai helyzetére. 

 

Abban az esetben, ha a munkadarab vizsgált helyzete szorításra nem alkalmas, a rendszer azt 

elveti majd új helyzet kiválasztása után megismétli az alkalmassági vizsgálatot felfekvésre, 

oldalpozicionálásra és szorításra. 

Mivel a munkadarabnak hat oldala van, és elvileg bármelyik oldal lehet felfekvő oldal, így a 

gép munkaterében a munkadarabnak hat lehetséges helyzete van vízszintes felfekvés (pos1) 

mellett, és hat lehetséges helyzete van függőleges felfekvés (pos2) mellett. A rendszer ezeket 

a lehetséges helyzeteket sorban megvizsgálja, amíg nem találja meg a munkadarab alkalmas 

helyzetét. 

 

Ha a lehetséges helyzetek közül egyik sem alkalmas befogásra, akkor a befogókészülék ezzel 

a stratégiával nem oldható meg, így ezt a rendszer elhagyja és rátér sorban a következő straté-

gia alkalmazására. 

 

5.2.2 Főbefogás megoldás a laza funkcionális kötések figyelmen 

kívül hagyásával  
Ez a stratégia akkor kerül alkalmazásra, ha az elsővel nem sikerül megoldást találni. Mivel az 

első stratégia, illetve az a követelmény, miszerint minden kötött oldalt egy befogásban szeret-

nénk megmunkálni, kudarcba fulladt, kénytelenek vagyunk ezen enyhíteni, és most megelég-

szünk azzal is, ha sikerül olyan munkadarab helyzetet találni amelyben a munkadarab minden 

szigorúan kötött oldala megmunkálható egy befogásban. (Egy oldal szigorúan kötött, ha tar-

talmaz szigorúan kötött felületcsoportot (5.1.3. fejezet)). Nagyon hasonló az első stratégiához, 

azzal a különbséggel, hogy a munkadarab lehetséges helyzeteinek kiválasztásánál a gép mun-

katerében, a lazán kötött oldalakat figyelmen kívül hagyja. Ez a következőképpen fogalmaz-

ható meg: 
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• vízszintes felfekvéstípus (pos1) esetében a felfekvő oldal és a vele szemközti oldal 

nem lehetnek szigorúan kötött oldalak; 

• Függőleges felfekvéstípus (pos2) estében a felfekvő oldal, a gépasztal felé fordított ol-

dal és az ezzel szemközti oldal nem lehetnek szigorúan kötött oldalak. 

 

 
5-40. ábra. AND-OR gráf részlet: Főbefogás megoldása a laza kötések figyelmen kívül ha-

gyásával. 

 

A munkadarab így kiválasztott potenciális helyzetét csak akkor lehet véglegesen elfogadni, ha 

az alkalmas felfekvésre, oldalpozicionálásra és szorításra (5-40. ábra). Ennél a készülékmeg-
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oldás-stratégiánál a fő befogás sorrendben mindig a második, ami egyben azt is jelenti, hogy 

helyzet-meghatározáshoz csak megmunkált felületek használhatók. 

A munkadarab helyzetének alkalmassági vizsgálata hasonlóan történik, mint az első stratégia 

esetében, azzal a különbséggel, hogy a p22 és p4 pozicionálástípusok és az s11, s12 és s3 

szorítástípusok alkalmazhatók. 

 

Abban az esetben, ha ez a stratégia sem hoz megoldást, a rendszer ezt is elhagyja és a harma-

dik stratégiát alkalmazza. 

 

 

5.2.3 Készülékmegoldás egy szigorúan kötött oldal dekomponálá-

sával, szabad illetve lazán kötött és szigorúan kötött felületekre  
 

Ezt a stratégiát akkor kell alkalmazni, ha a két előző stratégia nem ad megoldást. A stratégia 

lényege egy olyan megoldás feltárása amelyben ha nem is minden szigorúan kötött oldal, de 

minden szigorúan kötött felület megmunkálható lesz egy befogásban. Olyan oldalt kell keres-

ni, amely a szigorúan kötött felületek (furatok) mellett tartalmaz felfekvésre és oldalpozicio-

nálásra alkalmas szabad vagy lazán kötött felületeket is. 

Ha a munkadarabnak van ilyen oldala, akkor annak minden felületét, kivéve a szigorúan kö-

tött furatokat, az első, kiegészítő befogásban kell megmunkálni és ez az oldal lesz majd a fel-

fekvő oldal a fő befogásban, ahol a munkadarabon található összes szigorúan kötött felület 

megmunkálására sor kerül, beleértve a felfekvő oldalon lévőket is. Mivel így a fő befogásban 

olyan furatokat is meg kell munkálni, amelyek a felfekvő oldalon helyezkednek el, a felfek-

véstípus itt mindig függőleges, a felfekvő oldal részleges megmunkálásával (pos3). 

A munkadarab helyzetének közelebbi meghatározása abból a feltételből adódik, hogy a gép-

asztal felé fordított oldal és az ezzel szemközti oldal nem lehetnek szigorúan kötött oldalak. 

Az ennek megfelelő AND-OR gráf az 5-41. ábrán van bemutatva, a programrészlet pedig az 

5-42. ábrán látható. Az 5-42. ábrán bemutatott szabály feltétel részei maguk is szabályok 

(részcélok) amelyek megvalósítása további feltételekhez kötöttek (5-43. ábra). 

 

A felfekvésre, oldalpozicionálásra és szorításra való alkalmasság vizsgálata hasonlóan törté-

nik, mint az előzőekben leírt stratégiáknál. 
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Az ilyen készülék szerkezetileg bonyolultabb, de nagypontosságú megmunkálást tesz lehető-

vé, anélkül, hogy a készülékkel szemben támasztott pontossági követelmények magasak len-

nének. Az 5-44. ábrán bemutatott példán látható, hogy a készüléktestben kialakított nyíláson 

át a nagypontosságú furatok megmunkálhatók. 

 

 
5-41. ábrá. AND-OR gráf részlet: A főbefogás megoldása egy szigorúan kötött oldal dekom-

ponálásával. 
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Szabályok / tények formája Jelentése 
befogas_oszb:- 
   felfek_oldal_pos3(homlok); 
 
   felfek_oldal_pos3(hát); 
   felfek_oldal_pos3(bal); 
   felfek_oldal_pos3(jobb); 
   felfek_oldal_pos3(fölső); 
   felfek_oldal_pos3(alsó). 
 

Az „oszb” stratégia akkor hoz megoldást, ha: 
Van megoldás függőleges felfekvésnél a felfekvő oldal 
részleges megmunkálásával a homlok oldalon vagy 
Van megoldás felfekvésnél a hát oldalon vagy 
… 

5-42. ábra. A munkadarab-helyzet kiválasztásának program részlete 

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
felfek_oldal_pos3(OLDAL):- 
  oldal_adat(sz_kotott,OLDAL), 
  szomszedos1(OLDAL,SZOM1,SZOM2), 
 
  not(oldal_adat(sz_kotott,SZOM1)), 
  not(oldal_adat(sz_kotott,SZOM2)), 
  alkalmas_oszb(OLDAL),    
 
  protokol_ir(megold_strategia,oszb), 
 
  protokol_ir(felfek_tipus,pos3), 
  protokol_ir(felfek_oldal,OLDAL), 
 
  protokol_ir(asztal_felol,SZOM1). 
    … 

Egy munkadarab-helyzet akkor fogadható el, ha:
Az OLDAL szigorúan kötött és  
megkeresi az OLDAL két egymással szemközti 
oldalait (SZOM1, SZOM2) és 
a SZOM1 oldal nem „szigorúan kötött” oldal, és 
a SZOM2 oldal nem „szigorúan kötött” oldal, és
a vizsgált helyzete a munkadarabnak befogásra 
alkalmas és  
kibővíti az adatbázist új tényekkel, az alkalma-
zott stratégia az „oszb”, és 
a felfekvés típusa „pos3”, és 
a felfekvő oldal az OLDAL változó aktuális ér-
téke, és  
az asztal felőli oldal a SZOM1 változó értéke. 
 

5-43. ábra. Egy lehetséges munkadarab-helyzet alkalmasságának vizsgálata 

 

 
5-44. ábra. Nagypontosságú furatok megmunkálása a készüléktestben kialakított nyíláson át. 
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5.2.4 Készülékmegoldás a szigorú funkcionális kötések szétbontá-

sával  
Ha az eddig tárgyalt stratégiák egyikével sem sikerül a megoldás generálása, nem marad más 

hátra csak az, hogy elfogadjunk olyan megoldást is ahol a munkadarab szigorúan kötött olda-

lainak a megmunkálása két különböző befogásban történik. Ilyen esetekben a második befo-

gáshoz használt készüléknek igen nagy pontosságúnak kell lennie és gyakran a munkadarab 

megmunkálási pontosságának meghatározó tényezője.  

Itt is először a főbefogás (sorrendben a második) megoldását kell meghatározni, amelyben a 

munkadarab négy oldala kerül megmunkálásra vízszintes felfekvés esetében, ill. három oldala 

függőleges felfekvés esetében. 

 

5.2.4.1 A helyzetmeghatározási hibák elemzése 
A szigorú tűrések két fajtája befolyásolja a készülékmegoldást: ezek a két tengely közötti 

merőlegesség és a kitérő tengelyek közötti tengelytáv tűrések.  

 

A többi szigorú tűréstípus, mint amilyenek az egytengelyűség, a tengelyek párhuzamossága, 

párhuzamos tengelyek közötti távolság tűrése mindig olyan felületekre vonatkoznak, amelyek 

két egymással szemközti oldalon helyezkednek el. Két szemközti oldalt pedig szabály szerint 

egy befogásban munkálunk meg, különösen akkor, amikor azok szigorú tűréssel kötöttek, 

ezért a felsorolt kötéstípusok a készülék megoldása szempontjából érdektelenek. 

 

Két tengely közötti merőlegesség 

A két tengely közötti merőlegesség követelménye a befogókészülék szerkezetét nem befolyá-

solja, viszont fokozza a pontossági követelményeket, a készülék felületeinek párhuzamossá-

gát illetően és a felfekvő felület pontossági követelményét, nevezetesen annak merőlegességét 

a felfekvő oldalhoz tartozó tengelyre (5-45. ábra). Két tengely közti merőlegesség hibája a 

következő hibaforrásokból ered: 

• a felfekvő felület és a már megmunkált furatok tengelyének a merőlegességtől való el-

térése, 

• a készülék-alaplap oldalai párhuzamosságának a hibája, 

• a furat megmunkálási hibái az aktuális befogásban, 

• a gép főtengelyének és asztalának a párhuzamossági hibája. 
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5-45. ábra. A felfekvő felülettel szemben támasztott pontossági követelmény 

 

A felsorolt hibák közül az első kettőre lehetünk befolyással a befogás elvi megoldása során. A 

befogókészülékek oldalainak párhuzamossága általában 0,02/500 mm tűrésen belül van (EÖK 

készülékgyártók katalógusai alapján). Ez azt jelenti, hogy két tengely közötti merőlegességi 

követelmény esetében először meg kell vizsgálni a felfekvő felület és a hozzá tartozó tengely 

közötti konstrukciós merőlegességi követelményt. Ha ez a követelmény szigorúbb, mint a két 

tengelyre előírt követelmény, akkor a probléma megoldható minden technológiai szigorítás 

nélkül. Ha ez nem áll fenn, akkor technológiai okokból szigorítani kell a felfekvő felület és a 

hozzá tartozó tengely merőlegességi követelményét. Tapasztalat szerint a felfekvő felület és a 

hozzá tartozó tengely merőlegességi tűrésének értékét, a két tengely merőlegesség tűrésének 

50-70% -ára kell szigorítani. 

 

Kitérő tengelyek közötti tengelytáv tűrések 

Kitérő furattengelyek esetében a furatok különböző, egymással szomszédos oldalakon he-

lyezkednek el (5-4. ábra). A tűrés egyirányú, ha az adott oldalon lévő furattengely tűrése, csak 

az egyik szomszédos oldalon (illetve a szomszédos, de egymással szemközti oldalpáron) elhe-

lyezkedő furattengelyhez kapcsolódik. A tűrés kétirányú ha az adott oldalon lévő furattengely 

tűrése két, egymással is szomszédos oldalakon lévő furattengelyekhez kapcsolódik. 

A felfekvő oldalon lévő kötött furatok és a kötésirányok számának függvényében az alábbi 

jellegzetes esetek állapíthatók meg (5-46. ábra): 
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5-46. ábra. A kitérő tengelyek közötti tengelytáv tűrések jellegzetes esetei és a hozzájuk ren-

delhető oldalpozicionálás típusok 
 

• egy olyan furat van a felfekvő oldalon, amelynek a helyzete egy irányban tűrésezett, az 

aktuális befogásban megmunkálandó furattengelyhez viszonyítva; 

• kettő vagy több olyan furat van a felfekvő oldalon, amelyek helyzete egy azonos 

irányban tűrésezett; 
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• egy olyan furat van a felfekvő oldalon, amelynek a helyzete két irányban tűrésezett az 

aktuális befogásban megmunkálandó furattengelyekhez viszonyítva; 

• két olyan furat van a felfekvő oldalon, amelyek helyzete egy-egy, egymástól különbö-

ző irányban tűrésezett az aktuális befogásban megmunkálandó furattengelyekhez vi-

szonyítva; 

• a felfekvő oldalon lévő furatok közül egynek a helyzete két irányban- és egy másiknak 

a helyzete egy irányban tűrésezett az aktuális befogásban megmunkálandó furattenge-

lyekhez viszonyítva; 

• kettő vagy több olyan furat van a felfekvő oldalon, amelyek helyzete két irányban tű-

résezett. 

 

Minden jellegzetes esethez egy kódot rendeltem. Egy-egy jellegzetes eset kódját a rendszer 

már a munkadarab modellezésénél, a funkcionális jellemzők alapján (5.1.2. fejezet), automa-

tikusan hozzárendeli minden szigorúan kötött oldalhoz. Például két furat helyzetének, két irá-

nyú tűrésénél a rendszer az 5-47. ábrán bemutatott szabályt alkalmazza. 

 
Szabályok / tények formája Jelentése 
kapcs_svs6(OLDAL):- 
  kapcsolat(OLDAL,N1,_,dim_vez4,V1,I1),
 
 
  V1<0.2, 
  kapcsolat(OLDAL,N1,_,dim_vez4,V2,I2),
 
 
  V2<0.2, 
  I1<>I2, 
  kapcsolat(OLDAL,N2,_,dim_vez4,V3,I3),
 
 
  V3<0.2, 
  kapcsolat(OLDAL,N2,_,dim_vez4,V4,I4),
 
 
  V4<0.2, 
  I3<>I4, 
  assertz(kt_adat(OLDAL,svs6,N1,2)), 
  assertz(kt_adat(OLDAL,svs6,N2,2)). 
        … 
 

Egy oldalhoz akkor rendelhető „svs6” kód ha: 
Létezik „kapcsolat” tény amely N1 felület, 
„dim_vez4” kóddal jelzett tűrésére vonatkozik, 
a tűrés értéke V1, iránya I1 változók értékei és  
V1 értéke kisebb 0,2-nél és  
Létezik „kapcsolat” tény amely N1 felület, 
„dim_vez4” kóddal jelzett tűrésére vonatkozik, 
a tűrés értéke V2, iránya I2 változók értékei és  
V2 értéke kisebb 0,2-nél és  
I1 értéke nem azonos I2 értékével és   
Létezik „kapcsolat” tény amely N2 felület, 
„dim_vez4” kóddal jelzett tűrésére vonatkozik, 
a tűrés értéke V3, iránya I3 változók értékei és  
V3 értéke kisebb 0,2-nél és  
Létezik „kapcsolat” tény amely N2 felület, 
„dim_vez4” kóddal jelzett tűrésére vonatkozik, 
a tűrés értéke V4, iránya I4 változók értékei és  
V4 értéke kisebb 0,2-nél és  
I3 értéke nem azonos I4 értékével és   
Az adatbázist kibővíti az adott oldalhoz tartozó 
kóddal. 

5-47. ábra. Kitérő tengelyek jellegzetes eseteinek kódolása 
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A „kapcsolat” tények szerkezete az 5.1.2. fejezetben van bemutatva. Az 5-47. ábrán bemuta-

tott szabály végrehajtásának eredményeként a rendszer az adatbázist kibővíti az adott oldalhoz 

tartozó kóddal: 

 kt_adat(OLDAL,svs6,N1,2)). 
 

Ezt követően már csak arra kell megtalálni a választ, hogy a kitérő tengelyek közötti tengely-

táv tűrés egy-egy jellegzetes esetéhez melyik oldalpozicionálás típus a legmegfelelőbb. Egy-

értelmű, hogy bázisfelületeknek a felfekvő oldalon lévő szigorúan kötött furatokat, illetve fu-

ratot kell kihasználni (4-7. ábra). Arra a kérdésre viszont, hogy a kétcsapos oldalpozicionálás 

melyik változata a legmegfelelőbb, a helyzetmeghatározási hibaelemzés ad választ. 

 

5.2.4.2 A kétcsapos oldalpozicionálás változatai és a helyzetmeghatározási 

hiba nagysága 
A helyzetmeghatározásra felhasznált furatok méret- és tengelytáveltérése és a helyzet-

meghatározási hiba között matematikai összefüggés írható fel a kétcsapos oldalpozicionálás 

különböző változataira. Ezekből az összefüggésekből könnyen belátható, hogy a bázisfelület-

ként alkalmazott furatok azonos pontosságú megmunkálása mellett, a helyzet-meghatározási 

hiba nagysága különböző lesz a kétcsapos oldalpozicionálás különböző változatai esetén. Az 

egyszerűbb szemléltetés érdekében feltételezzük, hogy a furatok átmérői (D) és tűrései (T) 

azonosak, a furatok tengelytáv tűrése pedig ±TL (5-48. ábra).A befogókészülék lehetséges hi-

báit ezúttal nem vettük figyelembe. A lehetséges helyzetmeghatározási hibák elemzését a két 

főirányra (x, y) az 5-49. ábra szemlélteti.  

 
5-48. ábra. Lelapolt csap 

 

A p21 és p22 változatok esetében az 5-49. ábra alapján a helyzetmeghatározási hiba könnyen 

meghatározható.  
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Csapok mérete és a helyzetmeghatározási hiba A kétcsapos helyzetmeghatározás változatai
A jelű furat B jelű furat 
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5-49. ábra. . Helyzetmeghatározási hibák 
 

A p23 és p24 változatoknál az egyik csap lelapolt. A lelapolás nagyságát a gyakorlatban a 

b=0,2 D képlettel határozzák meg. A lelapolt csap hengeres része és a furat közötti legkisebb 

játék az 5-48. ábra jelzéseit használva, a következő összefüggéssel határozható meg [H. 

Kettner 1988], [Stampfer M. 2004]: 
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5.2.4.3 A befogás megoldásának folyamata 
Itt a munkadarabnak már csak azokat a helyzeteit kell vizsgálni ahol a felfekvés egy szigorúan 

kötött oldalon van. Ugyanis a többi lehetséges helyzetet az első három stratégia alkalmazásá-

val már megvizsgáltuk, de megoldást nem kaptunk. A megoldást először itt is vízszintes fel-

fekvésre keressük. Első lépésben a rendszer olyan munkadarab-helyzetet keres a gép munka-

terében, amelyben vízszintes felfekvés (pos1) mellett a felfekvő oldallal szembeni oldal nem 

szigorúan kötött oldal. Ha ez a próbálkozás nem jár sikerrel, akkor a rendszer engedélyezi 

olyan helyzet kiválasztását is, ahol a felfekvő oldal is és a vele szemközti oldal is szigorúan 

kötött oldalak. Ez alól azonban kivételt képeznek a lapos alkatrészek, mert ha ezeknél a fel-

fekvő oldal egyik széles oldal lenne, ez azt jelentené, hogy a kiegészítő befogásban (első be-

fogás) kellene megmunkálni egy lapos alkatrész mindkét szigorúan kötött széles oldalát. Ezt 

természetesen lehetetlen megoldani, mert lapos alkatrészek esetében a keskeny oldalak nem 

használhatók felfekvésre. Keskeny alkatrészek esetében a fő befogásnál függőleges felfekvést 

(pos2) kell alkalmazni. 
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5-50. ábra. AND-OR gráf részlet: Főbefogás megoldása a szigorú kötések szétbontásával 
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A munkadarab minden feltételezett helyzetét meg kell vizsgálni felfekvésre, oldalpozicioná-

lásra és szorításra való alkalmasság szempontjából, ami hasonló módon történik, mint az elő-

zőekben leírt stratégiáknál, de itt különös figyelmet kell szentelni az oldalpozicionálás megvá-

lasztásának. Az ennek megfelelő AND/OR gráfot az 5-50. ábra szemlélteti, a programrészlet 

pedig az 5-51, 5-52 és 5-53 ábrákon látható. 

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
befogas_szkb:- 
  felfek_oldal_pos1_szkb(homlok); 
 
  felfek_oldal_pos1_szkb(hát); 
  felfek_oldal_pos1_szkb(bal); 
  felfek_oldal_pos1_szkb(jobb); 
  felfek_oldal_pos1_szkb(fölső); 
  felfek_oldal_pos1_szkb(alsó); 
  felfek_oldal_pos2_szkb(homlok); 
 
  felfek_oldal_pos2_szkb(hát); 
  felfek_oldal_pos2_szkb(bal); 
  felfek_oldal_pos2_szkb(jobb); 
  felfek_oldal_pos2_szkb(fölső); 
  felfek_oldal_pos2_szkb(alsó). 
 

Az „szkb” stratégia akkor hoz megoldást, ha: 
Van megoldás vízszintes felfekvésnél a homlok oldalon 
vagy 
Van megoldás vízszintes felfekvésnél a hát oldalon vagy 
… 
 
 
 
Van megoldás függőleges felfekvésnél a homlok oldalon 
vagy 
Van megoldás függőleges felfekvésnél a hát oldalon 
vagy 
… 

5-51. ábra. A munkadarab lehetséges helyzetei 

 
Szabályok / tények formája Jelentése 
felfek_oldal_pos1_szkb(OLDAL):- 
  szemben(OLDAL,SZEMKOL), 
  oldal_adat(sz_kotott,OLDAL), 
  not(oldal_adat(sz_kotott,SZEMKOL)),
 
  alkalmas_szkb(OLDAL), 
  protokol_ir(megold_strategia,szkb), 
 
  protokol_ir(felfek_tipus,pos1), 
  protokol_ir(felfek_oldal,OLDAL). 
 

Egy munkadarab-helyzet akkor fogadható el, ha: 
megkeresi az OLDAL szemközti oldalát, és 
a felfekvő oldal „szigorúan kötött” oldal, és  
a felfekvő oldallal szemközti oldal nem „szigorúan 
kötött”kötött és  
a vizsgált helyzet befogásra alkalmas és  
kibővíti az adatbázist egy új ténnyel: az alkalmazott 
stratégia az „szkb”, és 
a felfekvés típusa „pos1” (vízszintes), és 
a felfekvő oldal az OLDAL változó aktuális értéke. 
 

5-52. ábra. Egy lehetséges munkadarab-helyzet alkalmasságának vizsgálata, ha a felfekvő ol-
dallal szemközti oldal nem lehet szigorúan kötött oldal 

 
 

Az oldalpozicionálás típusának kiválasztása 

A hibaelemzést felhasználva a kötéstípusokhoz hozzárendelhető a megfelelő oldalpozicioná-

lás típus, az 5-46. ábra szerint. Az oldalpozicionálás típusának programrészlete az 5-54. és 5-

55. ábrákon látható. 
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Szabályok / tények formája Jelentése 
felfek_oldal_pos1_szkb(OLDAL):- 
  szemben(OLDAL,SZEMKOL), 
  oldal_adat(sz_kotott,OLDAL), 
  alkalmas_szkb(OLDAL), 
   … 
 

Egy munkadarab-helyzet akkor fogadható el, ha: 
megkeresi az OLDAL szemközti oldalát, és 
a felfekvő oldal „szigorúan kötött” oldal, és  
a vizsgált helyzet befogásra alkalmas és  
… 
 

5-53. ábra. Egy lehetséges munkadarab-helyzet alkalmasságának vizsgálata, ha a felfekvő ol-
dallal szemközti oldal is lehet szigorúan kötött oldal 

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
alkalmas_o_hatar_szkb(OLDAL):- 
 
      alk_tip_p21_szkb(OLDAL); 
      alk_tip_p3_szkb(OLDAL); 
      alk_tip_p22_szkb(OLDAL); 
      alk_tip_p23_szkb(OLDAL); 
      alk_tip_p24_szkb(OLDAL). 
 

A felfekvő oldallal adott helyzet akkor alkalmas oldalpo-
zicionálásra ha: 
Alkalmas p21 típusú oldalpozicionálásra vagy  
Alkalmas p3 típusú oldalpozicionálásra vagy 
Alkalmas p22 típusú oldalpozicionálásra vagy 
Alkalmas p23 típusú oldalpozicionálásra vagy 
Alkalmas p24 típusú oldalpozicionálásra. 

5-54. ábra. Oldalpozicionálásra való alkalmasság vizsgálata 

 
 
 
Szabályok / tények formája Jelentése 
alk_tip_p21_szkb(OLDAL):- 
 
      kt_adat(OLDAL,svs1,N1,_), 
      szerkezet(OLDAL,SK,tf1,_,N1,_), 
      szerkezet(OLDAL,SK,tf1,_,N2,_), 
      tf_adat(N1,c1,C11), 
      tf_adat(N1,c2,C21), 
      tf_adat(N2,c1,C12), 
      tf_adat(N2,c2,C22),  
      D1=C12-C11,D2=C22-C21, 
      D=sqrt((D1*D1)+(D2*D2)), 
      adat(gabx,GABX),D/GABX>0.3, 
      adat(gaby,GABY),D/GABY>0.3, 
      adat(gabz,GABZ),D/GABZ>0.3, 
      protokol_ir(oldalhatarol_tipus,p21), 
      protokol_ir(tamasz_felulet,N1), 
      protokol_ir(utkoz_felulet,N2). 
 

A felfekvő oldallal adott helyzet akkor alkalmas 
p21 típusú oldalpozicionálásra ha: 
A felfekvő oldalnak svs1 kódja van (5-46. á.) és   
Az oldal tartalmaz azonos hordozó síkon (SK) két 
furatot (tf1) melyek azonosítói N1 és N2 és   
Megkeresi az N1 furat referencia pontjának koordi-
nátáit (C11, C21) és   
Megkeresi az N2 furat referencia pontjának koordi-
nátáit (C12, C22) és  
Kiszámolja a furatok közötti távolságot (D) és   
 
Megkeresi a munkadarab befoglaló méreteit 
(GABX, GABY, GABZ) és   
A D/GABX, … nagyobb 0,3-nál és  
Kibővíti az adatbázist: az oldalpozicionálás típusa 
p21, a támasztó felület az N1 és 
az ütköztető felület az N2. 

5-55. ábra. A p21 típusú oldalpozicionálásra való alkalmasság vizsgálata 
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5.2.5 A műveletek tartalmi behatárolása 
A főbefogás megoldása után ismertté válik: 

• a felfekvés típusa,  

• a felfekvő oldal a főbefogásban, 

• a felfekvő felület, 

• az oldalpozicionálás típusa, 

• a támasztó és ütköztető felületek, 

• a szorítás típusa és 

• a szorítófelületek.  

 

Ezek ismeretében elvégezhető a gyártási folyamat műveletekre tagolása. Ennek során meg 

kell állapítani, hogy mely felületek lesznek megmunkálva a főbefogásban és melyek a kiegé-

szítő befogásban.  

 

 
5-56. ábra. A műveletek tartalmi behatárolása. 

 

Ez a feladat viszonylag egyszerűen megoldható, ha a főbefogásban a felfekvés vízszintes 

(pos1) vagy függőleges (pos2). Ezekben az esetekben elegendő meghatározni azt, hogy me-

lyik oldalak (és természetesen mindazon felületek, amelyek az adott oldalhoz tartoznak) 

megmunkálására kerül sor a fő- illetve kiegészítő befogásban.  
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Ha a felfekvés függőleges, a felfekvő felület részleges megmunkálásával (pos3), akkor a fel-

adat kissé bonyolultabb. Itt tételesen meg kell határozni, hogy mely felületek kerülnek meg-

munkálásra a főbefogásban és melyek a kiegészítő befogásban. 

 

A folyamat felosztása fő és kiegészítő befogásokra a következő elveken alapul (5-56. ábra): 

• amikor a felfekvéstípus vízszintes (pos1), a fő befogásban a munkadarab négy oldala 

kerül megmunkálásra, míg a kiegészítő befogásban a főbefogás felfekvő oldalát és a ve-

le szemközti oldalt munkáljuk meg; 

• ha a felfekvéstípus függőleges (pos2), a fő befogásban a munkadarab három oldala ke-

rül megmunkálásra, míg a kiegészítő befogásban a főbefogás felfekvő oldala, a gépasz-

tal felé fordított és a vele szemben lévő oldalak kerülnek megmunkálásra; 

• ha a felfekvés függőleges és a felfekvő felület részlegesen megmunkált (pos3), akkor 

három teljes oldal és a felfekvő oldalon elhelyezkedő szigorúan kötött furatok lesznek 

megmunkálva a főbefogásban. A kiegészítő befogásban kerül megmunkálásra a főbefo-

gás felfekvő oldalának egy része (a szigorúan kötött furatok kivételével), és a gépasztal 

felé fordított- és a vele szemközti oldal.  

 

Az 5-57. ábrán bemutatott programrészlet a műveletek behatárolását végzi arra az esetre ami-

kor a főbefogásban a felfekvés vízszintes. 

 
Szabályok / tények formája Jelentése 
muvelet:- 
  keszulek_megoldas(fobefogas,felfek_tipus,pos1),
  keszulek_megoldas(fobefogas,felfek_oldal,FO), 
  szomszedos1(FO,SZOM1,SZOM2), 
  szomszedos2(FO,SZOM3,SZOM4), 
  szemben(FO,SZEMK), 
 
  megm_fobefogasban(SZOM1), 
  megm_fobefogasban(SZOM2), 
  megm_fobefogasban(SZOM3), 
  megm_fobefogasban(SZOM4), 
  megm_kieg_fobefogasban(FO), 
  megm_kieg_fobefogasban(SZEMK). 
 

Műveletekre tagolás akkor ha: 
Főbefogásban a felfekvés típus pos1 és  
A felfekvő oldal FO változó értéke és  
A felfekvő oldal szomszédos oldalai 
SZOM1, SZOM2, SZOM3 … értékei és  
A felfekvő oldal szemközti oldala SZEMK 
változó értéke és  
SZOM1 megmunkálása a főbefogásban és 
SZOM2 megmunkálása a főbefogásban és 
… 
 
FO megmunk. a kiegészítő befogásban és  
SZEMK megmunkálása. a kiegészítő befo-
gásban. 

5-57. ábra. A műveletek behatárolását végző szabály vízszintes felfekvés esetére. 

 
Az 5-57. ábrán bemutatott szabály feltétel részében szereplő  

   megm_fobefogasban(OLDAL) 
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feltétel maga is egy szabály, amely akkor teljesül, ha az OLDAL változó értéke olyan oldal 

amelyen megmunkált felület van, ill. ha az adott oldalnak „megmunkált” tulajdonsága van. 

Csak ekkor történik meg az adatbázis kibővítése egy új ténnyel, nevezetesen, hogy adott oldal 

megmunkálása a főbefogásban történik (5-58. ábra).  

Azonos feladata van a  

   megm_kieg_fobefogasban(OLDAL) 

alakú feltételnek is a kiegészítő befogásba sorolt oldalak esetében. 

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
megm_fobefogasban(OLDAL):- 
 
  megmunkalt(OLDAL), 
  asserta(muveletre_bont(oldal_megm_fobef,OLDAL)). 
   
 
 
megm_fobefogasban(_):- 
   write(" "). 
 

Az adatbázis kibővítése akkor történik 
meg ha: 
Az OLDAL megmunkált és  
Kibővíti az adatbázist egy új ténnyel: 
az OLDAL megmunkálása a főbefo-
gásban történik. 
 
Ha egy oldalon nincs megmunkált fe-
lület, az adatbázis kibővítése elmarad. 

5-58. ábra. Az adatbázis kibővítését végző szabály. 
 

A műveleti sorrendet illetően a főbefogás egy eset kivételével mindig a második. Akkor lesz 

első a főbefogás, ha a készülékmegoldás ideális technológiai helyzetre történt és ha ebben a 

helyzetben a darabnak csak megmunkálatlan, felfekvésre alkalmas felülete van. 

 

5.3 A kiegészítő befogás megoldása 
 

A gyártási folyamat műveletekre tagolása után következik a kiegészítő befogás megoldása. 

Most már ismertek a munkadarab azon oldalai amelyeket a kiegészítő befogásban kell meg-

munkálni és a műveletek sorrendje. 

Először a rendszer megvizsgálja a kiegészítő befogás szükségességét, mert előfordulhat olyan 

eset is amikor a munkadarabnak csak négy vagy ennél kevesebb megmunkált oldala van és 

ezek mind megmunkálhatók a főbefogásban. Gyakorlatilag azt kell megállapítani, hogy van-e 

olyan oldal amelynek a megmunkálása a kiegészítő befogásba van besorolva. Ha ilyen oldal 

nincs, akkor a teljes megmunkálás a főbefogásban történik. Ennek programrészlete az 5-59. 

ábrán látható. 
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   kieg_befogas:- 
      not(muveletre_bont(oldal_megm_kieg_bef,_)), 
      write("\nA munkadarab teljes megmunkálása a főbefogásban történik."). 
 

5-59. ábra. A kiegészítő befogás szükségességének megállapítása 
 

Ha ez a feltétel nem teljesül, akkor a rendszer megoldást keres a kiegészítő befogásra. 

 

 
5-60. ábra. A kiegészítő befogás megoldásának AND-OR gráf részlete 
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A munkadarab helyzetét a gép munkaterében úgy kell megválasztani, hogy az lehetővé tegye 

a munkadarab azon oldalainak megmunkálását, amelyek megmunkálása a kiegészítő befogás-

ba van besorolva. 

A felfekvéstípustól függően a fenti feltétel a következőképpen fogalmazható meg: 

• Vízszintes felfekvéstípus (pos1) esetében a felfekvő oldal és a vele szemközti oldal 

nem lehetnek olyan oldalak, amelyek megmunkálása a kiegészítő befogásban van, 

mert ezek nem munkálhatók meg ebben a befogásban. 

• Függőleges felfekvéstípus (pos2) estében a felfekvő oldal, a gépasztal felé fordított 

oldal és az ezzel szemközti oldal nem lehetnek olyan oldalak, amelyek megmunká-

lása a kiegészítő befogásban történik. 

 

Kiegészítő befogásnál a vízszintes (pos1) és függőleges (pos2) felfekvés típusok alkalmazha-

tók. Mivel vízszintes befogásnál a készülék szerkezete egyszerűbb, ezért először ezzel próbál-

kozik a rendszer. Ha ez a próbálkozás sikertelen, akkor függőleges felfekvéssel kell próbál-

kozni. 

Az így kiválasztott munkadarab-helyzetet természetesen meg kell vizsgálni felfekvésre, ol-

dalpozicionálásra és szorításra való alkalmasság szempontjából. Az ennek megfelelő 

AND/OR gráf az 5-60. ábrán, a programrészlet pedig az 5-61, és 5-62 ábrákon látható. 

 
 
Szabályok / tények formája Jelentése 
kieg_befogas:- 
      felfek_oldal_pos1_k(homlok); 
      felfek_oldal_pos1_k(hát); 
      felfek_oldal_pos1_k(bal); 
      felfek_oldal_pos1_k(jobb); 
      felfek_oldal_pos1_k(fölső); 
      felfek_oldal_pos1_k(alsó); 
      felfek_oldal_pos2_k(homlok); 
      felfek_oldal_pos2_k(hát); 
      felfek_oldal_pos2_k(bal); 
      felfek_oldal_pos2_k(jobb); 
      felfek_oldal_pos2_k(fölső); 
      felfek_oldal_pos2_k(alsó). 
 

A kiegészítő befogásra akkor van megoldás, ha: 
Van megoldás vízszintes felfekvésnél a homlok oldalon 
vagy 
Van megoldás vízszintes felfekvésnél a hát oldalon vagy 
… 
 
 
Van megoldás függőleges felfekvésnél a homlok oldalon 
vagy 
Van megoldás függőleges felfekvésnél a hát oldalon 
vagy 
… 

5-61. ábra. A munkadarab lehetséges helyzetei kiegészítő befogásnál 

 
A kiválasztott munkadarab-helyzet felfekvésre, oldalpozicionálásra és szorításra való alkal-

masságának vizsgálata hasonló módon történik, mint ahogyan azt már a fő befogás tárgyalá-

sánál ismertettem. 
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Felfekvőfelületnek csak olyan felület választható, amely „megmunkált” jelzővel bír (habár 

amikor a kiegészítő befogás sorrendben az első, akkor ez a felület még megmunkálatlan álla-

potban van). 

Ha a kiegészítő befogás sorrendben az első, az alkalmazható oldalpozicionálás típusok a p1 és 

p3, amikor pedig második, a p22 oldalpozicionálás típust kell alkalmazni. 

A szorítástípusok közül az s2, s11, s12 és s13 alkalmazható, amikor sorrendben első, illetve 

az s11, s12 és s13 amikor sorrendben a második a kiegészítő befogás. 

 

Szabályok / tények formája Jelentése 
felfek_oldal_pos1_k(OLDAL):- 
 
  szemben(OLDAL,SZEMK), 
 
  not(muveletre_bont(oldal_megm_kieg_bef,OLDAL)), 
 
  not(muveletre_bont(oldal_megm_kieg_bef,SZEMK)), 
 
  alkalmas_k(OLDAL). 
  … 

Egy munkadarab-helyzet akkor fo-
gadható el, ha: 
megkeresi az OLDAL szemközti ol-
dalát (SZEMK), és 
a felfekvő oldal megmunkálása nem 
a kiegészítő befogásban van, és  
a szemközti oldal megmunkálása 
nem a kiegészítő befogásban van, és 
a vizsgált helyzet befogásra alkalmas
… 
 

5-62. ábra. Egy lehetséges munkadarab-helyzet alkalmasságának vizsgálata kiegészítő befo-
gásnál 

 

Abban az esetben, ha a rendszer a kiegészítő befogásra nem talál megoldást, visszalép és az 

eddigi tervet lebontja, majd egy másik munkadarab helyzetre a főbefogástól kiindulva, a ter-

vezést újra kezdi. 
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6. A program futtatása és az eredmények bemutatása 
 

A munkadarab modellezése egy önálló programmal történik. Ez elvileg történhet a CAD mo-

dell felhasználásával vagy „kézi” modellezéssel. Ebben a munkában csak a kézi modellezés-

hez szükséges program készült el, amelyet az 5.1. fejezetben már bemutattam. A 

MODEL.PRO program kimenete a munkadarab modellje amelyet a program a model.dba 

fájlban helyez el. Az 5-5. ábrán látható munkadarab esetére e fájl tartalma az 1.számú mellék-

letben látható.  

 

A sorrend és készülék tervező rendszer futtatásánál (sorr_kesz) automatikusan beolvasásra 

kerül a model.dba fájl és ez képezi a rendszer bemenetét. A megoldáskeresés automatikusan 

történik, azzal, hogy esetenként a felkínált megoldást a felhasználónak kell jóváhagyni y bil-

lentyű lenyomásával, illetve elvetni azt n billentyűvel (6-1. ábra). Erre elsősorban a szorítás 

helyének kiválasztásánál van szükség, ugyanis előfordulhat, hogy a szorító elem akadályozza 

a megmunkálást és ezt a rendszer a jelenlegi fejlettségi szintjén, nem tudja ellenőrizni.  

 

 
6-1. ábra. Felhasználó-gép közötti dialógus 

 
 
6.1. táblázat. A sorrend- és készüléktervező rendszer kimenetének bemutatása 
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A szakértői rendszer részleges kimenete 
tények formájában 

A tények jelentése 

Műveleti sorrend 
keszulek_megoldas("fobefogas","sorrend","elso_kieg") 
 

Sorrendben, első a kiegészítő befogás 
 

A készülék megoldása a főbefogáshoz 
keszulek_megoldas("fobefogas","felfek_tipus","pos1") 
 
keszulek_megoldas("fobefogas","felfek_oldal","alsó") 
 
keszulek_megoldas("fobefogas","felfek_felulet","27") 
 
keszulek_megoldas("fobefogas","oldalhatarol_tipus","p22") 
 
keszulek_megoldas("fobefogas","tamasz_felulet","28") 
 
keszulek_megoldas("fobefogas","utkoz_felulet","29") 
 
keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_tipus","s12_4") 
 
keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_felulet1","23") 
 
keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_felulet2","24") 
 
keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_felulet3","25") 
 
keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_felulet4","26") 
 

A felfekvés típus vízszintes (pos1) 
 
A felfekvőoldal az alsó oldal 
 
A felfekvőfelület a 27 azonosító jelű felület 
 
Az oldalpozicionálás típus p22 (lásd a 9. ábrát) 
 
A támasztó felület a 28 azonosító jelű felület 
 
Az ütköztető felület a 29 azonosító jelű felület 
 
A szorítás típus s_12_4 (lásd a 10. és 11. ábrá-
kat) 
A szorító felületek a 23, 24, 25, és 26 azonosító 
jelű felületek 

 
A készülék megoldása a kiegészítő befogáshoz 

keszulek_megoldas("kieg_befogas","felfek_tipus","pos1") 
 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","felfek_oldal","homlok") 
 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","felfek_felulet","1") 
 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","oldalhatarol_tipus","p3")
 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","tamasz_felulet","2") 
 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","utkoz_felulet","32") 
 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","szorit_tipus","s12_2") 
 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","szorit_felulet1","11") 
 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","szorit_felulet2","11") 
 

A felfekvés típus vízszintes (pos1) 
 
A felfekvőoldal a homlok oldal 
 
A felfekvőfelület az 1 azonosító jelű felület 
 
Az oldalpozicionálás típus p3 (lásd a 9. ábrát) 
 
A támasztó felület a 2 azonosító jelű felület 
 
Az ütköztető felület a 32 azonosító jelű felület 
 
A szorítás típus s_12_2 (lásd a 10. és 11. ábrá-
kat) 
A szorító felületek a 11, azonosító jelű felületen 
vannak 

 
A technológiai folyamat műveletekre tagolása 

muveletre_bont("oldal_megm_kieg_bef","alsó") 
 
muveletre_bont("oldal_megm_fobef","hát") 
 
muveletre_bont("oldal_megm_fobef","homlok") 

A munkadarab alsó oldala a kiegészítő befogás-
ban lesz megmunkálva 
A hát és homlok oldalak a főbefogásban lesznek 
megmunkálva. 
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A program futtatásának végén a megoldást tartalmazó tényekkel kibővített adatbázis egy 

srend.dba nevű fájlba kerül. 

A 5-5. ábrán látható munkadarab esetére a szakértői rendszer kimenetének egy részlete látható 

a 6.1. táblázatban. Az eredmény tények formájában van ábrázolva, de megfelelő posztpro-

cesszálással más alakban is megjeleníthető. 

Az eredmények megőrzése céljából a srend.dba fájlt át kell nevezni, mert egyébként azt az 

újabb futtatásnál a program felülírja. 
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7. Tézisek 
Tézis 1. 

Azonosítottam a befogás megoldásának problémáit, elvégeztem a feladat részletes 

strukturálását és a részfeladatok behatárolását. A befogás részfeladatait a felfekvés, az 

oldalpozicionálás és a szorítás képezik.  

(Disszertáció 4.3.1 fejezet) 

 

Tézis 2. 

Arra a megállapításra jutottam, hogy szekrényes alkatrészeknél a készülékek, mint 

egységes egészek nem tipizálhatók, ezzel szemben a részfeladatok megoldásait tipizálni 

lehet. Felkutattam és rendszereztem a felfekvés, oldalpozicionálás és szorítás részfel-

adatok tipikus megoldásait szekrényes alkatrészek esetére.  

(Disszertáció 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 fejezetek) 

 

Tézis 3. 

Azonosítottam és rendszereztem a szekrényes alkatrészek alkalmas felületeit felfekvés-

re, oldalpozicionálásra és szorításra. Valamely felület felfekvésre-, oldalpozicionálás-

ra- vagy szorításra való alkalmasságának megállapításához alkalmassági kritériumo-

kat dolgoztam ki. 

(Disszertáció 4.4 fejezet) 

 

Tézis 4. 

 Az alkatrész felületcsoportjait „összekötő” tűrésezéseket „laza-” és „szigorú kötések-

re” osztottam. 

A laza kötések csoportjába tartoznak azok a tűréstípusok, amelyek viszonylag 

könnyen megvalósíthatók akkor is, ha a tűréssel összekötött felületek megmunkálása 

két különböző befogásban történik. 

A szigorú kötések csoportjába tartoznak azok a tűréstípusok, amelyek megvaló-

sítása két különböző befogásban nagyon nehéz, csak nagypontosságú készülékkel és 

bázisfelületekkel lehetséges, ezért ezeket lehetőleg mindig egy befogásban kell meg-

munkálni. 

(Disszertáció 5.1.2 fejezet) 
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Tézis 5. 

Rámutattam a műveleti sorrend és a befogás-megoldás egységes szemléletének szük-

ségességére. Kidolgoztam egy olyan módszert amely lehetővé teszi a műveleti sorrend 

és a befogás-megoldás egységes rendszerben történő megoldását. Négy megoldási 

stratégiát dolgoztam ki a műveleti sorrend és a befogás megoldására. 

(Disszertáció 5.2 fejezet) 

 

Tézis 6. 

Egy-egy szabály-alapú szakértői rendszer prototípusát fejlesztettem ki a munkadarab 

felületcsoportokon alapuló leírásához és a műveleti sorrend és a befogás meghatáro-

zásához, melyek implementálása Visual Prolog logikai programozási nyelven történt. 

(Disszertáció 5.1, 5.2, 5.3 fejezetek) 
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Függelék – Tesztelési példák 
 
1. tesztelési példa 

 
 
 
munkadarab("teszt1 (talpas ház 2/3 fokozatú)") 
adat("mat",1) 
adat("gabx",150) 
adat("gaby",155) 
adat("gabz",165) 
adat("maxx",75) 
adat("maxy",65) 
adat("maxz",0) 
megmunkalt("homlok") 
megmunkalt("hát") 
megmunkalt("alsó") 
szerkezet("homlok",0,"tf5",1,"1","m") 
szerkezet("homlok",0,"tf1",1,"2","m") 
szerkezet("homlok",0,"tf3",1,"4","m") 
szerkezet("homlok",0,"tf3",1,"5","m") 
szerkezet("homlok",0,"tf3",1,"6","m") 
szerkezet("homlok",0,"tf3",1,"7","m") 
szerkezet("homlok",0,"tf1",1,"3","m") 
szerkezet("homlok",-53,"tf1",1,"8","m") 
szerkezet("homlok",25,"tf5",2,"9","ny") 
szerkezet("homlok",-53,"tf5",1,"10","ny") 
szerkezet("hát",115,"tf5",1,"11","m") 
szerkezet("hát",115,"tf1",1,"12","m") 
szerkezet("hát",115,"tf1",1,"13","m") 
szerkezet("hát",115,"tf3",4,"14","m") 
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szerkezet("hát",115,"tf3",4,"15","m") 
szerkezet("hát",115,"tf3",4,"16","m") 
szerkezet("hát",140,"tf5",2,"18","ny") 
szerkezet("hát",140,"tf5",2,"19","ny") 
szerkezet("hát",115,"tf3",4,"17","m") 
szerkezet("hát",65,"tf5",1,"20","ny") 
szerkezet("alsó",90,"tf5",3,"27","m") 
szerkezet("alsó",78,"tf1",1,"28","m") 
szerkezet("alsó",78,"tf1",1,"29","m") 
szerkezet("jobb",70,"tf9",2,"33","ny") 
szerkezet("bal",70,"tf9",2,"32","ny") 
szerkezet("fölső",65,"tf9",3,"22","ny") 
szerkezet("fölső",-70,"tf5",2,"23","ny") 
szerkezet("fölső",-70,"tf5",2,"24","ny") 
szerkezet("fölső",-70,"tf5",2,"25","ny") 
szerkezet("fölső",-70,"tf5",2,"26","ny") 
szerkezet("alsó",78,"tf1",1,"30","m") 
szerkezet("alsó",78,"tf1",1,"31","m") 
tf_adat("1","c1",0) 
tf_adat("1","c2",0) 
tf_adat("1","d",130) 
tf_adat("1","a1",130) 
tf_adat("1","a2",130) 
tf_adat("1","do",90) 
tf_adat("1","ra",3.2) 
tf_adat("2","c1",0) 
tf_adat("2","c2",0) 
tf_adat("2","d",90) 
tf_adat("2","l",10) 
tf_adat("2","it",7) 
tf_adat("2","ra",3.2) 
tf_adat("4","c1",0) 
tf_adat("4","c2",55) 
tf_adat("4","m",8) 
tf_adat("4","a1",8) 
tf_adat("4","a2",8) 
tf_adat("4","l",15) 
tf_adat("4","h",1) 
tf_adat("4","o",1) 
tf_adat("4","u",45) 
tf_adat("5","c1",55) 
tf_adat("5","c2",0) 
tf_adat("5","m",8) 
tf_adat("5","a1",8) 
tf_adat("5","a2",8) 
tf_adat("5","l",15) 
tf_adat("5","h",1) 
tf_adat("5","o",1) 
tf_adat("5","u",45) 
tf_adat("6","c1",-55) 
tf_adat("6","c2",0) 
tf_adat("6","m",8) 
tf_adat("6","a1",8) 
tf_adat("6","a2",8) 
tf_adat("6","l",15) 
tf_adat("6","h",1) 
tf_adat("6","o",1) 
tf_adat("6","u",45) 
tf_adat("7","c1",0) 
tf_adat("7","c2",-55) 
tf_adat("7","m",8) 
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tf_adat("7","a1",8) 
tf_adat("7","a2",8) 
tf_adat("7","l",15) 
tf_adat("7","h",1) 
tf_adat("7","o",1) 
tf_adat("7","u",45) 
tf_adat("3","c1",21.5) 
tf_adat("3","c2",-33.73) 
tf_adat("3","d",30) 
tf_adat("3","l",65) 
tf_adat("3","it",7) 
tf_adat("3","ra",3.2) 
tf_adat("8","c1",0) 
tf_adat("8","c2",0) 
tf_adat("8","d",35) 
tf_adat("8","l",12) 
tf_adat("8","it",7) 
tf_adat("8","ra",3.2) 
tf_adat("9","c1",55) 
tf_adat("9","c2",-80) 
tf_adat("9","a1",40) 
tf_adat("9","a2",20) 
tf_adat("9","b1",0) 
tf_adat("9","b2",0) 
tf_adat("9","ra",25) 
tf_adat("10","c1",0) 
tf_adat("10","c2",0) 
tf_adat("10","d",80) 
tf_adat("10","a1",80) 
tf_adat("10","a2",80) 
tf_adat("10","do",35) 
tf_adat("10","ra",25) 
tf_adat("11","c1",0) 
tf_adat("11","c2",0) 
tf_adat("11","d",130) 
tf_adat("11","a1",130) 
tf_adat("11","a2",130) 
tf_adat("11","do",80) 
tf_adat("11","ra",3.2) 
tf_adat("12","c1",0) 
tf_adat("12","c2",0) 
tf_adat("12","d",80) 
tf_adat("12","l",8) 
tf_adat("12","it",7) 
tf_adat("12","ra",3.2) 
tf_adat("13","c1",-21.5) 
tf_adat("13","c2",-33.73) 
tf_adat("13","d",25) 
tf_adat("13","l",62) 
tf_adat("13","it",7) 
tf_adat("13","ra",3.2) 
tf_adat("14","c1",-50) 
tf_adat("14","c2",0) 
tf_adat("14","m",8) 
tf_adat("14","a1",8) 
tf_adat("14","a2",8) 
tf_adat("14","l",15) 
tf_adat("14","h",1) 
tf_adat("14","o",1) 
tf_adat("14","u",45) 
tf_adat("15","c1",0) 
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tf_adat("15","c2",50) 
tf_adat("15","m",8) 
tf_adat("15","a1",8) 
tf_adat("15","a2",8) 
tf_adat("15","l",15) 
tf_adat("15","h",1) 
tf_adat("15","o",1) 
tf_adat("15","u",45) 
tf_adat("16","c1",50) 
tf_adat("16","c2",0) 
tf_adat("16","m",8) 
tf_adat("16","a1",8) 
tf_adat("16","a2",8) 
tf_adat("16","l",15) 
tf_adat("16","h",1) 
tf_adat("16","o",1) 
tf_adat("16","u",45) 
tf_adat("18","c1",55) 
tf_adat("18","c2",-80) 
tf_adat("18","a1",40) 
tf_adat("18","a2",20) 
tf_adat("18","b1",0) 
tf_adat("18","b2",0) 
tf_adat("18","ra",25) 
tf_adat("19","c1",-55) 
tf_adat("19","c2",-80) 
tf_adat("19","a1",40) 
tf_adat("19","a2",20) 
tf_adat("19","b1",0) 
tf_adat("19","b2",0) 
tf_adat("19","ra",25) 
tf_adat("17","c1",0) 
tf_adat("17","c2",-50) 
tf_adat("17","m",8) 
tf_adat("17","a1",8) 
tf_adat("17","a2",8) 
tf_adat("17","l",15) 
tf_adat("17","h",1) 
tf_adat("17","o",1) 
tf_adat("17","u",45) 
tf_adat("20","c1",0) 
tf_adat("20","c2",0) 
tf_adat("20","d",80) 
tf_adat("20","a1",80) 
tf_adat("20","a2",80) 
tf_adat("20","do",35) 
tf_adat("20","ra",25) 
tf_adat("27","c1",0) 
tf_adat("27","c2",-57.5) 
tf_adat("27","a1",150) 
tf_adat("27","a2",165) 
tf_adat("27","b1",70) 
tf_adat("27","b2",0) 
tf_adat("27","ra",12.5) 
tf_adat("28","c1",-55) 
tf_adat("28","c2",11.5) 
tf_adat("28","d",12) 
tf_adat("28","l",8) 
tf_adat("28","it",99) 
tf_adat("28","ra",12.5) 
tf_adat("29","c1",55) 
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tf_adat("29","c2",11.5) 
tf_adat("29","d",12) 
tf_adat("29","l",8) 
tf_adat("29","it",99) 
tf_adat("29","ra",12.5) 
tf_adat("33","c1",-45) 
tf_adat("33","c2",-57.5) 
tf_adat("33","a1",165) 
tf_adat("33","a2",90) 
tf_adat("32","c1",-45) 
tf_adat("32","c2",-57.5) 
tf_adat("32","a1",165) 
tf_adat("32","a2",90) 
tf_adat("22","c1",0) 
tf_adat("22","c2",-57.5) 
tf_adat("22","a1",130) 
tf_adat("22","a2",115) 
tf_adat("23","c1",-55) 
tf_adat("23","c2",11.5) 
tf_adat("23","a1",40) 
tf_adat("23","a2",25) 
tf_adat("23","b1",0) 
tf_adat("23","b2",0) 
tf_adat("23","ra",25) 
tf_adat("24","c1",55) 
tf_adat("24","c2",11.5) 
tf_adat("24","a1",40) 
tf_adat("24","a2",25) 
tf_adat("24","b1",0) 
tf_adat("24","b2",0) 
tf_adat("24","ra",25) 
tf_adat("25","c1",55) 
tf_adat("25","c2",-126.5) 
tf_adat("25","a1",40) 
tf_adat("25","a2",25) 
tf_adat("25","b1",0) 
tf_adat("25","b2",0) 
tf_adat("25","ra",25) 
tf_adat("26","c1",-55) 
tf_adat("26","c2",-126.5) 
tf_adat("26","a1",40) 
tf_adat("26","a2",25) 
tf_adat("26","b1",0) 
tf_adat("26","b2",0) 
tf_adat("26","ra",25) 
tf_adat("30","c1",-55) 
tf_adat("30","c2",-126.5) 
tf_adat("30","d",12) 
tf_adat("30","l",8) 
tf_adat("30","it",99) 
tf_adat("30","ra",12.5) 
tf_adat("31","c1",55) 
tf_adat("31","c2",-126.5) 
tf_adat("31","d",12) 
tf_adat("31","l",8) 
tf_adat("31","it",99) 
tf_adat("31","ra",25) 
tf_adat("8","t",1) 
tf_adat("2","t",1) 
tf_adat("12","t",1) 
tf_adat("3","t",1) 
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tf_adat("13","t",1) 
tf_adat("27","t",2) 
tf_adat("1","t",2) 
tf_adat("11","t",2) 
tf_adats("2","its","H") 
tf_adats("3","its","J") 
tf_adats("8","its","H") 
tf_adats("12","its","H") 
tf_adats("13","its","J") 
tf_adats("28","its","sm") 
tf_adats("29","its","sm") 
tf_adats("33","sou","alsó") 
tf_adats("32","sou","alsó") 
tf_adats("22","spo","bal") 
tf_adats("30","its","sm") 
tf_adats("31","its","sm") 
kezdeti_allapot("2","önt") 
kezdeti_allapot("4","telt") 
kezdeti_allapot("5","telt") 
kezdeti_allapot("6","telt") 
kezdeti_allapot("7","telt") 
kezdeti_allapot("3","önt") 
kezdeti_allapot("8","önt") 
kezdeti_allapot("12","önt") 
kezdeti_allapot("13","önt") 
kezdeti_allapot("14","telt") 
kezdeti_allapot("15","telt") 
kezdeti_allapot("16","telt") 
kezdeti_allapot("17","telt") 
kezdeti_allapot("28","telt") 
kezdeti_allapot("29","telt") 
kezdeti_allapot("30","telt") 
kezdeti_allapot("31","telt") 
kapcsolat("homlok","8","2","meop1",0.03,"p") 
kapcsolat("homlok","2","8","meop1",0.03,"p") 
kapcsolat("homlok","8","12","meop1",0.03,"p") 
kapcsolat("hát","12","8","meop1",0.03,"p") 
kapcsolat("homlok","8","3","meop2",0.02,"p") 
kapcsolat("homlok","3","8","meop2",0.02,"p") 
kapcsolat("homlok","8","13","meop2",0.02,"p") 
kapcsolat("hát","13","8","meop2",0.02,"p") 
kapcsolat("homlok","8","27","meop6",0.05,"p") 
kapcsolat("alsó","27","8","meop6",0.05,"p") 
kapcsolat("homlok","8","1","meop7",0.05,"p") 
kapcsolat("homlok","1","8","meop7",0.05,"p") 
kapcsolat("homlok","8","11","meop7",0.05,"p") 
kapcsolat("hát","11","8","meop7",0.05,"p") 
kapcsolat("homlok","8","27","dim_vez2",0.6,"p") 
kapcsolat("alsó","27","8","dim_vez2",0.6,"p") 
kapcsolat("homlok","8","3","dim_vez3",0.06,"p") 
kapcsolat("homlok","3","8","dim_vez3",0.06,"p") 
kapcsolat("homlok","8","13","dim_vez3",0.06,"p") 
kapcsolat("hát","13","8","dim_vez3",0.06,"p") 
kapcsolat("homlok","3","13","dim_vez3",0.06,"p") 
kapcsolat("hát","13","3","dim_vez3",0.06,"p") 
oldal_adat("kotott","homlok") 
oldal_adat("kotott","hát") 
oldal_adat("kotott","alsó") 
oldal_adat("sz_kotott","homlok") 
oldal_adat("sz_kotott","hát") 
oldal_adat("l_kotott","alsó") 

Stampfer Mihály Doktori (PhD) disszertáció 119



szek_adat("sek1","alsó",-75,-30,-25,25) 
szek_adat("sek2","alsó",25,-30,75,25) 
szek_adat("sek3","alsó",25,-140,75,-85) 
szek_adat("sek4","alsó",-75,-140,-25,-85) 
szek_adat("cz12","alsó",-25,-57.5,25,25) 
szek_adat("cz23","alsó",0,-85,75,-30) 
szek_adat("cz34","alsó",-25,-140,25,-57.5) 
szek_adat("cz14","alsó",-75,-85,0,-30) 
kapcs_tf("sz_kotott","8") 
kapcs_tf("sz_kotott","2") 
kapcs_tf("sz_kotott","12") 
kapcs_tf("sz_kotott","3") 
kapcs_tf("sz_kotott","13") 
kapcs_tf("kotott","27") 
kapcs_tf("kotott","1") 
kapcs_tf("kotott","11") 
kapcs_tf("sz_kotott","8") 
kapcs_tf("sz_kotott","2") 
kapcs_tf("sz_kotott","12") 
kapcs_tf("sz_kotott","3") 
kapcs_tf("sz_kotott","13") 
kapcs_tf("kotott","27") 
kapcs_tf("kotott","1") 
kapcs_tf("kotott","11") 
szek_adat_k("sek1","homlok",-65,21.66666667,-21.66666667,65) 
szek_adat_k("sek2","homlok",21.66666667,21.66666667,65,65) 
szek_adat_k("sek3","homlok",21.66666667,-65,65,-21.66666667) 
szek_adat_k("sek4","homlok",-65,-65,-21.66666667,-21.66666667) 
szek_adat_k("cz12","homlok",-21.66666667,0,21.66666667,65) 
szek_adat_k("cz23","homlok",0,-21.66666667,65,21.66666667) 
szek_adat_k("cz34","homlok",-21.66666667,-65,21.66666667,0) 
szek_adat_k("cz14","homlok",-65,-21.66666667,0,21.66666667) 
 
keszulek_megoldas("fobefogas","megold_strategia","lki") 
keszulek_megoldas("fobefogas","felfek_tipus","pos1") 
keszulek_megoldas("fobefogas","felfek_oldal","alsó") 
keszulek_megoldas("fobefogas","sorrend","elso_kieg") 
keszulek_megoldas("fobefogas","felfek_felulet","27") 
keszulek_megoldas("fobefogas","oldalhatarol_tipus","p22") 
keszulek_megoldas("fobefogas","tamasz_felulet","28") 
keszulek_megoldas("fobefogas","utkoz_felulet","29") 
keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_tipus","s12_4") 
keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_felulet1","23") 
keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_felulet2","24") 
keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_felulet3","25") 
keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_felulet4","26") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","felfek_tipus","pos1") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","felfek_oldal","homlok") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","felfek_felulet","1") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","tamasz_felulet","2") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","oldalhatarol_tipus","p3") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","utkoz_felulet","32") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","szorit_tipus","s12_2") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","szorit_felulet1","11") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","szorit_felulet2","11") 
muveletre_bont("oldal_megm_kieg_bef","alsó") 
muveletre_bont("oldal_megm_fobef","hát") 
muveletre_bont("oldal_megm_fobef","homlok") 
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2. tesztelési példa 
 

 
munkadarab("teszt2, Valmont_VG") 
adat("mat",1) 
adat("gabx",300) 
adat("gaby",340) 
adat("gabz",130) 
adat("maxx",150) 
adat("maxy",190) 
adat("maxz",0) 
megmunkalt("homlok") 
megmunkalt("hát") 
megmunkalt("bal") 
megmunkalt("jobb") 
szerkezet("homlok",0,"tf5",1,"1","m") 
szerkezet("homlok",0,"tf1",7,"2","m") 
szerkezet("homlok",0,"tf3",1,"3","m") 
szerkezet("homlok",0,"tf3",1,"4","m") 
szerkezet("homlok",0,"tf3",1,"5","m") 
szerkezet("homlok",0,"tf3",1,"6","m") 
szerkezet("homlok",-90,"tf1",7,"7","m") 
szerkezet("homlok",-7,"tf9",3,"9","ny") 
szerkezet("hát",130,"tf5",1,"10","m") 
szerkezet("hát",130,"tf5",1,"11","m") 
szerkezet("hát",130,"tf5",1,"12","m") 
szerkezet("hát",130,"tf5",1,"13","m") 
szerkezet("hát",130,"tf3",4,"14","m") 
szerkezet("hát",130,"tf3",4,"15","m") 
szerkezet("hát",130,"tf3",4,"16","m") 
szerkezet("hát",130,"tf3",4,"17","m") 
szerkezet("hát",115,"tf9",3,"18","ny") 
szerkezet("hát",125,"tf5",1,"19","ny") 
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szerkezet("hát",8,"tf5",1,"20","ny") 
szerkezet("hát",115,"tf5",1,"21","ny") 
szerkezet("bal",111.5,"tf5",1,"22","m") 
szerkezet("bal",111.5,"tf1",1,"23","m") 
szerkezet("bal",111.5,"tf3",4,"24","m") 
szerkezet("bal",111.5,"tf3",4,"25","m") 
szerkezet("bal",111.5,"tf3",4,"26","m") 
szerkezet("bal",111.5,"tf3",4,"27","m") 
szerkezet("bal",150,"tf9",3,"28","ny") 
szerkezet("jobb",111.5,"tf5",1,"30","m") 
szerkezet("jobb",111.5,"tf1",1,"31","m") 
szerkezet("jobb",111.5,"tf3",4,"32","m") 
szerkezet("jobb",111.5,"tf3",4,"33","m") 
szerkezet("jobb",111.5,"tf3",4,"34","m") 
szerkezet("jobb",111.5,"tf3",4,"35","m") 
szerkezet("jobb",150,"tf9",3,"36","ny") 
szerkezet("fölső",190,"tf9",3,"38","ny") 
szerkezet("alsó",150,"tf9",3,"39","ny") 
szerkezet_g("hát",130,"gtf5",3,"41","m") 
tf_adat("1","c1",0) 
tf_adat("1","c2",0) 
tf_adat("1","d",300) 
tf_adat("1","a1",300) 
tf_adat("1","a2",300) 
tf_adat("1","do",250) 
tf_adat("1","ra",3.2) 
tf_adat("2","c1",0) 
tf_adat("2","c2",0) 
tf_adat("2","d",250) 
tf_adat("2","l",5) 
tf_adat("2","it",7) 
tf_adat("2","ra",1.6) 
tf_adat("3","c1",-97.23) 
tf_adat("3","c2",97.23) 
tf_adat("3","m",10) 
tf_adat("3","a1",10) 
tf_adat("3","a2",10) 
tf_adat("3","l",18) 
tf_adat("3","h",1.5) 
tf_adat("3","o",1) 
tf_adat("3","u",60) 
tf_adat("4","c1",97.23) 
tf_adat("4","c2",-97.23) 
tf_adat("4","m",10) 
tf_adat("4","a1",10) 
tf_adat("4","a2",10) 
tf_adat("4","l",18) 
tf_adat("4","h",1.5) 
tf_adat("4","o",1) 
tf_adat("4","u",60) 
tf_adat("5","c1",-97.23) 
tf_adat("5","c2",-97.23) 
tf_adat("5","m",10) 
tf_adat("5","a1",10) 
tf_adat("5","a2",10) 
tf_adat("5","l",18) 
tf_adat("5","h",1.5) 
tf_adat("5","o",1) 
tf_adat("5","u",60) 
tf_adat("6","c1",97.23) 
tf_adat("6","c2",97.23) 
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tf_adat("6","m",10) 
tf_adat("6","a1",10) 
tf_adat("6","a2",10) 
tf_adat("6","l",18) 
tf_adat("6","h",1.5) 
tf_adat("6","o",1) 
tf_adat("6","u",60) 
tf_adat("7","c1",0) 
tf_adat("7","c2",0) 
tf_adat("7","d",90) 
tf_adat("7","l",20) 
tf_adat("7","it",7) 
tf_adat("7","ra",1.6) 
tf_adat("9","c1",0) 
tf_adat("9","c2",135) 
tf_adat("9","a1",223) 
tf_adat("9","a2",110) 
tf_adat("10","c1",80) 
tf_adat("10","c2",80) 
tf_adat("10","d",30) 
tf_adat("10","a1",30) 
tf_adat("10","a2",30) 
tf_adat("10","do",12) 
tf_adat("10","ra",6.4) 
tf_adat("11","c1",-80) 
tf_adat("11","c2",-80) 
tf_adat("11","d",30) 
tf_adat("11","a1",30) 
tf_adat("11","a2",30) 
tf_adat("11","do",12) 
tf_adat("11","ra",6.4) 
tf_adat("12","c1",-80) 
tf_adat("12","c2",80) 
tf_adat("12","d",30) 
tf_adat("12","a1",30) 
tf_adat("12","a2",30) 
tf_adat("12","do",12) 
tf_adat("12","ra",6.4) 
tf_adat("13","c1",80) 
tf_adat("13","c2",-80) 
tf_adat("13","d",30) 
tf_adat("13","a1",30) 
tf_adat("13","a2",30) 
tf_adat("13","do",12) 
tf_adat("13","ra",6.4) 
tf_adat("14","c1",80) 
tf_adat("14","c2",80) 
tf_adat("14","m",12) 
tf_adat("14","a1",12) 
tf_adat("14","a2",12) 
tf_adat("14","l",30) 
tf_adat("14","h",1.75) 
tf_adat("14","o",1) 
tf_adat("14","u",60) 
tf_adat("15","c1",-80) 
tf_adat("15","c2",-80) 
tf_adat("15","m",12) 
tf_adat("15","a1",12) 
tf_adat("15","a2",12) 
tf_adat("15","l",30) 
tf_adat("15","h",1.75) 
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tf_adat("15","o",1) 
tf_adat("15","u",60) 
tf_adat("16","c1",-80) 
tf_adat("16","c2",80) 
tf_adat("16","m",12) 
tf_adat("16","a1",12) 
tf_adat("16","a2",12) 
tf_adat("16","l",30) 
tf_adat("16","h",1.75) 
tf_adat("16","o",1) 
tf_adat("16","u",60) 
tf_adat("17","c1",80) 
tf_adat("17","c2",-80) 
tf_adat("17","m",12) 
tf_adat("17","a1",12) 
tf_adat("17","a2",12) 
tf_adat("17","l",30) 
tf_adat("17","h",1.75) 
tf_adat("17","o",1) 
tf_adat("17","u",60) 
tf_adat("18","c1",0) 
tf_adat("18","c2",135) 
tf_adat("18","a1",223) 
tf_adat("18","a2",110) 
tf_adat("19","c1",0) 
tf_adat("19","c2",0) 
tf_adat("19","d",95) 
tf_adat("19","a1",95) 
tf_adat("19","a2",95) 
tf_adat("19","do",0) 
tf_adat("19","ra",25) 
tf_adat("20","c1",0) 
tf_adat("20","c2",0) 
tf_adat("20","d",300) 
tf_adat("20","a1",300) 
tf_adat("20","a2",300) 
tf_adat("20","do",260) 
tf_adat("20","ra",25) 
tf_adat("21","c1",0) 
tf_adat("21","c2",0) 
tf_adat("21","d",260) 
tf_adat("21","a1",260) 
tf_adat("21","a2",260) 
tf_adat("21","do",95) 
tf_adat("21","ra",25) 
tf_adat("22","c1",135) 
tf_adat("22","c2",-62) 
tf_adat("22","d",110) 
tf_adat("22","a1",110) 
tf_adat("22","a2",110) 
tf_adat("22","do",72) 
tf_adat("22","ra",6.4) 
tf_adat("23","c1",135) 
tf_adat("23","c2",-62) 
tf_adat("23","d",72) 
tf_adat("23","l",30) 
tf_adat("23","it",7) 
tf_adat("23","ra",1.6) 
tf_adat("24","c1",180) 
tf_adat("24","c2",-62) 
tf_adat("24","m",8) 
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tf_adat("24","a1",8) 
tf_adat("24","a2",8) 
tf_adat("24","l",20) 
tf_adat("24","h",1.25) 
tf_adat("24","o",1) 
tf_adat("24","u",60) 
tf_adat("25","c1",90) 
tf_adat("25","c2",-62) 
tf_adat("25","m",8) 
tf_adat("25","a1",8) 
tf_adat("25","a2",8) 
tf_adat("25","l",20) 
tf_adat("25","h",1.25) 
tf_adat("25","o",1) 
tf_adat("25","u",60) 
tf_adat("26","c1",135) 
tf_adat("26","c2",-107) 
tf_adat("26","m",8) 
tf_adat("26","a1",8) 
tf_adat("26","a2",8) 
tf_adat("26","l",20) 
tf_adat("26","h",1.25) 
tf_adat("26","o",1) 
tf_adat("26","u",60) 
tf_adat("27","c1",135) 
tf_adat("27","c2",-17) 
tf_adat("27","m",8) 
tf_adat("27","a1",8) 
tf_adat("27","a2",8) 
tf_adat("27","l",20) 
tf_adat("27","h",1.25) 
tf_adat("27","o",1) 
tf_adat("27","u",60) 
tf_adat("28","c1",0) 
tf_adat("28","c2",-9) 
tf_adat("28","a1",18) 
tf_adat("28","a2",300) 
tf_adat("30","c1",135) 
tf_adat("30","c2",62) 
tf_adat("30","d",110) 
tf_adat("30","a1",110) 
tf_adat("30","a2",110) 
tf_adat("30","do",72) 
tf_adat("30","ra",6.4) 
tf_adat("31","c1",135) 
tf_adat("31","c2",62) 
tf_adat("31","d",72) 
tf_adat("31","l",30) 
tf_adat("31","it",7) 
tf_adat("31","ra",1.6) 
tf_adat("32","c1",180) 
tf_adat("32","c2",62) 
tf_adat("32","m",8) 
tf_adat("32","a1",8) 
tf_adat("32","a2",8) 
tf_adat("32","l",20) 
tf_adat("32","h",1.25) 
tf_adat("32","o",1) 
tf_adat("32","u",60) 
tf_adat("33","c1",90) 
tf_adat("33","c2",62) 
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tf_adat("33","m",8) 
tf_adat("33","a1",8) 
tf_adat("33","a2",8) 
tf_adat("33","l",20) 
tf_adat("33","h",1.75) 
tf_adat("33","o",1) 
tf_adat("33","u",60) 
tf_adat("34","c1",135) 
tf_adat("34","c2",107) 
tf_adat("34","m",8) 
tf_adat("34","a1",8) 
tf_adat("34","a2",8) 
tf_adat("34","l",20) 
tf_adat("34","h",1.25) 
tf_adat("34","o",1) 
tf_adat("34","u",60) 
tf_adat("35","c1",135) 
tf_adat("35","c2",17) 
tf_adat("35","m",8) 
tf_adat("35","a1",8) 
tf_adat("35","a2",8) 
tf_adat("35","l",20) 
tf_adat("35","h",1.25) 
tf_adat("35","o",1) 
tf_adat("35","u",60) 
tf_adat("36","c1",0) 
tf_adat("36","c2",9) 
tf_adat("36","a1",18) 
tf_adat("36","a2",300) 
tf_adat("38","c1",0) 
tf_adat("38","c2",-62) 
tf_adat("38","a1",223) 
tf_adat("38","a2",110) 
tf_adat("39","c1",0) 
tf_adat("39","c2",-9) 
tf_adat("39","a1",18) 
tf_adat("39","a2",300) 
tf_adat("7","t",1) 
tf_adat("2","t",1) 
tf_adat("1","t",2) 
tf_adat("22","t",1) 
tf_adat("31","t",1) 
tf_adat("41","c1",0) 
tf_adat("41","c2",0) 
tf_adat("41","a1",190) 
tf_adat("41","a2",190) 
tf_adats("2","its","h") 
tf_adats("7","its","j") 
tf_adats("9","spo","homlok") 
tf_adats("9","spo","fölső") 
tf_adats("18","spo","hát") 
tf_adats("18","spo","alsó") 
tf_adats("23","its","j") 
tf_adats("28","spo","bal") 
tf_adats("28","spo","fölső") 
tf_adats("31","its","j") 
tf_adats("36","spo","jobb") 
tf_adats("36","spo","fölső") 
tf_adats("38","spo","fölső") 
tf_adats("38","spo","homlok") 
tf_adats("39","spo","jobb") 
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tf_adats("39","spo","alsó") 
kezdeti_allapot("2","önt") 
kezdeti_allapot("3","telt") 
kezdeti_allapot("4","telt") 
kezdeti_allapot("5","telt") 
kezdeti_allapot("6","telt") 
kezdeti_allapot("7","önt") 
kezdeti_allapot("14","telt") 
kezdeti_allapot("15","telt") 
kezdeti_allapot("16","telt") 
kezdeti_allapot("17","telt") 
kezdeti_allapot("23","önt") 
kezdeti_allapot("24","telt") 
kezdeti_allapot("25","telt") 
kezdeti_allapot("26","telt") 
kezdeti_allapot("27","telt") 
kezdeti_allapot("2","önt") 
kezdeti_allapot("3","telt") 
kezdeti_allapot("4","telt") 
kezdeti_allapot("5","telt") 
kezdeti_allapot("6","telt") 
kezdeti_allapot("7","önt") 
kezdeti_allapot("14","telt") 
kezdeti_allapot("15","telt") 
kezdeti_allapot("16","telt") 
kezdeti_allapot("17","telt") 
kezdeti_allapot("23","önt") 
kezdeti_allapot("24","telt") 
kezdeti_allapot("25","telt") 
kezdeti_allapot("26","telt") 
kezdeti_allapot("27","telt") 
kezdeti_allapot("31","önt") 
kezdeti_allapot("32","telt") 
kezdeti_allapot("33","telt") 
kezdeti_allapot("34","telt") 
kezdeti_allapot("35","telt") 
kezdeti_allapot("2","önt") 
kezdeti_allapot("3","telt") 
kezdeti_allapot("4","telt") 
kezdeti_allapot("5","telt") 
kezdeti_allapot("6","telt") 
kezdeti_allapot("7","önt") 
kezdeti_allapot("14","telt") 
kezdeti_allapot("15","telt") 
kezdeti_allapot("16","telt") 
kezdeti_allapot("17","telt") 
kezdeti_allapot("23","önt") 
kezdeti_allapot("24","telt") 
kezdeti_allapot("25","telt") 
kezdeti_allapot("26","telt") 
kezdeti_allapot("27","telt") 
kezdeti_allapot("2","önt") 
kezdeti_allapot("3","telt") 
kezdeti_allapot("4","telt") 
kezdeti_allapot("5","telt") 
kezdeti_allapot("6","telt") 
kezdeti_allapot("7","önt") 
kezdeti_allapot("14","telt") 
kezdeti_allapot("15","telt") 
kezdeti_allapot("16","telt") 
kezdeti_allapot("17","telt") 
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kezdeti_allapot("23","önt") 
kezdeti_allapot("24","telt") 
kezdeti_allapot("25","telt") 
kezdeti_allapot("26","telt") 
kezdeti_allapot("27","telt") 
kezdeti_allapot("31","önt") 
kezdeti_allapot("32","telt") 
kezdeti_allapot("33","telt") 
kezdeti_allapot("34","telt") 
kezdeti_allapot("35","telt") 
kapcsolat("homlok","7","2","meop1",0.05,"x") 
kapcsolat("homlok","2","7","meop1",0.05,"x") 
kapcsolat("homlok","7","1","meop7",0.05,"x") 
kapcsolat("homlok","1","7","meop7",0.05,"x") 
kapcsolat("homlok","1","22","dim_vez2",0.1,"x") 
kapcsolat("bal","22","1","dim_vez2",0.1,"x") 
kapcsolat("homlok","2","22","dim_vez4",0.05,"y") 
kapcsolat("bal","22","2","dim_vez4",0.05,"y") 
kapcsolat("homlok","2","31","dim_vez4",0.05,"y") 
kapcsolat("jobb","31","2","dim_vez4",0.05,"y") 
oldal_adat("kotott","homlok") 
oldal_adat("kotott","bal") 
oldal_adat("kotott","jobb") 
oldal_adat("sz_kotott","homlok") 
oldal_adat("sz_kotott","bal") 
oldal_adat("sz_kotott","jobb") 
kt_adat("homlok","svs1","2",1) 
kt_adat("bal","svs1","22",1) 
kt_adat("jobb","svs1","31",1) 
szek_adat("sek1","hát",-95,31.66666667,-31.66666667,95) 
szek_adat("sek2","hát",31.66666667,31.66666667,95,95) 
szek_adat("sek3","hát",31.66666667,-95,95,-31.66666667) 
szek_adat("sek4","hát",-95,-95,-31.66666667,-31.66666667) 
kapcs_tf("sz_kotott","7") 
kapcs_tf("sz_kotott","2") 
kapcs_tf("kotott","1") 
kapcs_tf("kotott","22") 
kapcs_tf("sz_kotott","22") 
kapcs_tf("sz_kotott","31") 
kapcs_tf("sz_kotott","7") 
kapcs_tf("sz_kotott","2") 
kapcs_tf("kotott","1") 
kapcs_tf("kotott","22") 
kapcs_tf("sz_kotott","22") 
kapcs_tf("sz_kotott","31") 
ignor_dat4("41","cz12","cz23","cz34","cz14") 
szek_adat_k("sek1","homlok",-150,50,-50,150) 
szek_adat_k("sek2","homlok",50,50,150,150) 
szek_adat_k("sek3","homlok",50,-150,150,-50) 
szek_adat_k("sek4","homlok",-150,-150,-50,-50) 
szek_adat_k("cz12","homlok",-50,0,50,150) 
szek_adat_k("cz23","homlok",0,-50,150,50) 
szek_adat_k("cz34","homlok",-50,-150,50,0) 
szek_adat_k("cz14","homlok",-150,-50,0,50) 
 
keszulek_megoldas("fobefogas","megold_strategia","ith") 
keszulek_megoldas("fobefogas","felfek_tipus","pos2") 
keszulek_megoldas("fobefogas","felfek_oldal","hát") 
keszulek_megoldas("fobefogas","sorrend","elso_kieg") 
keszulek_megoldas("fobefogas","felfek_felulet","41") 
keszulek_megoldas("fobefogas","oldalhatarol_tipus","p4") 
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keszulek_megoldas("fobefogas","tamasz_felulet","14") 
keszulek_megoldas("fobefogas","utkoz_felulet","15") 
keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_tipus","s3_4") 
keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_felulet1","16") 
keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_felulet2","14") 
keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_felulet3","17") 
keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_felulet4","15") 
keszulek_megoldas("fobefogas","asztal_felol","fölső") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","felfek_tipus","pos2") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","felfek_oldal","homlok") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","asztal_felol","bal") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","felfek_felulet","1") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","tamasz_felulet","2") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","oldalhatarol_tipus","p3") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","utkoz_felulet","22") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","szorit_tipus","s12_3") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","szorit_felulet1","20") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","szorit_felulet2","20") 
keszulek_megoldas("kieg_befogas","szorit_felulet3","19") 
muveletre_bont("oldal_megm_kieg_bef","hát") 
muveletre_bont("oldal_megm_fobef","jobb") 
muveletre_bont("oldal_megm_fobef","bal") 
muveletre_bont("oldal_megm_fobef","homlok") 
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