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Adaptation of the “reverse engineering” methods
in NC technology planning

Abstract
My dissertation describes a new model for the reconstruction process for prismatic parts. In contrast to previous
surface reconstruction schemes I worked out a new method, which has more favourable properties than the
known classical methods have when the predetermined aim of the modelling is the following: the aim of the
reconstruction process is providing direct support for the machining and for the NC technology planning. In my
research I put the emphasis on prismatic mechanical parts that could be described by a set of simple featureprimitives. My method is based on a new special approach, which has a special pre-processing stage when
preliminary information is collected about the unknown object. After processing this information, my model is
able to plan and organise the tasks of the integrated measuring sequence. As a result of my procession model the
machining features of the unknown physical object are directly defined as the set of delta volumes. Based on my
research I developed a prototype of frame software, which is capable to extract digital image information
interactively. Using this information my procession model is capable to reconstruct not only the simple
geometrical model, but also the set of the machining features known as delta volumes.
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Összefoglalás
A dolgozat első része egy új rekonstrukciós folyamatmodellt vázol fel. Itt párhuzamba állítva a klasszikus
rekonstrukciós folyamatokat és az új folyamatmodellemet, egy olyan módszert mutatok be, amely az ismert
eljárásokkal összehasonlítva, adott cél elérése érdekében több kedvező tulajdonsággal rendelkezik. A
rekonstrukciós folyamatom fő célját a gyártás és az NC technológia közvetlen támogatásaként definiáltam. A
kutatásomban olyan prizmatikus gépészeti objektumokra helyeztem a fő hangsúlyt, amelyek egyszerű
alaksajátosság-primitívek sokaságával leképezhetők. A rekonstrukciós folyamatmodellem egyes részfolyamatait
külön fejezetekben ismertettem, fókuszálva annak gyakorlati alkalmazhatóságára és kedvező tulajdonságaira. A
módszerem egy sajátosan új megközelítésen alapszik, miszerint speciális előfeldolgozási folyamata révén
előzetes információkat gyűjt az ismeretlen objektumról, majd ezen információkat feldolgozva, a folyamatba
integrált mérési szekvencia egyes feladatait előre képes tervezni és szervezni. Eredményként közvetlenül
előállnak az ismeretlen objektum megmunkálási alaksajátosságai, mint az egyes ráhagyási alakzatok.
Külön fejezetben foglakozom a geometriai-technológiai modellem részletes ismertetésével. A geometriaitechnológiai modellem olyan geometriai és technológiai információkat ötvöz, amely további értékes
információkat szolgáltat az NC technológia tervezés különböző szintjei számára (technológia, műveleti
sorrendterv, szerszámadatok, szerszámpálya). Ezt azzal értem el, hogy közvetlenül a ráhagyási alakzatot
rekonstruáltam, valamint az alaksajátosság-halmaz globális szintjén határoztam meg a maximális
szerszámátmérőt, illetve a szerszám módosított kezdő- és végpozícióit (szerszám bekezdése és túlfutása).
Többek között ezen információkat tároltam a geometriai-technológiai modellemben. A kidolgozott módszer jól
alkalmazható egyszerű gépészeti objektumok totális rekonstrukciójára, pótalkatrész-gyártására.
A következő részben, tűréstechnikai attribútumok alapján diszkrét szabályokra építve a rekonstrukció során
keletkező torzulásokat vizsgálom és kezelem. Ezzel az alaksajátosságok lokális, majd globális szintjein
definiáltam a különböző relációkat. E bonyolult feladat ilyen módú felbontásával a torzulások kezelését igen
hatékonyan tudtam megvalósítani.
Ezek alapján kidolgoztam egy prototípus szoftver-rendszert, mely képes a digitális képi információk interaktív
kinyerésére és azt felhasználva rekonstruálni az objektum geometriai modellje mellett az egyes megmunkálási
alaksajátosságokat, mint ráhagyási alakzatokat.
A disszertációban ismertetett folyamatmodell és módszerek számos továbblépési lehetőséget tartogatnak, így
kínálva teret további kiterjedt és beható kutatómunkáknak.
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Summary
The first part of my dissertation describes a new model for the reconstruction process. In contrast to previous
surface reconstruction schemes I worked out a new method, which has more favourable properties than the
known classical methods have when the predetermined aim of the modelling is the following: the aim of the
reconstruction process is providing direct support for the machining and for the NC technology planning. In my
research I put the emphasis on prismatic mechanical parts that could be described by a set of simple featureprimitives. I described each part of my procession model in separate chapters focusing on the favourable
properties and on the applicability in practice. My method is based on a new special approach, which has a
special pre-processing stage when preliminary information is collected about the unknown object. After
processing this information, my model is able to plan and organise the tasks of the integrated measuring
sequence. As a result of my procession model the machining features of the unknown physical object are directly
defined as the set of delta volumes.
In my dissertation a separate chapter deals with the detailed presentation of my geometrical-technological model.
My geometrical-technological model combines geometrical and technological information providing additional
useful information for the different levels of the NC technology planning (technology, operational sequence
plan, parameters and trajectories of machining tools). To achieve this, firstly I reconstruct the delta volume
directly, then I determine the maximal diameter of the tool on the global level of the machining feature, and
finally I define the modified starting and ending positions of the machining tool. Among other data I stored this
information in my geometrical-technological model. My finalised procession model is well adaptable for total
reconstruction of simple mechanical objects and for follow-up spare part machining.
In the subsequent chapter of my dissertation using discrete rules based on tolerance attributes I examine and
address the degenerations arising in the reconstruction process. Using this I determine the local and global
relations of the features. Such kind of partitioning this complicated problem I achieve a very efficient addressing
of the degenerations.
Based on my research I developed a prototype of frame software, which is capable to extract digital image
information interactively. Using this information my procession model is capable to reconstruct not only the
simple geometrical model, but also the set of the machining features known as delta volumes.
The procession model and the methods described in my dissertation have various possibilities to step forward,
giving plenty scope for the additional extensive and profound research.
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1. Fejezet

BEVEZETŐ

1.1.A kutatás célja
Jelen kutatás célja rámutatni arra, hogy a mérnöki rekonstrukciós folyamatokban a rekonstrukció
szempontjából a szabadformájú felületekkel határolt tetszőleges objektumok és analitikus felületekkel határolt
gépészeti objektumok azonos értékűek. Az első csoportba tartozó objektumok esetében a cél adott kritériumok
szerinti hasonlósági megfeleltetés, míg a második eset a hatékony és gyors pótalkatrészgyártást célozza meg,
amely esetemben technológiai megfontolásokra alapozott azonossági reprodukció. Éppen ezért az elvárások és
követelmények is mások. A kutatásom eredményei hozzájárulhatnak a mérnöki rekonstrukció egy újfajta
szemléletmódjának kialakításához, miszerint a folyamat egyes fázisait nem szabad teljesen szétválasztani, a
mérési folyamatot célszerű a rekonstrukciós folyamatba integrálni, továbbá intelligens mérési eljárásokkal
állandó kapcsolattartás mellett támogatni azt. Amennyiben ugyanis a mérés nem elszeparálva jelenik meg a
folyamatban, lehetőség adódik annak pontos előtervezésére, amely jótékony hatású a mérési időre és pontosságra
egyaránt. Továbbá megfelelő előkészítő munkával (esetemben a digitális képelemzés), és a folyamatba integrált
mérési szekvencia által közvetlen alaksajátosság-rekonstrukció valósítható meg.
Ezek alapján a kutatás súlyponti kérdéseit a következőkben definiáltam:
•

Hogyan valósítható meg a szegmentálás folyamata a hagyományos, mérési pontfelhőt direkt felhasználó
módszernél hatékonyabb és gyorsabb módszerekkel?

•

A mérési szekvencia folyamatba való integrálásával a mérés hogyan tehető tervezhetővé, a mérési
pontosság és idő - mint fontos kritériumok - előtérbe helyezésével?

•

Milyen hatékony eszköz adódik a rekonstrukció során a gyártási folyamattervezés közvetlen
támogatására?

A PhD. értekezésemben azt a témát jártam körül, hogy milyen módszerrel vagy módszerekkel támogatható a
rekonstrukciós folyamat a közvetlen gyártás előtérbe helyezésével. Olyan prizmatikus gépészeti objektumokra
helyeztem a fő hangsúlyt, amelyek egyszerű alaksajátosság-primitívek sokaságával leképezhetők.
Azt vizsgáltam, hogy az egyes alaksajátosság primitívek direkt rekonstrukciója mennyivel lehet
hatékonyabb, mint a klasszikus mérési pontfelhő alapján való szegmentálás és felületrekonstrukció lépéseket
követő alkalmazott módszerek, ha a cél a lehető legtöbb információ összegyűjtése a technológia tervezéséhez.
Az elemzéseim elvégzése során kiderült, hogy igen is érdemes a fenti megfontolások alapján intelligens, a
folyamatba integrált mérési szekvencia előtervezésével direkt alaksajátosság-rekonstrukciót megvalósítani,
hiszen azok közvetlen információkat szolgáltathatnak az alkalmazható technológiára, illetve annak tervezéséhez
a műveleti sorrend- és műveletelem-tervezés szintjein egyaránt.
A dolgozatban alaksajátosságok halmazával leképezhető objektumok rekonstrukciójával foglalkoztam.
Ennek elsősorban az az oka, hogy rámutassak, hogy a klasszikus módszerek szabadformájú objektumok
rekonstrukciója esetében bár robusztus módon állítják elő a geometriai modellt, viszont azok még egyszerű
gépészeti objektumok esetén is olyan mértékű modellbeli strukturálatlanságot eredményeznek, amely semmiféle
plusz információt nem szolgáltat a gyártás számára, holott a cél a totális rekonstrukció megvalósítása. Totális
rekonstrukció modelljét úgy definiáltam, hogy az ismeretlen objektum információinak begyűjtésétől, annak a
gyártás eszközeivel való előállításáig (legyártásáig) terjed.
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Alapgondolatként azt a szemléletmódot követtem, hogy egy gyakorlatorientált módszer kidolgozásával
olyan eljárásokat, illetve eszközöket alkalmazzak, amelyek az ipari alkalmazásokban elterjedtek, és ne olyan
eszközökre támaszkodjak, amelyek nehezen elérhetők, illetve igen költségesek és nagy anyagi ráfordítást
igényelnek.

1.2.A kutatás módszere
A kutatás során a trianguláció elve alapján több módszer került alkalmazásra annak érdekében, hogy minél
hatékonyabban elérje a rekonstrukciós módszerem a célját. Az alkalmazott módszerek között szerepeltek
egyrészt elsődleges, másrészt másodlagos alkalmazási eljárások. Elsődleges eljárások körébe csoportosíthatók
azok a módszerek, amelyek közvetlenül az alaksajátosság-rekonstrukció feladatait látják el, míg másodlagos
eljárások az egyes előkészítő és befejező (simító) eljárások.
Az elméleti háttér áttekintéséhez, a kutatás megtervezéséhez, és az eredmények áttekintéséhez felhasznált
szakirodalom túlnyomórészt angol nyelvű. A felhasznált irodalomban szereplő kutatások és esettanulmányok
azonban a világ számos országát képviselik, köztük igen előkelő helyet foglalnak e téma hazai képviselői is. A
mérnöki tudományokban jelentős eredmények születtek gépipari területen, és a reverse engineering területen
(Monostori László, Kovács György, Várady Tamás, Renner Gábor és munkatársaik).
A rosszul strukturált problémák általános jellemzői, hogy sokszor a célállapot részben vagy teljesen nem
tisztázott, vagy általános érvényű és nem cél-specifikus problémateret modelleznek. Komplex problémák
megoldásához szükséges a rendszerszemléletű gondolkodásmód, amely a problémát teljességében figyelembe
véve biztosít koncepcionális keretet annak megoldásához, ami azt jelenti, hogy a rendszer minden részegységét
figyelembe kell venni és elemezni célszerű. E megállapítások alapján a mérnöki rekonstrukciós folyamatnak az
NC technológia tervezésében, tehát egyszerű gépészeti objektumok közvetlen gyártástámogató rekonstrukciójára
egy újfajta koncepcionális megoldást javaslok, amely konkrét célok megfogalmazásával definiálja az
elfogadható végeredményt az egyes részfolyamatok rendszerszemléletű összekapcsolásával.
A kitűzött kutatási cél meghatározta számomra a kutatás irányát és a kutatómunka egyes fázisaiban
alkalmazandó módszereket. A kutatás egyes lépéseinek sorrendje tükröződik az új tudományos eredmények
egymásra épülésében is. A formális módszereknek a mérnöki rekonstrukciós folyamatokban való alkalmazásával
foglalkozó szakirodalmat megvizsgálva azt tapasztaltam, hogy a formális módszerek e területen való
alkalmazásakor azok teljesítőképessége nem kerül hatékonyan kihasználásra. A klasszikus értelemben vett
módszerek eljárásai, mint egymástól teljesen elszigetelt eljárások jelennek meg a folyamatban, amelyek között
nincs visszahatásra, visszacsatolásra lehetőség. Így e módszerek hatékonyabb alkalmazásához előzetesen fel
kellett építenem a köztük megvalósítható kapcsolatrendszert. E vizsgálatok eredményeként szükségessé vált egy
olyan előfeldolgozási folyamat rendszerbe integrálása, amely interfész kapcsolatot teremt a rekonstrukciós
folyamat két nagy állomása – mérés és illesztés – között.
Így jutottam el a digitális képfeldolgozás eszközeivel támogatott, visszacsatolt mérési folyamatra épülő
rekonstrukció folyamatmodelljéhez. A vizsgálat eredményeként megállapítottam, hogy a módszer hatékonysága,
és nem utolsó sorban a pontossága szignifikánsan javítható, ha a mérési szekvenciát a rekonstrukciós folyamatba
integráljuk, és azt ciklikusan alkalmazzuk (Æ visszacsatolás) a rekonstrukció egyes fázisaiban.
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Ezt követően meghatároztam azokat a tényezőket, amelyek a klasszikus rekonstrukción túlmutató
módszerek alkalmazását teszik szükségessé a totális rekonstrukció érdekében, fokozottan a mérés- és
tűréstechnikai rendszerek, illetve a gyártási folyamattervezés szakterületén.
Egyszerű gépészeti objektumok esetében a közvetlen gyártástámogatást megcélozva megvizsgáltam azokat
a szempontokat, amelyek az alkalmazhatóságra, illetve az alkalmazás hatékonyságára, pontosságára nézve
hatással lehetnek. A szakirodalomban található célokat újabbakkal kiegészítve, megmunkálási alaksajátosságokat
rekonstruáló szempontrendszert hoztam létre. Ezek alapján elvégeztem a klasszikus rekonstrukciós módszerek
kritikai elemzését, amely a gyártástámogatásra, kimeneti modellek struktúrájára és megfelelősségére irányultak.
Vizsgálatom eredményei azt igazolták, hogy egyszerű gépészeti objektumok esetében, amelyek egyszerű
alaksajátosság-primitívekkel leképezhetők, a rekonstrukció jósága (modell) és pontossága (mérés + realitás)
szignifikánsan javítható a megmunkálási alaksajátosságok alapján történő, visszacsatolt mérési szekvenciára
épülő mérnöki rekonstrukciós folyamatmodell koncepciójával. Ezen eredmények elérése érdekében kutatásokat
végezhettem a Mitutoyo Computer Technology and Laboratory kutatói és fejlesztői intézetében.
Végezetül modellt dolgoztam ki a megmunkálási alaksajátosságoknak a mérnöki rekonstrukciós
folyamatokba való direkt bevezetésére úgy, hogy azok egzakt mérési folyamatokkal kerülnek támogatásra,
amelyhez az alapot az objektumról készített digitális képek szolgáltatják. A modell megalkotása során
figyelembe vettem a modellépítési és tervezési, illetve gyártási folyamatok sajátosságait.

1.3.A rekonstrukciós módszer prototípus-modellje
Thomson [64] által kidolgozott REFAB (Reverse Engineering Feature Based) módszerét továbbfejlesztve
egy, a képfeldolgozás eszközével támogatott megmunkálási alaksajátosságokat rekonstruáló módszert dolgoztam
ki.
Ha a klasszikus rekonstrukciós folyamatokat tekintjük [16,26,32,35,37,48], az egyes részfolyamatok
teljesen különálló életet élnek, azok nem állnak kölcsönhatásban egymással. Függetlenül a rekonstruálandó
objektum típusától, jellegétől, első lépésként a mérési pontfelhő meghatározása a feladat, amely szinte minden
esetben valamilyen digitalizálási eljárás. Ezek után teljesen új folyamatként jelenik meg a felületszegmentálás
[15,25,29,30,34] közvetlenül a mérési pontok felhasználásával, majd az így elkülönített felületszegmensek által
definiált mérési pontok részhalmazainak felhasználásával előállítjuk az egyes geometriákat, általában valamilyen
spline felület reprezentációban [21,26,27,63,67,69,70].
A módszer egyik nagy hátránya, hogy az egyes részfolyamatok között nincs visszacsatolás, így az
esetlegesen fellépő utólagos módosítások, az egyes előző részfolyamatokhoz való visszalépések nem, vagy csak
nehézségek árán valósíthatók meg. Erre szemléletes példa, ha egyes felületrészek mentén nem áll rendelkezésre
felületi pont. Ilyen eset állhat elő lézeres szkennelés során merőleges felületek esetében, vagy leárnyékolt
szegmenseknél. Itt igen hasznos lenne egy visszacsatolás, amely a hibáknak a rekonstrukció végeredményére
gyakorolt hatását csökkentené oly módon, hogy pl. az adott helyen kiegészítő, utólagos méréseket tudnánk
végezni.
Ha a mérés során már valahogyan figyelembe tudnánk venni az ismeretlen objektum bizonyos szabályos
entitásait, mint pl. furatokat, síkfelületeket, un. alaksajátosságokat, akkor ezzel lényegesen egyszerűsödne maga
a mérési szekvencia is, hiszen adott alaksajátosságok alapján rendkívüli mértékű pontredukciót tudnánk
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megvalósítani, nem beszélve a mérés pontosságára gyakorolt kedvező hatásáról (pl. előre számítható korrekciós
vektorok).
A fent megnevezett hiányosságok, tehát visszacsatolt rekonstrukciós folyamat és tervezett mérési
szekvencia, hatékony kezelése céljából a rekonstruálandó objektumokat két nagy, különálló csoportba soroltam.
E két csoportot a következőképpen neveztem el:
1.

Szabadformájú felületekkel határolt objektumok (régészeti leletek, orvosi protézisek, autókarosszéria
elemek, stb.)

2.

Többnyire speciális, analitikus formában leírható felületekkel határolt gépészeti objektumok (pl.
pótalkatrészgyártás)

A két csoport rekonstrukciós céljai is különbözőek. Míg az első csoportba sorolt objektumok rekonstrukciójának
célja egy hasonlósági megfeleltetés, amely lehet egy számítógépi vizualizálási feladat, vagy általános digitális
archiválási feladat, addig a pótalkatrészgyártás legfontosabb feladata az azonossági reprodukció. Továbbiakban
az egyszerű alaksajátosságokkal leképezhető gépészeti objektumok totális rekonstrukciójára fókuszáltam.
Módszerem során a rekonstrukciós folyamatot az alábbi részfolyamatokra bontottam.
1.

Előzetes szegmentálás digitális fotók elemzésével
Az ismeretlen objektumról készített digitális kép magán hordoz olyan fontos információkat
(karakterisztikus görbék), amelyek elősegítik az egyes felületszegmensek egymástól való elkülönítését
anélkül, hogy bármiféle mérést is végeztem volna. Részeredményként előáll az egyes detektált síkbeli
szabályos entitások halmaza.

2.

A rekonstrukciós folyamatom második lépcsőfokán helyezkedik csak el a mérési folyamat, amely
felhasználja az előzőekben, a digitális képfeldolgozás során detektált szabályos 2D-s entitásokat, az
úgynevezett karakterisztikus görbesereget. Az ilyen mértékű partícionálás rendkívül hatékony módon
támogatja a mérési szekvencia tervezését, ugyanis így nem a mérési pontok klasszifikálása révén,
nagyfokú számítási műveletek elvégzése után válnak szét az egyes felületszegmensek ponthalmazai,
hanem azokat külön-külön méréssel határozhatom meg. Az így tervezett mérési folyamat a gyorsaság és
pontosság szempontjából sokkal hatékonyabb, mint a „vak sötétben” tapogatózó szkennelési eljárások.
További hátránya az eddig alkalmazott módszereknek (pl. lézeres szkennelés), hogy számos esetben
keletkezhetnek olyan hézagok a mérési pontfelhőben, amelyeket takart felületek, függőleges felületek,
mély furatok stb. okoznak. Másrészről igazolható, hogy a mérési bizonytalanság igen nagymértékű
negatív hatással bír a rekonstrukció jóságára, végeredményére. A mérési szekvencia tervezésére egy
önszervező algoritmust fejlesztettem, amely folyamatos felügyelet révén iteratív lépések sorozatát jelenti.
Megjelenik tehát a visszacsatolás a rendszerben, amely a folyamatos oda-vissza történő adat- és
információáramlást segíti elő. A részfolyamat eredménye egy még nyers, de már térbeli alaksajátossághalmaz.

3.

Következő feladat, hogy az egyes detektált és rekonstruált alaksajátosságokhoz a technológia
szempontjából igen fontos kiegészítő információkat rendeljünk úgy, mint tűrés, precedencia feltételek stb.
Ezek vizsgálatát két különböző szinten végeztem:
3.1.1.

Lokális és globális torzulások kezelése a tűréstechnika eszközével

3.1.2.

Alternatív precedencia feltételek definiálása a technológia szemszögéből
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A rekonstrukció végeredménye így nem csupán egy statikus geometriai modell, hanem egy strukturált
geometriai-technológia modell is, amely paraméteres és strukturált felépítésű, és ebből adódóan
hatékonyan kezelhető és módosítható.
A fentiekben részletezett részfolyamatok által definiált rekonstrukciós folyamatot a következők szerint
modelleztem.
Alaksajátosság rekonstrukció

(Initial Vision-Aided
Segmentation Process)

AMBD
(Adaptive Model-Based
Digitising)

Torzulások
vizsgálata
&
Alaksajátosságanalízis

Megmunkálási gráf
generálás

Geometriai-Technológiai
modell

Megmunkálási
alaksajátosságok
generálása

Szimbólum
könyvtár

(rekonstruálandó mdb.)

IVASP

Mérési stratégiák

Fizikai objektum

Matematikai modell

1.1. ábra: Rekonstrukciós módszerem folyamatmodellje
A módszer az alkalmazott eljárások és technológiák alapján a VA-REFAB (Vision-Aided Reverse Engineering
Feature Based) elnevezést kapta.
A rekonstrukciós módszerem kidolgozása során az elérendő célt a következőkben határoztam meg:
Célom, hagyományos és minél egyszerűbb eszközök felhasználásával a rekonstrukció
során egy olyan modellstruktúra megalkotása, amely egyrészről számítógépi megjelenítést,
szerkeszthetőséget, egyszerű és robusztus módon való kezelhetőséget biztosít, másrészről
pedig közvetlenül támogatja az NC technológia és egyben a gyártási folyamat tervezését. A
hangsúlyt a közvetlen támogatásra helyezve minimalizálni kívánom a gyártás tervezése
során az interaktivitást – így bizonyos értelemben a szubjektivitást is.
Továbbá követelményként fogalmaztam meg a tűréstechnika rendszerbe való integrálását
és kötelező érvényű alkalmazását, hiszen a klasszikus konstrukciós folyamatokban is nagy
hangsúly helyeződik e területre, hiszen nélküle a gyárthatóság és csereszabatosság összetett
feladata sem lenne megvalósítható.
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1.4.Környezeti feltételek definiálása
Az alaksajátosság alapú technológiatervezés terültén a hazai vonatkozású kutatások igen jelentősek.
Szmejkál Attila, Tóth Tibor és Vadász Dénes kutatásai példaértékűek a forgácsolási és a számítógépes
technológiai tervezés terültén. Kitartó kutatómunkájuk eredményeképpen jött létre Horváth Mátyás irányításával
az első NC programozó rendszer (FORTAP). A forgácsolási műveletek számítógépes támogatására készültek a
TAUPROG T CAPP rendszerek.
Kramer[16] volt az, aki először rendszerezte a leválasztási alakzatokat, mint megmunkálási
alaksajátosságokat, és dolgozta ki az un. Material Removal Shape Element Volumes (MRSEVs) elemkönyvtárat.
Számos

kutatómunka

csoportosul

e

terület

köré

[14,18,31,33,46,52,59,61,64,65,66,67,68],

amelyek

következményeképpen az MRSEV folyamatosan bővült és vált a megmunkálási alaksajátosságok egy általános
és alkalmazott könyvtárává. Az MRSEV a 3D marási műveletek alapján írja le az egyes megmunkálási
alaksajátosság-osztályokat, és építi fel annak hierarchikus rendszerét. Kramer az MRSEV egyes osztálybeli
elemeit lineáris swept alaksajátosságként, illetve zseb és furat alaksajátosságként definiálta. Az egyes
alaksajátosságokhoz tehát egzaktul definiálható megmunkálási módok és stratégiák párosíthatók.
A módszerem az MRSEV alaksajátosságok közvetlen rekonstrukciójára épül. Ezzel kapcsolatosan a
következő feltételezéseket fogalmaztam meg:
Nem célom:
A. komplex szoborfelületek összetett spline felületek által történő leírása.
B. nagymennyiségű ponthalmazra illeszkedő spline felületek optimális paramétereinek meghatározása.
Ezekre számos módszer fellelhető a szakirodalomban.
Munkám során olyan prizmatikus gépészeti objektumokra fókuszáltam, amelyek jól leképezhetők egyszerű
alaksajátosság-primitívekkel, mint pl. az MRSEV vagy STEP egyes osztályai. Ezzel a szakirodalomban
megtalálható rekonstrukciós módszerek azon hiányosságait kívántam pótolni, amely a közvetlen geometriaitechnológiai modell rekonstrukcióját célozza meg egyszerű, de hatékony eszközök alkalmazásával. Az MRSEV
által definiált alaksajátosságok közül a következőkre fókuszáltam:
1. Hornyok – Éles, zárt profilgörbével rendelkező, annak síkjára merőleges orientációjú vezérgöbe által generált
swept alaksajátosság. A profilgörbe megegyezik a szerszám sziluettjével, a vezérgöbe pedig az
objektum felületén halad. Így a szerszám elmozdulás generálja az alaksajátosság-testet, esetünkben
egy egyszerű hornyot.
2. Lineáris sweep testek – Éles, zárt profilgörbével rendelkező, annak síkjára merőleges orientációjú vezérgöbe
által generált swept alaksajátosság. Az alaksajátosság főtengelye általában merőleges az objektum
bázisfelületére. Az alaksajátosság altípusát képezik a furat és zseb alaksajátosság osztályok.
3. Zsebek és furatok – Az alaksajátosság előáll egy nyitott síkgörbe adott tengely körüli megforgatásából,
amely tengely végpontja csatlakozik a profilgörbe végpontjaihoz
Továbbá a következő feltételezésekkel éltem:
C. a felhasznált képek az adott alaksajátosság főmetszeti síkja, vagyis natív koordináta rendszerének
főtengelyére merőlegesek
D. az egyes alaksajátosságok karakterisztikus görbéi a digitális képen detektálhatók
E. az egyes alaksajátosságok nem rendelkeznek alámetszéssel
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1.5.Az értekezés struktúrája
Az értekezés alapvetően három fő részre tagolódik: az első részben az általam kidolgozott új
rekonstrukciós módszer folyamatát ismertetem, a második rész a rekonstruált alaksajátosságok újfajta
szempontok szerinti elemzését mutatja be, a harmadik rész pedig a kutatás eredményeit és a kutatási hipotézisek
elfogadására vonatkozó következtetéseket tartalmazza.
A 2. fejezet a szegmentálási feladat megoldására ismertet egy új szemléletmódot, miszerint nem csak a mérési
pontok alapján lehetséges az egyes felületszegmenseket szétválasztani, hanem az még a mérési folyamat előtt
végrehajtható. Ezt a digitális képi információk elemzésével valósítom meg. A feladat megvalósításának egy
lehetséges, interaktív módját ismerteti a fejezet. A fejezet nem új kutatási eredményeket ismertet, hanem a
szegmentálási folyamatot helyezi új alapokra, és előzetes információgyűjtés révén állít elő adatokat a következő
szekvencia számára.
A 3. fejezet az általánosan alkalmazott mérési módszerek elemzésével azon megállapításomat ismerteteti, hogy a
mérési folyamat nem zárható ki teljesen a rekonstrukciós folyamatból, a mérés szerves részét kell, hogy alkossa
a rekonstrukciónak. Ennek igazolására végeztem vizsgálatokat, amelyek alapján igazolom a fenti állítást.
A 4. fejezet az általam kidolgozott újfajta mérnöki rekonstrukciós folyamat koncepcióját részletezi, kiemelve
annak főbb ismérveit. Ráismerve, hogy az alaksajátosságok felhasználásával történő konstrukciós tervezés
módszere igen hatékonyan alkalmazható a rekonstrukciós folyamatokban, egy olyan koncepciót dolgoztam ki,
amely közvetlenül az alaksajátosságoknak a rekonstrukcióját valósítja meg.
Az 5. fejezet azt az igen fontos megállapítást részletezi, hogy a rekonstrukció során előállt geometriai modellt
adott megfontolások alapján elemezni szükséges, amelyek esetemben technológia megközelítések. Erre
tűréstechnikai és technológiai attribútumokat definiálva olyan javító algoritmust dolgoztam ki, amely
hatékonyan kezeli e problémát. A rekonstruált alaksajátosságok felhasználásával olyan geometriai-technológiai
modellt alkottam, amely közvetlen technológiai információkat tárol.
A 6. fejezetben a rekonstruált alaksajátosságok és a kimeneti modell torzulásainak kezelésére adok egy
lehetséges megoldást, amelyet diszkrét szabályokra építek fel. A diszkrét szabályokat a gépészti objektumok
gyártási és gyárthatósági megfontolásai adták.
A 7. fejezet a kutatás eredményeinek igazolására kifejlesztett prototípus-alkalmazás képességeit és
alkalmazhatóságát mutatja be az egyes részfunkciók feladatának és szükségességének ismertetésével.
A 8. fejezetben összefoglalom a 2-6 fejezetek által ismertetett új tudományos eredményeket, kiemelem azok
előnyeit, a rekonstrukciós folyamatra gyakorolt pozitív hatásait. Továbbá e fejezet a lehetséges, és tervezett
további kutatásokat is felvázolja.
A következőkben az egyes részfolyamatokat részletesebben tárgyalom és szemléltetem, hogy az egyes kitűzött
célok milyen hatékonysággal és stabilitással valósulnak meg.
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2. Fejezet

ELŐFELDOLGOZÁS

Bevezető
A mérnöki rekonstrukciós folyamatok kezdő lépése, függetlenül az egyes módszerektől, a mérési pontok
klasszifikálása, adott kritériumok alapján való szétválasztása. Ez a szegmentálás. Ez minden esetben a mérést
követő szekvencia, ahol a nagymennyiségű mérési pontok közvetlenül kerülnek felhasználásra.
Módszeremben e nagy számítási kapacitást és időt igénylő folyamatot az objektumról készített irányított digitális
képek felhasználásával valósítom meg, és teszem tervezhetővé magát a mérési szekvenciát. A digitális kép
entitásainak definiálásával valósítom meg a szegmentálás folyamatát.
A digitális képfeldolgozás területén külön tudományos kutatómunkát nem végeztem, tudományos értékű
megállapításokat nem tettem. A módszerek interaktív alkalmazása elegendőnek és hatékonynak bizonyult a
rekonstrukciós folyamat kezdeti, input paramétereinek előállítására.

2.1.Digitális képsík modellezése
Hogy pontos és gyors rekonstrukciót valósítsak meg, és az egyes, a digitális kép által reprezentált
entitásokat pontosan detektálni tudjam, szinkronizálást kellett végrehajtani [2,60] maga a fizikai objektum és a
hozzá tartozó digitális felvétel között (koordináta rendszer azonosság, léptékezési faktor). A digitális felvételnél
feltételeztem, hogy a fellépő torzulás minimális, azaz a nagyításy / nagyításx ≈ 1.

2.1.1. Képregisztráció módszere
A számítógépi képfeldolgozás alap problémája, hogy a mélységi paraméterek nem határozhatók meg
közvetlenül egyetlen felvétel felhasználásával. Arról különböző kamerapozíciókban szükséges felvételt
készíteni, hogy azok segítségével az objektum minden jellemzője számítható legyen.
A digitális kép a rekonstrukciós folyamatban a valós mérési folyamat előkészítésénél játszik fontos
szerepet, így ugyanis nem egyszerűen digitalizálom (sokpont felvétel) az objektumot, hanem azt
alaksajátosságokkal felruházva a szó klasszikus értelmében mérem. A feladat megvalósítása érdekében
regisztrálni kell az egyes képeket, vagyis a kamera koordináta rendszere, illetve a fizikai objektum koordináta
rendszere közötti leképezést meg kell találni.

2.1. ábra: Digitális kamera által érzékelt képmező
A regisztrációs folyamat jellemzőit a következőkben foglalom össze:
•

A digitális képek egymás közötti, illetve a digitális kép és a fizikai objektum közötti transzformációs
egyenletrendszer meghatározása

•

Célja, a mérési folyamat előkészítéseként a mérőtapintó szöghelyzetének (Renishaw PH10M motorikus
mérőfej) meghatározása és kalibrálása.

•

A mérőtapintó mérés közbeni biztonságos pozícionálási kontrolpontjainak megadása
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2.1.2. Képregisztrálás matematikai leképezése
Legyen adva az ismeretlen objektumot reprezentáló egy, vagy több digitális kép, amelyek rendre az
objektumot alkotó alaksajátosságokat főmetszetében (főnézetében) ábrázolja. Az emberi szem és térérzékelő
képessége az adott képek alapján már gyorsan rekonstruálni tudja az ismeretlen objektum felületeit, jellemzőit,
struktúráját. Számítógépi algoritmizálása azonban igen összetett és bonyolult feladat. Első lépésként meg kell
határozni az egyes kamera pozíciók (vagyis a digitális képek) és maga a fizikai objektum közötti
kapcsolatrendszert, amely 3 fontos műveletre bontható:
•

a léptékezés mértéke

•

a lineáris transzformációk értékei

•

a rotációs szögek

Csak a fenti 3 paraméter ismeretében mondhatjuk, hogy ismert a fizikai objektum és az azt reprezentáló digitális
képek, illetve az egyes digitális képek közötti transzformációs egyenletrendszer.
A transzformációt leíró egyenletrendszer mátrix formában homogén koordinátákkal a következő [4]:
X = S A X’

(2.1)

y ' z ']

(2.2)

X a keresett pont mátrixa homogén koordinátákkal

X ' = [1 x'
S, a léptékezési mátrix

⎡1 0
⎢0 λ
1
S=⎢
⎢0 0
⎢
⎣0 0

0⎤
0 ⎥⎥
, λ1 = λ2 = λ3 = λ
0⎥
⎥
λ3 ⎦

0
0

λ2
0

(2.3)

A, a transzformációs mátrix

⎡1
A=⎢
⎣[T ]

0⎤
,
[R]⎥⎦

(2.4)

ahol T, a transzlációs vektor:

[

T T = tx

ty

tz

]

T

(2.5)

R, a rotációs mátrix (Euler szögekkel)

⎡c2 c3 − c1 s2 s3
R = ⎢⎢ s2 c3 + c1c2 s3
⎢⎣
s1 s3

− c2 s3 − c1 s2 s3
− s2 s3 + c1c2 c3
s1c3

s1 s2 ⎤
− s1c2 ⎥⎥ ,
c1 ⎥⎦

(2.6)

ahol
c1:= cos ϑ; c2:= cos ψ; c3:= cos ϕ
s1:= sin ϑ; s2:= sin ψ; s3:= sin ϕ

(2.7)

A léptékezési mátrix meghatározásához a mérési tartományban helyezett, és a digitális képen is megjelenő
ismert paraméterekkel rendelkező referencia elemeket használtam fel, amelynek mértéke a képen reprezentált
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méret és a valóságos méret hányadosa. A transzlációs mátrix elemeinek megadása a digitális kép megadott
nullpontja alapján történik.

2.1.3. Implementáció
Koordináta mérőgépeken az esetek túlnyomó többségében gömb alakú tapintókat alkalmaznak. Ha a
tapintó kontaktusba lép a mérendő felülettel csak a tapintó gömbi középpont az, aminek a pozíciója nagy
pontossággal meghatározható. A tényleges felületi pont meghatározására különböző, a tapintósugárral történő
kompenzálási algoritmusok állnak rendelkezésre, amely egy azonban igen összetett és bonyolult feladat. Ha csak
a tapintási irány az, ami a kompenzálás alapját képezi, akkor a mérési pontok gyakran az un. koszinusz hibával
terheltek.
Merev mérőfej esetében azok alkalmazása eléggé korlátos, számos olyan alaksajátosság állhat elő, amelyek
nem mérhetők. E hiányosságok motorikusan forgatható mérőfejjel (pl. Renishaw PH10M) kiküszöbölhetőek, ha
a tapintási irányokat valamilyen módon előre meg tudjuk becsülni. A fent megnevezett mérőfej vízszintes
tengely mentén (A tengely) 0-1050, míg függőleges tengely mentén (B tengely) ± 1800 tartományban forgatható,
ahol a forgatási lépésköz 7,50. A megfelelő A és B tengelyek szögértékének meghatározásához a digitális kép
adta lehetőségeket használom fel azon megfontolásból, hogy feltételezem a digitális kép felvételi iránya
közelítőleg megegyezik az optimális tapintási iránnyal.
A fenti szögértékek meghatározása abból a megfontolásból fontos, hogy az egyes detektált
alaksajátosságok egy olyan szöghelyzetű tapintóval mérhetők korrekten, amelynek orientációja megegyezik az
adott kép felvétele során a kamera orientációjával. Ezt a vizsgálat során alkalmazott Mitutoyo koordináta
mérőgéphez illesztett Renishaw PH10M motorikusan indexálható mérőfejjel valósítom meg.
Egy kísérleti mérőállomás sematikus felépítését szemlélteti a 2.3. ábra, amely a fent említett szükséges
Euler szögértékeket szolgáltatják. A mérőállomáshoz integrált nagy felbontású CCD kamera, melynek
vonatkoztatási rendszere {κ} , statikus (digitális kép) és dinamikus (digitális film) kimenetet szolgáltat, amely
feldolgozása egy illesztett számítógéppel történik. Egy irányból készített kép általában nem jellemzi teljes
mértékben az objektumot, így többirányú felvételre van szükség. Ennek statikus megoldására számos műszaki
tanulmányban találhatunk ajánlásokat, hogyan is állítsuk elő az egyes képeket, hány darab kamerát használjunk
szinkronban és milyen azok közel optimális elrendezése. A 2.2. ábra a kamera és az objektum koordináta
rendszerének feltüntetésével a statikus digitális kép leképezését szemlélteti.
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2.2. ábra: A digitális kamera sematikus modellje
Esetemben a digitális képsorozatot egy videó felvétel testesíti meg, amely kellő sűrűséggel és tetszőleges,
de regisztrált irányokból rögzít felvételeket az ismeretlen objektumról. Ezzel párhuzamosan az Euler szögek 3
forgó jeladó (X, Y és Z tengely körüli elfordulás) felhasználásával kerül regisztrálásra. Így pontosan
beazonosítható a videó teljes képsorozata során a kamera pozíciója. A kamera egy félgömb felület mentén, un.
gömb-koordináták mentén {R,ϕ,ϑ} mozog konstans R sugárparaméter mellett.

Zκ

Fizikai objektum

Yκ
Ε(α(τ), β(τ),γ(τ))

Digitális videó

α(τ)
β(τ)

Xκ

A kép síkja

Digitális videó
+
vonatkoztatási
rendszer

Zo
Digitális
képfeldolgás

Yo
Xo

γ(τ)

karakterisztikus
görbesereg

2.3. ábra: A rendszer konfigurációs vázlata
A rögzített digitális mozgókép τ időpillanatában keletkezett képet és ugyan ebben a τ pillanatban rögzített α(τ),

β(τ), γ(τ) szögértékeket feleltetem meg egymásnak. E paraméterhalmaz ismeretében (képpontok, szögek, stb.)
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végzem a digitális képek regisztrációját és szinkronizálását. Az egyes digitális képek között az átjárhatóságot a
regisztrált transzformáció mátrixa teremti meg.

2.4. ábra: Kísérleti mérőállomás az objektumok entitásainak feltárására és detektálására
A statikus digitális kép alapján meghatározható befoglaló tartomány jól feldolgozható a digitális
képsorozat, mint film egyes vetítő síkjainak pontos előállításához és a már többször említett mérési szekvencia
tervezéséhez, amely e fázisban még csak a PH10M forgatható mérőfej pontos szögpozíciót jelenti.
A bementi α(τ), β(τ), γ(τ) szögek alapján a mérési szekvencia tervezéséhez elengedhetetlenül fontos
tapintási irányokhoz, pontosabban a mérőfej adott szögpozíció-halmazához jutok. Ezzel elérem azt, hogy az
adott mérőfej szögpozíció felhasználásával a detektált karakterisztikus görbék által reprezentált alaksajátosságok
egzakt módon mérhetőek lesznek, és a kompenzálási hibát is minimalizálni tudom. A mérőfej és
szögpozíciójának modelljét mutatja a 2.5. sematikus ábra.

2.5. ábra: Motorikusan indexálható PH10M mérőfej sematikus modellje
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2.2.Előfeldolgozás digitális képek alkalmazásával
A szakirodalomban publikált mérnöki rekonstrukciós módszerek kezdeti lépése minden esetben a mérési
pontok előzetes csoportosítása, vagyis a szegmentálás. A szegmentálás alapját a mérési pontok elemzése jelenti,
amikor a szomszédos pontok szűk tartománya alapján folytonosság-változásokat, szakadásokat keresünk. A
módszer hátrányai között kell megemlíteni, hogy lehetőség szerint nagyon sűrű pontfelhővel kell rendelkeznünk,
ami nagy számítási kapacitást von maga után. A digitalizálás módszerétől függően a valós élek közvetlen
környezete nem tartalmaz mérési pontokat, így a mérési pontok alapján történő karakterisztikus görbekeresés is
csak bizonyos jósággal valósítható meg.
Az ismeretlen objektumról készített digitális felvétel a karakterisztikus görbéket igen nagy pontossággal
reprezentálja, amelyek tulajdonképpen csak a digitális felvétel torzításával terheltek. Másik nagy előnye, hogy a
digitális fotó gyorsan és egyszerűen elkészíthető. A VA-REFAB módszerem erre alapozva valósítja meg a
mérnöki rekonstrukció szegmentálási lépését. Célom, hogy a mérési folyamatot is tervezhetővé tegyem azáltal,
hogy már előre információval rendelkezem a mérendő felületelemekre, felületszegmensekre vonatkozólag. E
fontos feladatot valósítja meg a digitális képfeldolgozási szekvencia.
Mivel a digitális képfeldolgozás a valós mérési pontok folyamatának korrekt megtervezéséhez szükséges,
így annak segítségével elegendő egy közelítő rekonstrukciót megvalósítani. Az esetleges zajok, torzulások
kezelése a rekonstrukció e fázisában nem szükséges. A konkrét mérési algoritmusok és azok eredményei fogják
nagymértékben befolyásolni a rekonstrukciós módszerem jóságát. Hogy a képfeldolgozás folyamata során
detektált 2D-s görbék mennyire pontosan adják vissza a valós objektum karakterisztikáinak paramétereit, az a
módszerem szempontjából másodlagos, hiszen azok paraméterei méréssel pontosan feltárásra kerülnek.

• Karakterisztikus görbék

• „Homogén” felületszegmensek

2.6. ábra: Digitális kép által hordozott fontos információk
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A fenti információk birtokában az egyes felületszegmensek hatékonyan definiálhatók, amihez csak az
egyes karakterisztikus görbéket kell a digitális fotó alapján előállítani. Ezek többnyire szabályos entitások
(körök, poligonok, polyline), amelyek vektorizálása a rekonstrukciós módszerem jelen fázisának feladata.
A feladat igen összetett és komplikált, amely adott korlátok közötti megoldására számos közelítő megoldás
létezik [13,24,51,58,77]. Az egyes módszerek tanulmányozása során megállapítottam, hogy a rekonstrukciós
folyamat e szintjén hatékonyabb és megbízhatóbb megoldást jelent a digitális képfeldolgozás speciális és
összetett algoritmusai helyett egyszerű interaktív kezelőfelület alkalmazása az élek definiálásra. További előnye,
hogy az emberi szem sokkal hatékonyabban tudja szűrni a rekonstrukció szempontjából fontos és kevésbé fontos
szegmenseket.
Ezek ismeretében az első feladat az előgyártmány geometriai méretének meghatározása, amelyhez két irányból
készített képet használok fel, amelyek általában egy felülnézeti képet, illetve egy oldalnézeti képet jelentenek.

2.7. ábra: Előgyártmány definiálása
Az előgyártmány ismeretében pontosan számítani tudom a mérési szekvencia, illetve a megmunkálási
szekvencia úgynevezett utazási magasság irányát és pozícióját, amely minden esetben az előgyártmány
síklapjára, valamely élére vagy sarokpontjára illeszkedik.
A digitális képinformációk kinyerésének következő fázisát az képezi, amikor az egyes éleket, vagy más néven
karakterisztikus görbéket detektálom, és határozom meg segítségükkel az objektum egyes homogén szegmenseit,
ahogy azt a 2.6. ábrán már szemléltettem. Itt különböző képmanipulációs eljárásokat alkalmazok annak
érdekében, hogy elősegítsem az egyes karakterisztikus görbék egzakt előállítását. A gyakorlatban számos szűrő
és úgynevezett gradiens alapú élkiemelő módszer ismert, melyeket én is alkalmazok. A 2.6. ábra példája esetén a
2.8. ábrán a digitális kép változását követhetjük figyelemmel.

a.)

b.)

c.)

d.)

2.8. ábra: A digitális fotó változása különböző szintű beavatkozásokkal
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A képek jól illusztrálják, hogy különböző manipulációs eljárások sorozatos alkalmazásai milyen módon
támogatják a karakterisztikus görbék hatékony detektálását. A módszerek hatékonyságát a 2.8.d. ábra
végeredménye hűen szemlélteti.
A 2.9. ábra a módosított digitális fotón (annak inverz képén) detektált karakterisztikus görbesereget szemlélteti:

a.)

c.)

b.)

d.)

e.)
2.9. ábra: Példa detektált karakterisztikus görbék pontjaira
A képi információk kinyeréséhez a módszeremben interaktív, vagy fél-automatikus megoldásokat
alkalmazok, ahol a karakterisztikus görbék detektálását teljes mértékben, vagy csak részben bízom az operátorra.
A gyakorlati tesztek azonban azt igazolják, hogy az interaktív úton megadott élek is igen megbízható és gyors
eredményt szolgáltatnak. Ezzel egy egyszerűbb, és rugalmas programstruktúrát alkalmazhattam e részfolyamat
alkalmazhatóságának igazolására, továbbá a kutatás során jobban koncentrálhattam a konkrét kitűzött cél
elérésére.
A teljesen automatizált, algoritmikus digitális képfeldolgozás igen összetett és bonyolult feladat. Az újabb
kutatási eredmények számos megoldást adnak e problémára, amelyeknek a folyamatomba való integrálása egy
továbbfejlesztési irányt definiál.
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3. Fejezet

MÉRÉSI FOLYAMAT
TERVEZÉSE

Bevezető
A hagyományos mérnöki rekonstrukciós módszerek az objektum mérésének folyamatát nem úgy kezelik, mint a
rekonstrukciós folyamat szerves része. A módszerek szinte minden esetben a mérési ponthalmaz meglétéből
indulnak ki, és nem próbálnak meg kapcsolatokat keresni a rekonstrukció felületillesztési fázisa és a mérési
szekvencia között. A fejezet arra mutat rá, hogy ha a mérési szekvenciát a rekonstrukció folyamatába integráljuk,
az igen jó kihatással van annak gyorsaságára és pontosságára. Továbbá a 2. fejezet által szolgáltatott
alapinformációk (karakterisztikus görbék) birtokában az igen robusztus módon tervezhető.

3.1.Probléma felismerése
A mérnöki rekonstrukciós folyamatokban a mérési folyamat „fekete bárány”-ként van jelen. A
szakirodalmak tanulmányozása során egyértelműen kiderül, hogy a mérés, mint egy a folyamattól teljesen
különálló egység kap szerepet a rekonstrukció során, és a mérés befejezésével annak folyamata teljesen le is
zárul. Ez igaz a mérés módszerére is, amely kivétel nélkül az un. tartomány-digitalizálás [41,43]. Ekkor
szigorúan az objektumhoz kötött vonatkoztatási rendszerben definiálunk egy tartományt (x1,y1);(x2,y2),
megadjuk a szkennelési vonalak távolságát (pl. 0.1 mm), majd megadjuk a szkennelési vonal mentén a mérési
pontok osztástávolságát. A tapintónak, legyen az rubingömb tapintó vagy lézernyaláb, már csak szisztematikusan
végig kell haladni a megadott feltételek alapján a tartományon, és rögzíteni kell az objektum mérési pontjait. A
módszer azonban számos hátránnyal rendelkezik:
1.

Az objektum adott szegmensei rejtve maradhatnak a mérés során, tehát előállhatnak olyan
felületszegmensek, amelyek nem rendelkeznek mérési ponttal.

2.

A mérési szekvencia szubjektivitáson alapszik, vagyis a mérő személy megítélése alapján kerülnek
megválasztásra a báziselemek, mérési irányok és a pontsűrűség.

3.

A mérés előkészítése és maga a mérés is igen sok időt vesz igénybe, amely azonban nem minden
esetben indokolt.

4.

A mérési pontosságot az un. „sötétben tapogatózás” filozófiára épülő mérési folyamat igen
kedvezőtlenül befolyásolja (pl. kompenzációs vektor becslése)

Vizsgálataim igazolták, hogy indokolt lenne a mérést a rekonstrukciós folyamat szerves részévé tenni, illetve a
mérési folyamatot úgy megválasztani, hogy az az ismeretlen objektum szabályos entitásainak gyors
felismerésével (lásd 2. fejezet) tervezhető és rekonstruálható legyen.
E szabályos entitások előállítását a 2. fejezetben ismertetett digitális kép előfeldolgozásával valósítom meg a
karakterisztikus görbék meghatározása révén. A mérési folyamattervezés további fontos input paramétere a
digitális kép síkjának pontos rekonstruálása. Ez a 2. fejezetben ismertetett kép-regisztrációs eljárás feladata. A
regisztrált kép orientációja adja a méréshez használt mérőtapintó mozgási síkját, továbbá a detektált, zárt
karakterisztikus görbék jelentik a mérőtapintónak a vetítési síkkal (kép síkja) párhuzamos mozgástartományát.
A rekonstrukciós módszeremben egy Mitutoyo EURO-C Apex 574 mérőgépet vizsgáltam annak igazolása
céljából, hogy egy lassabb, de pontosabb mérőszenzor (Renishaw TP200 és SP25) felhasználásával hogyan
javítható egyszerű gépészeti objektumok rekonstrukciójának eredménye a mérési idő és pontosság
vonatkozásában, ha a mérési szekvenciát a rekonstrukciós folyamatba integrálom, és a mérési folyamatot előre
megtervezem. A vizsgálatok szükségessé tettek egy visszacsatolt mérési szekvencia kidolgozását és alkalmazását
is. Az iteratív, tervezhető mérési szekvencia csatolófelületet is teremt a klasszikus rekonstrukciós módszerek és a
saját módszerem között.
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3.2.Mérési szekvencia tervezése
A megoldást az jelentette, hogy a mérési folyamatot a rekonstrukciós folyamatba integrálva azt
tervezhetővé tettem. Ennek megvalósítása azon a felismerésen alapult, hogy a mérés előkészítéséhez
elengedhetetlenül szükséges input adatokat a digitális képi információk segítségével elő tudtam állítani,
felhasználva hozzá az objektumról különböző nézetekből készített digitális képet és azok ismert irányát.
A mérési folyamat tervezését a hagyományos mérőprogram készítésére [9,40,42,43] vezettem vissza. A
klasszikus értelemben vett mérőprogram elkészítésénél is először be kell azonosítani azon geometriai elemeket,
amelyeket mérni kell. A beazonosítás a műszaki rajz alapján történik, amely tartalmazza azon jellemzőket,
illetve névleges geometriai adatokat, amelyek alapján a mérés egzakt módon tervezhető.
A digitális képi információk előállítása pontosan ezen információkat határozza meg, amelyek rendre (lásd 2.
fejezet):
a.) A vetítés síkja (a kép síkja), amely megfeleltethető a műszaki rajz adott nézeteinek
b.) Szabályos entitások, amelyek az adott sajátosságok kontúrjainak vetülete
A kép ismert síkja és annak detektált kontúrjai lehetővé tették, hogy a mérési folyamatot egzakt módon, az
objektum sajátosságainak jellegét felhasználva előre megtervezhessem.
Kiindulásként feltételezem, hogy a digitális képek alapján már megállapítottam az előgyártmány dimenzióit és
pozícióját, ahogy azt a 3.1. ábra mutatja. Az előgyártmányt minden esetben a befoglaló hasáb fogja
reprezentálni.

a.) O ismeretlen objektum

b.) O ismeretlen objektum és számított S előgyártmánya

3.1. ábra: Ismeretlen objektum szemléltető modellje és előgyártmánya
Ezek alapján a 2. fejezetben regisztrált digitális képek a következő vetítési sík variánsokat képesek definiálni
(3.2. ábra):
a.) K1: A vetítési sík megegyezik a hasáb előgyártmány valamely síkjával. Itt 5 különböző eset képzelhető
el.
b.) K2: A vetítési sík a hasáb előgyártmány valamely élére illeszkedik. Itt 8 különböző él jöhet számításba
c.) K3: A vetítési sík a hasáb előgyártmány valamely sarokpontját tartalmazza. A szóba jöhető sarokpontok
száma 4.
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3.2. ábra: Vetítési síkok különböző reprezentációban
Mivel a digitális kép iránya annak Euler szögei alapján ismert, így már csak azt kellett meghatároznom, hogy az
párhuzamos-e a hasáb valamely síkjával (K1 eset), a hasáb valamelyik élére illeszkedik és egyik síkjával sem
párhuzamos (K2 eset), vagy általános helyzetű (K3 eset). A regisztrált kép Euler szögei megadták továbbá az
alkalmazott, motorikusan forgatható mérőfej pontos irányát is.
Az így meghatározott, most már pontos pozícióval és normálvektorral jellemzett sík fontos szerepet játszik a
mérőtapintó mozgáspályájának tervezésében. E sík definiálja azt a biztonsági magasságot, ami fölött a tapintó
szabad, gyorsmeneti pozícionálásokat végezhet, illetve arra merőlegesen az előgyártmány belseje felé haladva
mérési sebességgel közelítheti meg az ismeretlen objektum felületét, és határozhatja meg annak mérési pontjait.
Ezt szemlélteti a 3.3. ábra.

a.)

b.)
c.)
3.3. ábra: Illusztráció a vetítési síkok által definiált mozgási síkokra.

A mérési folyamat tervezését két lépésre tagoltam. Első lépésként az alaksajátosság alsó határfelületeit mértem,
majd azok ismeretében a karakterisztikus görbéket is egzakt módon elő tudtam állítani. A karakterisztikus
görbék esetében azok szabályszerűségei is felhasználhatók, mint pl. kör esetében egyszerű körmérési
algoritmusok, egyenes részkontúr esetén minimalizált mérési pontok felhasználásával egyenes mérési
algoritmus, stb.. A korrekt mérési algoritmusok felhasználásával a mérési pontok száma és ezzel együtt a
kompenzálási hiba értéke is minimalizálható. A komplex mérési folyamatot a 3.4. ábra által ismertetett
folyamatábrával szemléltetem.
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3.4. ábra: A folyamatba integrált mérési szekvencia folyamatábrája, ahol
i a képek, j a detektált karakterisztikus göbék száma
Ki{} az i alaksajátosság karakterisztikus görbeserege
α, β, γ a meghatározott Euler szögek,
W, H, L az S előgyártmány mérete

22

3.2.1. Alsó határfelület vizsgálata
Az előfeldolgozással meghatározott karakterisztikus görbék a 3D-s alaksajátosságnak csak egy 2D-s
vetületét testesítik meg. A 3. dimenzió közvetlenül a kép felhasználásával nem határozható meg, illetve a
kimeneti alaksajátosság sem egyértelmű. Ha egy furatra gondolunk, akkor a furat mélysége még továbbra is
ismeretlen. Ha egy zsebmarás által generált üreget tekintünk, akkor csak az üreg profilgörbéje ismert, annak
mélysége, ill. az üreg alsó határoló felületének struktúrája, továbbá orientációja még ismeretlen.
Az alaksajátosság alsó határoló felületének meghatározásához, a rendszerhez illesztett 3D-s koordináta
mérőgép (vagy lézeres mérőfejjel felszerelt megmunkáló központ: BME Gépgyártástechnológia Tanszék)
segítségével feltérképező méréseket végzek annak érdekében, hogy az alsó határfelület is matematikailag
ismertté váljon. A mérési pontok alapján már pontosan meghatározható annak paraméterei. A mérési pontok
alapján végzett analitikus számítások természetesen pontosan visszaadják az alsó határfelület struktúráját és
orientációját. Hogy az a valóságban pl. síkfelülettel helyettesíthető-e vagy sem, egy előre megadott kicsiny ε
küszöbszám alapján határozom meg, amellyel a felület alakhibáját korlátozom. A küszöbszám értéke az
alkalmazható gyártástechnológia és a tűréstechnika alapján kerül megadásra (gyártási pontosság és a tűrés
mérőszáma).
Amennyiben az adott felület nem analitikus felület, hanem valamilyen paraméteres spline felület, akkor a
klasszikus módszer lép előtérbe (spline felületillesztés a mérési pontok alapján), vagyis az adott felület esetében
digitalizálást végzek. A digitalizálás azonban nem a klasszikus értelemben vett digitalizálás, hanem
elődigitalizálással pontokat határozok meg, többet, mint analitikus felületek esetében, de lényegesen kevesebb,
mint a klasszikus értelemben vett digitalizálásnál, majd végrehajtom a felületillesztést. Ezt egy újbóli, ellenőrző
mérés követ, ahol már az illesztett felület adatai alapján végzek ellenőrző mérést, és ellenőrzöm a felület jóságát.
Így egy iteratív folyamatot kapok, amelynek leállási feltétele szintén egy előre megadott küszöbszám a
fentiekben megadottakhoz hasonlóan. A fentebb leírt iterációs folyamat csak abban az esetben valósítható meg,
ha megteremtjük a visszacsatolást a felületillesztési és a mérési szekvencia között. A VA-REFAB módszerem
nagy előnye tehát a visszacsatolással megvalósított rugalmassága, amely kapcsolódási pontot biztosít a
klasszikus mérnöki rekonstrukciós módszerek számára.
A mérési pontok helyzetének meghatározása nem történhet közvetlen a karakterisztikus görbék
felhasználásával, ugyanis azok korrekt meghatározását befolyásolja, hogy az egyes karakterisztikus
görbeseregek milyen hierarchikus kapcsolatban állnak egymással, tehát tisztázni kell a köztük lévő szülő-gyerek
kapcsolatokat.
A karakterisztikus görbék között 2 különböző kapcsolódás értelmezhető. Legyen a digitális képsík κm és κn
karakterisztikus görbeseregek által határolt területet. Ha:
•

κm ∉ κn → különböző gráfágban helyezkednek el

•

κm ∈ κn → κm szülő; κn gyerek

A mérési pontok helyzete a fenti relációk ismeretében már meghatározható úgy, hogy a szülő karakterisztikus
görbék által határolt „homogén” tartományt vizsgálom csak, vagyis a gyerek karakterisztikus görbeseregek által
határolt tartományokat kizárom a mérési pontok lehetséges helyei közül. A 3.5. ábra példáját vizsgálva
megállapítható az egyes karakterisztikus görbék által lefedett tartományok közötti hierarchikus kapcsolat, amely
konkrétan
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κ1 → κ2 → κ3 Ezek alapján meghatározott homogén szegmensek elméleti mérési pontjainak helyzetét a 3.5.b.
ábra illusztrálja. A mérési pontok kiértékelése során már az is számítható, hogy az egyes homogén szegmensek
milyen térbeli elemmel helyettesíthetők.
κ2

κ1

κ3

b.)
a.)
3.5. ábra: Az egyes detektált szegmensek alsó határfelületének mérése
a.) O objektum képe és adott nézetbeli vetítősíkja
b.) Mérési pontok helyzete az O objektum fotóján a detektált karakterisztikus görbék közvetlen felhasználásával
Az így meghatározott pontokat kiértékelem annak érdekében, hogy definit legyen, mely alaksajátosságok
képeznek a szomszédos alaksajátosságokkal valós- vagy virtuális határfelületet, vagyis ismert legyen, hogy a
szomszédos szegmensek közül melyik van a digitális kép által elrejtett 3. dimenzió szempontjából lejjebb és
melyik feljebb.
A tapintó a megfelelő pozícionálás után a képsíkra merőleges irányba végez mozgásokat mindaddig (3.6. ábra),
amíg az alsó határfelületet el nem éri. A mozgási folyamat ciklikus ismétlésével állnak elő az alsó határfelületek
mérési pontjai illetve az azokat leíró függvények implicit formában.

a.)
b.)
c.)
3.6. ábra: Mérési mozgásciklus tervezése a detektált karakterisztikus görbék alapján
A rendelkezésre álló pontok már jellemzik az alsó határfelület típusát is. A Descartes-féle koordinátarendszerben a felületek kanonikus egyenletei viszonylag egyszerűen előállíthatók. Kanonikus alakhoz viszont
csak akkor jutok, ha a felület főtengelyei egybeesnek a koordináta-rendszer tengelyeivel. Amennyiben a felület
tengelyei elforgatott helyzetűek, és a felület centruma nem az origóban van, vagyis a felület transzformált
helyzetben van, az egyenletek a megmunkálás szempontjából kezelhetetlenné válnak. Az általános egyenletből
már a megmunkálási irányok meghatározása is rendkívül bonyolult, a felület normális számítása pedig szinte
lehetetlen egzakt módon. Így elsődleges cél a kanonikus alak előállítása.
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A kanonikus egyenlet előállításának menete a következő:
1.

A mért pontok alapján meghatározom az általános egyenlet együtthatóit, felírjuk a másodrendű
felület determinánsát

2.

A determináns vizsgálatával eldöntöm, hogy a pontok valóban másodrendű felületet határoznak e
meg.

3.

Kiszámítom az alaphelyzethez képesti elforgatások szögét és elvégezzük a mért pontokra a
visszaforgatásokat (inverz transzformáció)

4.

A visszaforgatott pontok koordinátáiból meghatározom a most már koordináta-tengelyekkel
párhuzamos főtengelyű, de még eltolt felület egyenletének együtthatóit.

5.

A kapott egyenletből kiolvasom a felület centrumának koordinátáit, majd a centrumot az origóba
tolva megkapom a felület kanonikus alakját.

Előnye ez eljárásnak, hogy nincs szükség iterációra, és módszerével a másodrendű, analitikus felületek
kanonikus alakja mind előállítható (hiperboloid, paraboloid, ellipszoid, stb.).
Hátránya viszont, hogy bár az egyenletrendszer koefficiens mátrixa számítható, de a várt értéktől nagyobb
eltérést kapunk, aminek oka, hogy a mátrixok rosszul kondicionáltak, ami azt jelenti, hogy a bemeneti adatok kis
megváltozása mellett a kimenet jóval nagyobb mértékben változik.
Az egyes alsó határfelületek egyenletei nagyon fontos szerepet játszanak az alaksajátosságok megítélésében.
Segítségével ismertté válik az alaksajátosság pontos tengelyiránya, amelyet eddig a digitális kép csak közelítőleg
definiált. Továbbá az alsó határfelületek halmaza alapján lesz lehetőségem megtervezni a karakterisztikus görbék
mérését, amelyet eddig közelítőleg csak a digitális képen detektált élek definiáltak.
A 3.7. ábra a 3.5. ábra objektumának előfeldolgozása utáni állapotát mutatja, ahol az alsó határfelületi mérési
pontok kiértékelésének eredménye síkfelületek.

3.7. ábra: A rekonstrukció feltérképező mérésének eredménye
Az alsó határfelületek struktúrájának, irányának, illetve a digitális kép alapján detektált karakterisztikus görbék
ismeretében az alaksajátosságok közelítő, durva modell-reprezentációja már generálható. Ez első közelítésben
megadja az adott alaksajátosság maximális térbeli hatástartományát (az oldalfelületeivel határolt térrészt), amely
ismerete szükséges feltétele a karakterisztikus görbék mérési pontjainak előzetes kiszámításának.
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3.2.2. Karakterisztikus görbék vizsgálata
A fentiek ismeretében már pontosan meghatározható, hogy az egyes alaksajátosságok E{e1,e2,e3…en}
alkotó kontúrjai milyen irányból tapinthatók, illetve eldönthető az is, hogy az adott szegmens esetén melyeket
kell mérni és melyeket nem szükséges [1,9]. A mérni szükséges kontúrok (határolt kontúrok) azonban már igen
nagy pontossággal mérhetők, ugyanis ismert azok jellege és ezzel a korrekt kompenzálási irányok is. A mérés
ezek alapján igen gyors és pontos.
Visszatérve a 3.5. ábra példájához, annak alsó határfelületeinek ismeretében a karakterisztikus görbék mérési
pontjai meghatározhatók. A κ3 karakterisztikus görbe mérés utáni állapotát szemlélteti a 3.8. ábra.

3.8. ábra: Karakterisztikus görbék mérési pontjai
A 3.8. ábra azt az esetet példázza, amikor az üreg alaksajátosság karakterisztikus görbeseregét E{e1,e2,e3,e4} – valóban mérni kellett a pontos rekonstrukcióhoz. Gyakran előfordul azonban az az eset is,
amikor az egyes rész-karakterisztikák mérése, a fentiekben ismertetettek alapján, analóg módon megvalósítható,
de nem feltétlenül szükséges.
Ehhez vizsgáljuk a 3.9. ábrán szemléltetett objektumot. Az E karakterisztikus görbe(sereg) által definiált
alaksajátosságok karakterisztikus görbéi jól elkülöníthetően két nagy osztályba sorolhatók, amelyeket
•

valós-, illetve

•

virtuális

határfelületi karakterisztikus görbéknek, vagy éleknek nevezek (3.9.b. ábra).
A két osztály között - a megmunkálási alaksajátosság szempontjából – a fő különbséget az jelenti, hogy míg a
határolt éleket méréssel pontosan rekonstruálnom kell, addig a szabad éleket csak durván kell közelíteni (mérést
nem igényelnek), hiszen azokat felfoghatjuk úgy, hogy a megmunkáló szerszámnak ezen az alkotó mentén adott
mértékű szabad kifutás engedélyezett. A szabad kifutást egy ofszet paraméter meghatározásával definiálom,
amelyet a 3.9.b ábra szemléltet.

a.)
b.)
3.9. ábra: Illusztráció a karakterisztikus görbék kiterjesztésére a szabad irányokban (E görbe ofszettel)
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Hogy mely karakterisztikus görbék tartoznak a valós határfelületekhez, és melyek a virtuális határfelületekhez,
az az alsó határfelületek függvényeinek ismeretében már gyorsan meghatározható.
Legyen két előzőleg elkülönített felületszegmens rendre E{} és F{}, illetve az alsó határfelületük mérése során
előállt mérési pontok alapján hozzájuk rendelt függvények e(x,y) és f(x,y). Az adott pl. e(x,y) felület E{i}
karakterisztikus görbesereg i-edik részkontúrja akkor szabad kontúr, ha teljesülnek az alábbi feltételek:
∀pi ∈ E{i} által a vetítési síkra merőleges R (pi; α(τ),
β( τ), γ( τ)) adott N pontja előállítható pi és pj lineáris
kombinációjaként úgy, hogy
N = (1-λ). pi + λ. pj

(3.1)

és ∀ pi esetén λ<0 (~0.5).

3.10. ábra: Karakterisztikus görbék a kiterjeszthetőségének vizsgálata
A feladat nehézségét az jelenti, hogy meg kell tudni határozni az e(x,y) és f(x,y) függvényeket. Annak
meghatározásához az alsó határfelületek mérése után definiált alaksajátosságok durva vázát használom fel. Azok
ismeretében ugyanis egyértelműen meghatározható, hogy az e(x,y) függvényhez mely az az alaksajátossághatárfelület, amely az adott irányból a legközelebb helyezkedik el (itt. f(x,y)). Az nem feltétlenül tartozik ugyan
azon alaksajátossághoz, amely abban az esetben állhat elő, amikor az egyes alaksajátosságok között áthatás
keletkezik, azok közös résszel rendelkeznek.
A karakterisztikus görbék, és azoknak is a valós felülettel határolt alkotórészeinek mérése azonban a látszat
ellenére nem egyszerű feladat. A különböző irányítottsággal rendelkező közelítő alaksajátosságok között ugyanis
metsződés állhat fenn, amely mentén a karakterisztikus görbe pontjai nem értelmezhetők. A feladat tehát az,
hogy első lépésként meghatározom az alaksajátosságok azon térrészét, amelyek csak és kizárólagosan az adott
alaksajátossághoz tartoznak, vagyis az nem képezi részhalmazát egy másik alaksajátosságnak.
Általánosságban tehát egy karakterisztikus görbe pontjainak helyzetét a következők szerint definiálhatom:
Definíció 3.1.: Egy alaksajátosság karakterisztikus görbéjének mérési pontjai az alaksajátosságnak csak azon
térrészében értelmezhető, amelyek más alaksajátossággal nem alkotnak közös térrészt.
Vizsgáljuk meg ehhez a 3.11. ábra által szemléltetett példát. Legyen adva egy összetett, tagolt gépészeti
objektum és annak a rekonstrukció szempontjából vizsgált alaksajtossága M1. A folyamat lépései ezek után a
következőkkel szemléltethető.
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M1

M2

M3

M4

M5

3.11. ábra: Illusztráció különböző orientációval rendelkező M alaksajátosság halmazra
A 3.11. ábra az egyes alaksajátosságok alsó határoló felületeinek mérése alapján definiált közelítő
alaksajátosságokat mutatja. Vizsgáljuk meg ezek után az M1 alaksajátosság karakterisztikus görbéjét (3.12.
ábra), amelyek előzetesen már a digitális fotó alapján detektáltunk.

a.) Objektum és képsíkja

b.) A kép síkjára merőleges vetület

3.12. ábra: Alaksajátosságok áthatásának szemléltetése 2 dimenzióban
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Az ábrán megjelenítettem az M1 alaksajátosság E{} karakterisztikus görbesereg mérésének tervezése
szempontjából releváns (M2, M3) és irreleváns alaksajátosságokat (M4, M5) egyaránt. A közös részek (áthatások)
meghatározása alapján az alaksajátosság karakterisztikus görbéjének előre számított mérési pontjai a
következőkre adódtak.

a.)

b.)

c.)

3.13. ábra: Marási alaksajátosság karakterisztikus görbéjének előre kiszámított mérési pontjai
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3.3.Eredmények
A klasszikus rekonstrukciós folyamat során a szokásos tartomány-digitalizálást választottam, amihez egy
kapcsoló típusú mérőfejet használtam. A mérést két irányból végeztem a mozgás irányával párhuzamos
oldalfalak mérési pontjainak megfelelő sűrűséggel való előállítása érdekében, amely adatait a 3.1. táblázat
ismerteti.
Pontok száma: 7239
Egység : mm
Min X = -7 Max X = 13
Min Y = -9.43 Max Y = 58.4
Min Z = -8.86 Max Z = 1.13
X kiterjedés = 20
Y kiterjedés = 67.8
Z kiterjedés = 9.99
Mérési idő: 168 min
Mérési sebesség: 43 pont/min
Tapintó átmérő: 0.9987
Lépésköz: 0.3
Osztás: 1.0
Biztonsági távolság: 0.5
Mérési bizonytalanság: 1.9+3L/1000 μm

3.14. ábra: A mért objektum pontjai

3.1. táblázat: A mérés adatai

Ha a folyamatba integrált, és így előre tervezhető mérési szekvenciát alkalmaztam a rekonstrukcióhoz,
akkor a fenti módszerrel ellentétben a következő eredményre jutottam.
Pontok száma: 124
Egység : mm
Min X = -5 Max X = 12.127
Min Y = -6.08 Max Y = 55.3
Min Z = -8.9 Max Z = 1.0
X kiterjedés = 17.127
Y kiterjedés = 61.38
Z kiterjedés = 9.9
Mérési idő: 4 min
Mérési sebesség: 31 pont/min
Tapintó átmérő: 0.9987
Lépésköz: Osztás: Biztonsági távolság: 2
Mérési bizonytalanság: 1.9+3L/1000 μm

3.15. ábra: A mért objektum pontjai

3.2. táblázat: A mérés adatai

A 3.15. ábrán szemléltetett mérési pontok meghatározásakor a digitális képinformációk alapján „előre jelzett”
alaksajátosságokat használtam fel. Az egyes karakterisztikus görbék mérési pontszámát az adott alaksajátosság
és annak geometriai hossza határozta meg. Vagyis minél hosszabb egy pl. egy egyenes szakasz, a számított
pontok száma azzal arányosan növekszik. A fenti példa esetében a furat alaksajátosság méréséhez 4 db., míg az
egyenes alkotók esetén 6 db. pont került kiszámításra.
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3.4.Következtetések
Az integrált módszer nagy előnye a digitalizáló eljárásokkal szemben egyrészről az, hogy diszkrét pontsorozattal
képes jellemezni az egyes alaksajátosságokat. A diszkrét pontsorozatot egy adott alaksajátosságon belül is két
osztályba soroltam. Az egyik osztály az alsó határfelületet definiáló, míg a másik az alaksajátosság profilgörbéjét
definiáló pontok halmaza. E diszkrét pontsorozat és a matematikai apparátus segítségével már az adott
alaksajátosság jellemzői implicit formában előállíthatók.
E fejezetben ismertetett kutatással a mérés oldaláról igyekeztem megfogni azt a problémakört, amely a
mérési szekvencia hatékonyabb alkalmazhatóságát vizsgálta. Formális módszerek alkalmazásával sikerült egy
olyan rekonstrukciótól függő, tehát a rendszerbe integrált mérési szekvenciát kidolgozni, amely hatékonyabban
támogatja a mérési pontsorozat felvételét, egyaránt növelve annak robusztusságát és pontosságát. A mérési idő
csökkenését a diszkrét pontokkal leírt alaksajátosságok rekonstrukciós módszerével tettem lehetővé, továbbá
azzal, hogy az integráció révén a mérési szekvencia bármikor elérhető és alkalmazható. Éppen ezért ez egyfajta
csatolófelületet is képez a klasszikus mérnöki rekonstrukció és módszerem között, hiszen az integráció és a
visszacsatolás lehetőséget biztosít arra, hogy az egyes felületszegmenseket a digitalizálás módszerével mérjem,
amely ponthalmaz pedig bemenete lehet a klasszikus módszereknek.
Hogy az adott diszkrét pontok alapján hogyan és milyen formában állnak elő a konkrét alaksajátosságok
modelljei, arra a 4. fejezetben ismertetek egy lehetséges megoldást.
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4. Fejezet

ALAKSAJÁTOSSÁG-ALAPÚ
REKONSTRUKCIÓ

Bevezető
Thomson [64] által kidolgozott REFAB módszerét továbbfejlesztve, a képfeldolgozás eszközével
támogatott, megmunkálási alaksajátosság-alapú rekonstrukciós módszert dolgoztam ki. A módszer a digitális
képfeldolgozás során előállított információk alapján egy előre tervezhető, intelligens mérési szekvenciára épül,
amely szignifikánsan képes csökkenteni a mérés időtartamát, és növelni annak pontosságát. A fejezetben az
egyes megmunkálási alaksajátosságok direkt előállításával foglalkozom.

4.1.A probléma felvetése
Kutatómunkámmal az NC technológia és egyben a gyártástervezés direkt támogatását céloztam meg. Regli
[52,53], Gupta [20], Vandenbrande [68] és Dong [12] kutatómunkái igen értékes eredményeket szolgáltattak
arra, hogyan lehet egy már meglévő CAD modellt utólagosan, egyszerű megmunkálási alaksajátosságokra
felbontani.
Munkám során azt a célt tűztem ki, hogy a geometriai modell már közvetlenül a fenti felbontásban álljon elő.
Ehhez célszerűen az alaksajátosságok halmazán belül a megmunkálási alaksajátosságok rekonstrukciójára
fókuszáltam. Mivel az alkalmazni kívánt technológiai eljárások az anyagleválasztó eljárások alcsoportjába
tartoznak, így tovább egyszerűsítve a problémát az azokra értelmezhető halmazműveletek között csak a
’kivonás’ (-*) halmazműveletét alkalmaztam.
Munkám során nem az egyes felületszegmenseket rekonstruáltam, hanem a megmunkálási alaksajátosságok
rekonstrukciója révén az azokat burkoló leválasztandó ráhagyási alakzatot. Így a kivonás halmazműveletének
sorozatos alkalmazásával építettem fel az ismeretlen objektum geometriai modelljét, és ezzel párhuzamosan
annak geometriai-technológiai reprezentációját is. Az alaksajátosságokat tehát az egyes leválasztandó ráhagyási
alakzatoknak feleltettem meg, amelyek közvetlen bemeneti paraméterei a művelet-, illetve műveletelem
tervezésnek.
A módszer során az ismeretlen objektumot O, míg az előgyártmányt, az S szimbólum jelöli. A ráhagyási
alakzatok összességét a következő alapján származtatom:

Δ = S -* O.

(4.1.)

Kramer [36] által kidolgozott MRSEV osztályok olyan lineáris swept alaksajátosságokat tartalmaznak, ahol
adott síkbeli zárt profilgöbe halad végig annak síkjára merőleges véges hosszúságú egyenes mentén. Egy
alaksajátosság általános esetben minimum 3 attribútummal kell, hogy rendelkezzen [20,52,53,57], amelyek
rendre a pozíció, irányítottság, és karakterisztikus görbesereg (profilgörbe), ahogy azt a 4.1. ábra szemlélteti. A
profilgörbéket és annak pozícióját a digitális kép alapján a digitális képfeldolgozás eszközével közelítőleg
meghatároztam, továbbá a mérési szekvencia részletes információkat szolgáltatott az alaksajátosságot alulról
határoló felület jellegéről.

4.1. ábra: MRSEV alaksajátosság konstrukciója
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Módszeremben az egyes MRSEV alaksajátosság-primitíveket kiterjesztettem olyan alaksajátosságokkal, ahol az
alsó határfelületek egyszerű másodfokú függvényekkel leképezhetők, mint gömb, henger vagy kúpfelület.
A rekonstruálni kívánt alaksajátosságok két fő csoportját [20,52,53] úgy, mint furat és általános marási
alaksajátosságok, szemlélteti a 4.2. ábra

MRSEV furat
pozíció_1
pozíció_2
orientáció
mélység
átmérő_1
átmérő_2

= (16,10,4)
= (16,10,4)
= (-1,0,0)
= 16
=8
=8

MRSEV zseb szigettel
pozíció_1
= (0,0,1)
pozíció_2
= (0,0,1)
orientáció
= (0,1,0)
mélység
=2
profil_1
= {e1,e2,e3,e4,e5,e6,e7,e8,e9,e10,e11}
profil_2
= {-}
sziget
= [I1]
profil_sziget = {e12,e13,e14,e15}
magasság_sziget = 2

4.2. ábra: MRSEV furat és zseb alaksajátosságok attribútumai
Az egyes alaksajátosságokat nem csak az MRSEV által definiált natív vonatkoztatási rendszerben
definiáltam, hanem egy közös, globális koordináta rendszerben is, amely minden egyes rekonstruált
alaksajátosság esetében azonos. Ez tulajdonképpen az alapfeltétele annak, hogy közvetlenül átadható legyen az
NC technológia számára az alaksajátosságok attribútumai, amelyek jól körülhatárolják a megmunkáló szerszám
típusait, a megmunkálás irányát, a szerszámmozgásokat, stb. Az alaksajátosságok globális vonatkoztatási
rendszerben való rekonstrukciója révén, azok közvetlen felhasználásával tervezhető meg a technológia. Így nem
szükséges egy komplex modell esetén a nagy memóriát igénylő teljes modell kezelése, illetve a teljes objektum
modellje alapján a ráhagyási alakzat számítása.
Az alaksajátosság-alapú modellstruktúra számos előnyös tulajdonsággal rendelkezik, amelyeket
közvetlenül fel tudom használni az NC technológia tervezése során. Ezek közül a legfontosabbak az egyszerű
utólagos módosítás, és az egyszerű paraméterezési lehetőség. Ha adott megfontolások vagy elemzések folytán
megváltoztatjuk az egyes alaksajátosságok geometriáját, akkor abból könnyen származtatható maga az objektum
modellje is, illetve a módosítások folyamán csak az egyes paramétereket, mint változókat kell megfelelően
kezelni. Vizsgálataim azt igazolták, hogy technológiai szempontok alapján felépített megmunkálási
alaksajátosságok számos olyan értékes információt szolgáltatnak a technológia tervezése számára, amellyel
radikálisan csökkenteni tudtam a tervezési folyamaton belüli szubjektivitást, illetve közvetlen bemenetet
szolgáltathattam egyes technológiai szakértői rendszerek számára. Ezzel felgyorsítottam, és teljesen
automatizálhattam a technológiai tervezés folyamatát. A rekonstrukciós folyamatmodellemben e megfontolások
alapján támaszkodtam az alaksajátosság alapú modell-leképezésre.
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4.2.Alaksajátosság rekonstrukciós algoritmus
Alaksajátosságok rekonstrukciójának nagy előnye, hogy azok viszonylag egyszerű test-primitívekkel
leképezhetők, továbbá egyszerűen paraméterezhetők. Az egyes paraméteres alaksajátosságok igen hatékonyan
támogatják a geometriai modell utólagos, modellszintű szerkeszthetőségét, módosítását. További fontos szerepet
tulajdonítok a paraméteres alaksajátosságoknak a fellépő torzulások felismerése és kezelése során is.
A rekonstrukciós algoritmus folyamat a következő egyszerűsített eljárással szemléltethető.
REKONSTRUKCIÓ_MRSEV_FEATURE(K{},S)
INPUT:

K{} karakterisztikus görbék halmaza annak vetítési síkjával együtt, előgyártmány S modellje

OUTPUT:

A rekonstruált alaksajátosságok M{} halmaza

1.

Adott a zárt karakterisztikus görbék halmaza K{}, továbbá a kiindulási darab testmodellje S

2.

Inicializálás: M{}=0

3.

K{} zárt karakterisztikus görbék segítségével az egyes alaksajátosságok alsó határfelületeinek
meghatározása méréssel Æ Alaksajátosság orientációjának és durva (közelítő) vázának
meghatározása

4.

K’{} karakterisztikus görbék egzakt előállítása méréssel Æ Alaksajátosság oldalfelületi
struktúrájának meghatározása

5.

M{} alaksajátosság-primitívek halmaza
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4.2.1. Furat alaksajátosságok rekonstrukciója
A furat alaksajátosság szemléletesen úgy definiálható, hogy veszünk egy D átmérőjű fúró szerszámot, amelyet v
irányvektornak megfelelően tengelyirányú mozgáspályán elmozdítunk l hosszon. A furat adott vonatkoztatási
rendszerbeli pozíciója legyen p. Az általános, paraméterezett furat alaksajátosságot szemléltet a 4.3. ábra.
Geometriai reprezentációban ez nem más, mint D átmérőjű konkáv hengerfelület kúpfelület végződéssel. A
kúpfelület nem más, mint a fúró szerszám végének kialakításából adódó kúpos végződés. A fúró szerszám
csúcsszöge a rekonstrukciós során 1200 és 900 –nak tételezem fel.

Pozíció: p
Átmérő: D
Orientáció: v
Mélység: l

4.3. ábra: Furat megmunkálási alaksajátosság definíciója

A megmunkálási alaksajátosságok közül a furat alaksajátosság az, amely legmegbízhatóbban rekonstruálható,
ugyanis a bemeneti paraméterek igen egzakt módon megadhatók. A furat pozíciója, átmérője, orientációja és
hossza pontosan behatárolja annak geometriai jellemzőit. A digitális képfeldolgozással támogatott szegmentálás
során kapott, 2D-s kör karakterisztikus görbék jól definiálják annak pozícióját és átmérőjét. Annak orientációját
pedig a digitális kép síkja reprezentálja. A fenti információk azonban csak előzetes információk, azok egzakt
értéke a pontos mérés után válik ismertté. Az orientációt (a fúró szerszám mozgási irányát) az alsó határfelületek
mérésével (lásd 3.2.1. fejezet), míg a pontos pozíciót és átmérőt a karakterisztikus görbék mérésével határozom
meg. Hogy biztosan furat alaksajátosságról van e szó (konvex hengerfelület), azt az előzetesen mért alsó
határfelületek kölcsönös helyzete egyértelműen definiálja
Definíció 4.1.: Ha a karakterisztikus görbe kör, és a szomszédos alsó határfelületek az adott képsíkra merőleges
irányból vizsgálva magasabban helyezkednek el, mint a kör alaksajátosság által határolt homogén felületszegmens, akkor az egy konvex hengerfelületet reprezentál, amely esetünkben egy furat megmunkálási
alaksajátosság.
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Algoritmus: Furat megmunkálási alaksajátosság rekonstrukciója
1.) INPUT: O fizikai objektum, S előgyártmány, K{} karakterisztikus görbe (itt: kör)
2.) Definiálja F, a furat alaksajátosság konvex hengerfelületét
3.) A furat alaksajátosságot ábrázoló digitális kép alapján detektált, 2D-s kör karakterisztikus görbe alapján
meghatározható egy közelítő D átmérő paraméter, és egy v orientáció, amelyet a kép síkjának
feleltethető meg (4.4. a. ábra)
4.) Az alsó határoló felület mérésével meghatározható a furat alaksajátosság maximálisan megengedett
hossza l (4.4. b. ábra)
5.) A határfelületek pozíciója ismeretében (saját és szomszédos alsó határfelület) pontosan mérhető a
karakterisztikus görbe, amely jelen esetben egy kör. Így előállnak az eddig még közelítőleg ismert D és
p paraméterek.
6.) OUTPUT: D, p, v, l, F

a.)

b.)

c.)
4.4. ábra: Furat alaksajátosság rekonstrukciója
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4.2.2. Marás alaksajátosság rekonstrukciója
A marás alaksajátosság szemléletesen úgy definiálható, hogy veszünk egy D átmérőjű maró szerszámot, amelyet
v irányvektornak megfelelően tengelyirányú mozgáspályán elmozdítunk d mélységbe, majd egy előre definiált
K{} mozgáspálya mentén elmozgatjuk a maró szerszámot úgy, hogy az súrolja K{} görbesereget. A zseb adott
vonatkoztatási rendszerbeli pozíciója p. Legyen továbbá adott olyan I{} zárt tartományt definiáló 2D görbesereg,
amely a szerszám számára tiltott zónát jelent. Ezek az adott zseb alaksajátosság viszonylatában un. szigetek. Egy
általános, paraméterezett marás alaksajátosságot szemléltet a 4.5. ábra. Geometriai reprezentációban ez nem más,
mint D átmérőjű szerszám által súrolt egyenes alkotójú, az alsó határoló felületre merőleges orientációjú
hengertranszlációs felület.

Pozíció: p
Orientáció: v
Mélység: d
Karakterisztikus görbesereg: K{}
Tiltott zónák: I{}

4.5. ábra: Zseb megmunkálási alaksajátosság definíciója

A marási alaksajátosságok K{} karakterisztikus görbeseregét két osztályba sorolhatjuk; valós és virtuális
karakterisztikus görbék. Valós karakterisztikus görbe az a görbe, amely a karakterisztikus görbesereg által
definiált konkáv él, vagyis a határoló oldalfelület által definiált normálvektor a tartomány belsejébe mutat.
Minden egyéb más esetben virtuális karakterisztikus görbéről beszélünk. Személetesen ez felfogható úgy, hogy a
valós karakterisztikus görbét a szerszámnak csak súrolni szabad, azt nem szabad átlépni (megmunkálás
kontúrkövetéssel), míg a virtuális karakterisztikus görbék esetén a szerszámtúlfutás nem tiltott, csak annak
mértékére vannak korlátok.
A valós vagy virtuális élek alapján a marási alaksajátosságok 3 nagy osztályba sorolhatók (4.6. ábra):
1.)

Zsebmarás alaksajátosság: Ha minden oldalról valós K{} karakterisztikus görbével rendelkezik. Továbbá

tartalmazhat tetszőleges I{} karakterisztikus görbével reprezentálható szigeteket is.
2.)

Homlokmarási alaksajátosság: Ha minden oldalról virtuális karakterisztikus görbével rendelkezik. Továbbá

a K{} karakterisztikus görbeserege által határolt valós tartomány csak olyan I{} karakterisztikus görbesereget
tartalmazhat, amely önmagában zseb alaksajátosság.
3.)

Lépcsőmarás alaksajátosság: Azok az alaksajátosságok, amelyek a fenti esetek egyikének sem felelnek

meg. Rendelkeznek valós és virtuális K{} karakterisztikus görbékkel egyaránt, továbbá tetszőleges I{}
karakterisztikus görbéket tartalmazhatnak.
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a.) Zsebmarás

b.) Homlokfelület marás

c.) Lépcsőmarás

4.6. ábra: Marás alaksajátosságok 3 alosztálya

A marási alaksajátosság p pozíciója, K{} karakterisztikus görbék, v orientációja és d mélysége pontosan
behatárolja annak geometriai jellemzőit. A digitális képfeldolgozással támogatott szegmentálás során kapott K{}
és I{} 2D-s karakterisztikus görbesereg jól definiálja annak pozícióját és hatástartományát. Annak orientációját
pedig a digitális kép síkja reprezentálja. Az orientációt (a maró szerszám tengelyirányát) az alsó határfelületek
mérésével (3.2.1. fejezet), míg a pontos pozíciót és a profilgörbét a karakterisztikus görbék mérésével határozom
meg. Hogy a marási alaksajátosságok esetében annak melyik osztályáról van szó (zsebmarás, homlokmarás,
lépcsőmarás), azt az előzetesen mért alsó határfelületek kölcsönös helyzete egyértelműen definiálja.
Definíció 4.2.: Ha a szomszédos alaksajátosságok alsó határoló felületének mindegyike a vizsgált alaksajátosság
alsó határfelülete fölött helyezkedik el, ahol a vizsgálat iránya a digitális kép síkja, akkor zsebmarási
alaksajátosságról beszélünk.
Definíció 4.3.: Ha a szomszédos alaksajátosságok alsó határoló felületének mindegyike a vizsgált alaksajátosság
alsó határfelülete alatt helyezkedik el, ahol a vizsgálat iránya a digitális kép síkja, akkor homlokmarási
alaksajátosságról beszélünk.
Definíció 4.4.: Ha a szomszédos alaksajátosságok alsó határoló felületei egyaránt a vizsgált alaksajátosság alsó
határfelülete fölött és alatt is elhelyezkedik, ahol a vizsgálat iránya a digitális kép síkja, akkor lépcsőmarási
alaksajátosságról beszélünk.
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Algoritmus: Marás megmunkálási alaksajátosság rekonstrukciója
1.) INPUT: O fizikai objektum, S előgyártmány, K{} karakterisztikus görbesereg
2.) Definiálja M, a marás alaksajátosság testet
3.) A marás alaksajátosságot ábrázoló digitális kép alapján detektált a 2D-s, többnyire polyline
karakterisztikus görbe alapján meghatározható egy K{} szerszám mozgáspálya és egy v orientáció,
amelyet a kép síkjának feleltetünk meg (4.7. a. ábra)
4.) Az alsó határoló felület mérésével meghatározható a marás alaksajátosság maximálisan megengedett p
mélysége illetve annak struktúrája (sík, henger, gömb, kúp) (4.7. b. ábra)
5.) Az alsó határfelületek pozíciója ismeretében (saját és szomszédos alsó határfelület) pontosan
meghatározható a marás alaksajátosság osztálya (zsebmarás, homlokmarás, lépcsőmarás) és ezek
alapján a karakterisztikus görbesereg elemeinek típusa (valós vagy virtuális).
6.) A karakterisztikus görbék pontos mérésével egzakt módon előáll a zárt karakterisztikus görbék
paraméterei, illetve a nyitott karakterisztikus görbék ofszet módosulata (K’{}) (4.7. c. ábra)
7.) Ha I{}≠0, akkor az, az alsó határfelületek ismerete alapján, szigetet definiál, és szükséges a
karakterisztikus görbeseregének egzakt mérése (I’{}).
8.) OUTPUT: K’{}, I’{}, p, v, d, M

4.7. ábra: Marás alaksajátosság rekonstrukciós lépései
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4.2.3. Alaksajátosságok származtatása
A méréssel pontosan meghatározott karakterisztikus görbe adja az alaksajátosság henger-transzlációval
előállított bevezető szakaszát, majd az alsó határoló felület adja a rekonstruált felületszegmens típusát. A fentiek
ismeretében az egyes alaksajátosságok előállítása a következő matematikai modellel írható le.
Legyen adva egy E{..} karakterisztikus görbe, amely zárt síkbeli görbét alkot, továbbá egyes elemei
analitikus síkgeometriai vagy paraméteres egyenlettel definiáltak. Az E{} karakterisztikus görbe síkja a befoglaló
tér (hasáb) valamely fősíkja vagy annak valamely élére vagy sarokpontjára illeszkedő ferde sík (a kamera síkja).
E ferde síkok helyzetét egyértelműen definiálja a 2. fejezetben bemutatott kísérleti rendszer. Legyen továbbá
ismert egy e() analitikus vagy paraméteres függvény az alsó határfelület leképezésére. Vetítsük az E{}
karakterisztikus görbesereget e() –re (E’{}). A kapott vetületi E’{} görbe és az eredeti E{} görbesereg közötti
henger-transzlációs felület határolja az alaksajátosságunk felső „testrészét”, a szekunder részét, míg az e() alsó
határfelülettel és az E’{} által kifeszített felülettel lefedett térrész az alsó „testrészét” vagy primer részét. A
térbeli megmunkálási alaksajátosság leképezésének folyamatát a 4.8. ábra illusztrálja.
Az alaksajátosság modelljének megalkotása során (technológiai ill. geometriai) a karakterisztikus görbe
már a szabad irányokban való kiterjesztés után kerül felhasználásra. Így pontosan a leválasztandó alakzat áll elő,
amely a technológia számára nagyon értékes. Ha ciklikusan végighaladok az összes detektált karakterisztikus
görbén, az ahhoz szorosan kapcsolódó alsó határfelületek felhasználásával a fenti lépések segítségével elő tudom
állítani az összes megmunkálási alaksajátosságot, és így már a teljes technológia tervezhetővé válik, illetve ezzel
párhuzamosan pontosan kirajzolódik a végleges geometriai modell is.
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4.8. ábra: Megmunkálási alaksajtosságok generálásának lépése

42

4.3.Eredmények
A klasszikus rekonstrukciós folyamat során a szokásos tartomány-digitalizálást választottam, amihez egy
kapcsoló típusú mérőfejet használtam. A mérést két irányból végeztem a mozgás irányával párhuzamos
oldalfalak mérési pontjainak előállítása érdekében, amely adatait a 4.1. táblázat ismerteti.
Pontok száma: 7181 (szűrés után)
Egység: mm
Max eltérés: 2.17812
Átlagos eltérés: 0.021033
Közepes eltérés: 0.007742
Szórás: 0.03357
Síklapúsági hiba 1: 0.104512
Síklapúsági hiba 2: 0.230192
Hengerességi hiba 1: 0.780105
Hengerességi hiba 2: 0.561209
Hengerességi hiba 3: 0.541287

4.9. ábra: A digitalizált objektum pontjai

4.1. táblázat: Eredmény összefoglalása

A végeredmény jól szemlélteti, hogy a létrehozott modell tulajdonképpen pusztán egy geometriai reprezentáns,
az alaksajátossági információkat nem hordoz. Továbbá megállapítható, hogy a modell - a mérési módszer hibái
miatt - nem a pontos megfelelője az objektumnak, hiszen az az élek közvetlen környezetében nem tartalmazott
ilyen mérvű lekerekítéseket, amelyet viszont a klasszikus módszert detektált, és mint tóruszfelület rekonstruált.
Ha a folyamatba integrált, és így előre tervezhető mérési szekvenciát alkalmaztam a rekonstrukcióhoz,
akkor a fenti módszerrel ellentétben a következő eredményre jutottam.
Pontok száma: 124
Egység: mm
Max eltérés: 0.17842
Átlagos eltérés: 0.01162
Közepes eltérés: 0.005223
Szórás: 0.00329
Síklapúsági hiba 1: 0.023

a.) Mérési pontok és a rekonstruált modell

Síklapúsági hiba 2: 0.0351
Hengerességi hiba 1: 0.03203
Hengerességi hiba 2: 0.04871
Hengerességi hiba 3: 0.02969

b.) Rekonstruált alaksajátosságok modellje
4.10. ábra: VA-REFAB rekonstrukció

4.2. táblázat: Eredmény összefoglalása
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A 4.1. ábra összetett objektumára elvégzett rekonstrukció eredményét a 4.11. ábrán ismertetem.

a.) Modellstruktúra az alaksajátosság-primitívekkel
Jellemzők:
Felhasznált képek száma:

4

Alaksajátosságok száma:

32

Marási alaksajátosságok száma:

17

Fúrási alaksajátosságok száma:

15

Mérési idő:

19 min

Mért pontok száma:

481

Max. hiba:

0.118 mm

b.) Alaksajátosság primitívek
4.11. ábra: Közvetlen alaksajátosság-rekonstrukció végeredménye összetett objektum esetén
A végeredmények jól tükrözik, hogy sokkal kevesebb mérési pont is elegendő a pontos rekonstrukció
végrehajtásához, aminek következménye, hogy a mérési idő is szignifikánsan csökken. Továbbá a mérés során
alaksajátosságokat használok fel, így a geometriai modell pontossága is jelentősen javul, sőt a modell struktúrája
is sokkal kedvezőbb, mint a klasszikus módszeré.
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4.4.Összefoglalás
A 2 – 4. fejezetben egyszerű alaksajátosságokkal leképezhető gépészeti objektumok rekonstrukciójára
kidolgozott módszeremet ismertettem, amelyet gyors előfeldolgozási folyamata és egyszerű eszközei révén
tettem alkalmazhatóvá. Felismertem azt, hogy a rekonstrukciós folyamat fontos láncszemét kell, hogy jelentse
egy előzetes információgyűjtés, amely megalapozza a folyamat további irányvonalát. Az információgyűjtés az
egyes alaksajátosságok szétválasztását, vagyis a szegmentálás feladatát látja el, és állít elő olyan értékes
adatokat, amellyel a rekonstrukció további szekvenciáinak hatékonysága növelhető. Ezen előfeldolgozási
részfolyamatom tette azt lehetővé, hogy komplex rendszerbe integrálhattam a mérés folyamatát, továbbá
kapcsolatot teremthettem az egyes részfolyamatok között. A kapcsolat kétirányú, amely iteratív feladatok
önszervezését tette lehetővé. Így definiálhattam a módszerem számára egy olyan kapcsolódási pontot, amely
átjárhatóságot tesz lehetővé a klasszikus mérnöki rekonstrukciós folyamat és a VA-REFAB módszerem között.
A módszerem elsőszintű kimenetét egy olyan geometriai modell jelenti, amely amellett, hogy alaksajátosságokra
épül – amely strukturáltságot kölcsönöz a modellnek –, paraméteres formában áll elő, amely a modellszintű
egyszerű beavatkozás igen fontos követelménye. A geometriai modell szerkezete így egyszerű, áttekinthető és
világos, továbbá a megmunkálási alaksajátosságok révén értékes technológiai információkat is rögzít.
Megállapítottam, hogy a rekonstrukció során előállított elsőszintű geometriai reprezentáns még nem jelentheti a
folyamat végállapotát, azt további elemzéseknek kell alávetni. Esetemben ezeket technológiai megfontolásokra
korlátoztam és alkalmaztam.
Technológiai tudásbázis alkalmazásával az objektum egy alaksajátosság-alapú, integrált geometriaitechnológiai reprezentációjának definiálására nyílt módom, amelyet technológiai attribútumokkal kiegészítve
értékes információkat szolgáltathattam az NC technológia tervezés egyes szintjei számára. Ehhez kapcsolódó
részletes ismertetést az 5. és 6. fejezetekben adok.
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5. Fejezet

GEOMETRIAI-TECHNOLÓGIAI MODELL

Bevezető
Az alaksajátosság-alapú rekonstrukció hatékonyan támogatja azok utólagos módosítását, optimális átalakítását.
A megmunkálási alaksajátosságok optimális kialakításának egy lehetséges megközelítésére az alkalmazott
megmunkálási technológia szempontrendszerének felállításával vállalkoztam. E szempontrendszert az NC
technológia tervezés egyes szintjeinek közvetlen támogatása alapján definiáltam, és így egy olyan modellt
alkottam, amely közvetlenül technológiai attribútumokat is tárol, amelyek egyik része numerikus, másik része
grafikus reprezentációban jelenik meg. A megmunkálási szempontrendszerre felépített alaksajátosság-alapú,
integrált geometriai-technológiai modell koncepcióját ismertetem e fejezetben.

5.1.Technológiai attribútumok meghatározása
A technológia tervezés során a megfelelő szerszámválasztás és a megfelelő szerszám mozgáspálya
tervezése nagyon fontos hangsúlyt kap. Ebben nagyon fontos szerepet játszanak a következő attribútumok:
• maximális szerszámméret meghatározása
• megmunkálási alaksajátosságok precedenciája
• szerszám túlfutási helyek definiálása
• szerszám bekezdésének pozíciója és módja (szabad vagy mozgásciklussal)
• technológiai paraméterek definiálása

5.1.1. Maximális szerszámméret meghatározása
Az alapvető problémát az jelenti, hogy a maximális szerszámméretet nem csak az adott alaksajátosság és
annak geometriai jellemzői határozzák meg, hanem az egyes szomszédos alaksajátosságok egyaránt, amelyeket
ebben az esetben akadályokként tekinthetünk. A publikált algoritmikus módszerek [20,75] kizárólagosan az
adott alaksajátosság lokális szintjére értelmezik a maximális szerszámátmérőt. Az egyes akadályok is
nagymértékben kihatással vannak a szerszám geometriai méretére. Az alaksajátosság gráf hierarchiája SZÜLŐGYEREK kapcsolata révén a következő lehetőségek állnak fenn:
1.

Az azonos gráfágban elhelyezkedő, tehát a kölcsönös kapcsolat szempontjából GYEREK
alaksajátosságok csak abban az esetben irrelevánsak, ha azok alsó határfelületei alacsonyabban
helyezkednek el, mint a SZÜLŐ alaksajátosság. Ebben az esetben a SZÜLŐ-GYEREK kapcsolat
alapján a SZÜLŐ leválasztandó ráhagyási alakzata kibővül a SZÜLŐ és GYEREK alaksajátosságok
közös részével. Ellenkező esetben a GYEREK alaksajátosság karakterisztikus görbeserege által határolt
tartomány tiltott zóna.

2.

A vizsgált elemtől különböző gráfágban található, de magasabban elhelyezkedő alsó határfelülettel
rendelkező alaksajtosságok játszanak szerepet a szerszám maximális méretének meghatározásában. A
többi alaksajátosság az adott szerszámméret meghatározásában irreleváns.

Mint ahogy az alaksajátosság rekonstrukciónál bemutattam, azok karakterisztikus görbéit nem csak az objektum
fotóján megjelenő élek reprezentálhatják, ugyanis adott irányokban az egyes alaksajátosságot határoló felületek
korlátlanul vagy korlátozott mértékben kiterjeszthetők. Ha a kiterjesztés mértéke korlátos, vagyis léteznek olyan
akadályozó szomszédos alaksajátosságok, amelyek behatárolják a kiterjesztést, vagy másképpen a szerszám
szabad túlfutásának mértékét, az nem más, mint pontosan a fenti módszer alapján meghatározásra kerülő
maximális szerszámméret. Az egzakt geometriai modellreprezentáció szempontjából, miszerint a kiterjesztett
alaksajátosságok vagy az objektum detektálható élei által előállított alaksajátosságok felhasználásával állítom elő
a geometriai modellt, irreleváns. Azonban ha a technológiát helyezem előtérbe, és annak hatékony támogatása a
fő cél, igen is fontos, hogy a geometriai modell mellett egy olyan geometriai-technológiai reprezentációban is
előálljon a modell, amely alapján már közvetlenül tervezhető a technológia, annak művelet- és műveletelemtervezés szintjein egyaránt.
Egy alaksajátosságnak a szabad irányokba való kiterjesztését tulajdonképpen megfeleltethetjük az azt –
mint ráhagyási alakzatot – eltávolító szerszám túlfutásának. Ennek tetszőleges mértékben való alkalmazásának

47

viszont határt szab a szomszédos alaksajátosságok kölcsönös helyzete, és maga a sajátosság dimenzionális
mérete. Itt egyszerűen csak arra kell gondolni, hogy egy adott szabad kontúrral is rendelkező megmunkálási
ráhagyási alakzatot távolítunk el egy D átmérőjű szerszámmal, de szerszám D/2 mérettel való „kifuttatása”, nem
lehetséges, mert a szomszédos alaksajátosság közelsége ezt nem teszi lehetővé.
Eljárásomban a „maximum térfogat” [68,75] módszert alkalmazom, amikor az adott alaksajátosságra
vonatkoztatott legnagyobb méretű szerszámtestet - vagyis a legkisebb geometriai távolságot - veszem alapul úgy,
hogy az technológiailag egzakt módon előállítható legyen. Az 5.1. ábrán egy helytelen és helyes kiterjesztésre
láthatunk példát.

Ütközés a szomszédos oldallal

Helyes kiterjesztési mérettel

5.1. ábra: Alaksajátosság kiterjesztése a szabad irányokba
a.) Lokális maximális szerszámméret ; b.) Globálisan meghatározott maximális szerszámméret
Megállapítható, hogy a maximális szerszámméret meghatározása nem történhet az alaksajátosságok lokális
szintjén, azt minden esetben befolyásolják a további szomszédos alaksajátosságok is.
A maximális szerszámméret meghatározásához a következő definíciók adhatók meg:
1.

Burkolt tartomány: Legyen T egy hengeres marószerszám, amelynek sugara r és pillanatnyi pozíciója
(x,y). A T szerszám mozgása által burkolt tartomány a következő:

R( x, y ) = {∀P(u , v); (u − x) 2 + (v − y ) 2 ≤ r}
2.

(5.1)

Megengedett pozíciók: Legyen (x,y) a T szerszám pillanatnyi pozíciója és a burkolt terület a fentiek
alapján R(x,y). Az egyes A akadályként megjelenő tartományok (szomszédos alaksajátosságok
karakterisztikus görbéi által lefedett tartományok) alapján a T szerszám által bejárható terület az a
terület, amelyre igaz:
A ∩* R(x,y) = ∅

3.

(5.2)

A maximális szerszámgeometria alatt azt a maximális kiterjedést értem, amely az egyes karakterisztikus
görbék által meghatározható minimális geometriai távolságot, vagy konkáv körívek (konkáv
hengerfelületek) esetén annak minimális értékét jelenti. Ez nem feltétlenül jelenti a megmunkálás
szempontjából, annak lokális szintjein értelmezett optimális szerszám geometriát (lásd 5.1. ábra). Mivel
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azonban számomra a globális optimális szerszámméret a fő cél, amely együttesen vizsgálja az
alaksajátosság sokaságot, így e bonyolult, nem lineáris programozással algoritmizálható problémára
nem térek ki. Erre vonatkozólag, az alaksajátosságok lokális szintjeire levetített optimális
szerszámméret meghatározására számos műszaki cikk és tanulmány csoportosul [75].

a.)

b.)

c.)

5.2. ábra: Maximális szerszámméret meghatározásának alternatívái
a.) minimális geometriai távolság alapján, b.) Maximális telítettség alapján c.) Folytonos trajektória alapján
A VA-REFAB módszer az 5.2.a. alternatív megoldást alkalmazza az alaksajátosságok lokális szintjén, amely
illeszkedik egy szerszámadatbázishoz, amely alapján a szerszám annak valós geometriai méreteivel és pontos
technológiai adataival áll elő.
Természetesen a gyártás szemszögéből nem célszerű az egyes alaksajátossághoz meghatározott maximális
szerszámméretet az objektum lokális, vagy alaksajátosság szintjein értelmezni, hiszen adódhat olyan helyzet,
amikor minden egyes alaksajátossághoz más és más szerszámméret adódna. Ha a rekonstruált alaksajátosságok
száma nagy, akkor ezzel a szerszámköltség mellett rendkívüli módon megnövekedne a gyártás passzív ideje,
amely nagy részét a szerszámcsere tenné ki.

5.1.2. Alaksajátosságok előzési gráfja
Ha a lokális szinteken meghatározott maximális szerszámméreteket az objektum globális szintjeire
kiterjesztem, és az optimális gyártáshoz akarok közelíteni, akkor célszerű megvizsgálni azt, hogy egy a
maximálistól kisebb szerszámméret mennyivel növeli meg a megmunkálás idejét és/vagy költségét a maximális
szerszám-mérettel rendelkező szerszámmal történő megmunkálás és a velejáró szerszámcsere idő
viszonylatában. Ebből következik, hogy célszerű bizonyos alaksajátosságokat a technológia szemszögéből úgy
összevonni, hogy azok megmunkálása azonos szerszámmal - amikor a peremfeltételek azt lehetővé teszik történjen.
Két triviális megoldás létezik a probléma kezelésére:
1.

Az egyes alaksajátosságok megmunkálása a lokálisan meghatározott maximális szerszámmérettel.

2.

A lokálisan meghatározott maximális szerszámméreteket az objektum globális szintjén kezelve, és azok
közötti minimum-mérettel rendelkező szerszámmal tervezem minden egyes alaksajátosság szerszámmozgáspályáját.

Ezek alapján két kritérium fogalmazható meg, amelyek rendre magát a szerszámköltséget illetve a megmunkálás
idejét igyekeznek minimalizálni. Az 1. pontban megfogalmazott eset az aktív megmunkálási idő szempontjából,
míg a 2. eset a szerszámköltség szempontjából közelít az optimum felé.
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A vizsgálatom során abból a feltételezésből indultam ki, hogy a megmunkálás egy lehetséges iránya
megfeleltethető az adott irányú fotó síkjára merőleges iránnyal.
A feladat megfogalmazásából egy lehetséges megoldás lehet, ha vizsgálom az egyes alaksajátosságok
átfedéseit, vagyis azt, hogy
∑i,jÆ n; i≠j (Mi ∩* Mj) =? 0

(5.3)

feltétel teljesül e. Ezzel egyfajta kapcsolat állapítható meg, ugyanis ha a feltétel igaz, akkor a két alaksajátosság
között kapcsolat, míg ha nem teljesül, akkor a köztük azok egymásra semmiféle hatást nem fejtenek ki.
Ha a feltétel teljesülése áll fenn, akkor a következő lépés a gráfág irányítottságának meghatározása. A feladat
kezelésére egy egyszerű megoldást az jelenthet, ha ezek után a két alaksajátosság közös részét, azaz
∑ i,jÆ n; i≠j (Mi ∩* Mj) = Mij

(5.4)

vizsgálom. A kérdéses csak az, hogy a vizsgált két alaksajátosság közül (Mi, Mj), melyik hatástartományát
(ráhagyási alakzatát) módosítsam. A hatástartomány csökkentése során két lehetőséget vizsgáltam:
1.) az alaksajátosság 3. tengely menti startpozíció módosítása (5.3. ábra)
2.) az alaksajátosság 3. tengely menti végpozíció módosítása (5.4. ábra)
Definíció 5.1: Egy vizsgált alaksajátosság startpozíciójának módosítása csak előzési feltételek megfogalmazása
után hajtható végre, amely egyértelműen definiálja az egyes alaksajátosságok megmunkálás sorrendjét. Továbbá
startpozíciónak csak olyan pozíció felel meg, amely a vele kölcsönhatásban álló, és a megmunkálási sorrendben
azt közvetlen követő alaksajátosság belépő pozíciója.
A megoldás abban az esetben triviális, ha az egyik alaksajátosság, pl. Mi karakterisztikus görbéje, részhalmaza a
másik alaksajátosságnak, Mj. Ebben az esetbe a módosítandó megmunkálási alaksajátosság az Mi, ugyanis a
megmunkálás szemszögéből vizsgálva Mj módosítása nem jelentene minőségi változást (megmunkálási idő,
költség, stb.). Erre szemléltető példa az 5.3 ábra.

Mi ∩* Mj≠ 0

5.3. ábra: Előzési feltétel definiálása az alaksajátosság hatástartományának vizsgálatához
a startpozíció módosításával
Hatástartomány csökkentést a végpozíció vizsgálata révén is megvalósíthatunk. Ezt szemlélteti az 5.4. ábra.
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Mi ∩* Mj≠ 0

5.4. ábra: Előzési feltétel definiálása alaksajátosság hatástartományának vizsgálatával
a végpozíció módosításával
Így további előzési feltétel is megjelenik [5], miszerint az Mi előállítása csak az Mj megmunkálása után hajtható
végre. Ezzel egy olyan precedencia gráfot állítok elő, amely tovább redukálja a megmunkáláshoz feltétlenül
szükséges műveletelem-sorrend halmazának lehetséges elemeit.
A feladat megoldása azonban nem annyira kézenfekvő, mint azt a fenti példa alapján gondolnánk. A végpozíció
módosítását, illetve módosíthatóságát több tényező is befolyásolja, amihez szemléltetésként nézzük az 5.5. ábrát.

a.)

b.)
5.5. ábra: Alaksajátosság végpozíció módosításának vizsgálata

Az ábra egyértelműen érzékelteti, hogy ha az Mi alaksajátosság végpozícióját csak az Mj, Mk és Ml
alaksajátosságok közös része alapján módosítanám, az megosztaná az Mi alaksajátosságot, ami nem elfogadható
a rekonstrukció szempontjából. Tehát ezek alapján az alaksajátosság végpozíciójának módosíthatóságához a
következő definíció adom:
Definíció 5.2: Egy vizsgált alaksajátosság végpozíciójának csak egy olyan pozíció fel meg, amely az eredeti és a
módosított végpozíció közötti vizsgált alaksajátosság-térrész teljes mértékben részhalmazát képezi az
alaksajátosság-halmaz egy vagy több elemének.
A fenti definíció egyenes következménye, hogy az alaksajátosság végpozíciója a vele kölcsönhatásban álló
további alaksajátosságok esetén fellépő olyan belépő pozíció lehet csak, amit már nem követ kilépő pozíció (lásd
5.5.b. ábra). Ha az eredeti és a módosított végpozíció egybeesik (nincs módosítás), a definíció akkor is igaz,
hiszen ebben az esetben egy zérus alaksajátosság-tartományt vizsgálok, amely teljesíti a fenti kritériumot. A fenti
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definíció alapján az 5.4. ábra példája megfelel a követelményeknek, vagyis ott kezdeményezhető a végpozíció
módosítása, míg az 5.5. ábra példája nem teljesíti azt, így a végpozíció módosítása nem hajható végre.
A fenti két vizsgálat eredményeképpen egy strukturált, irányított gráf-reprezentációt kapunk a megmunkálási
alaksajátosságok megmunkálási sorrendjére vonatkozólag.

a.) O objektum

b.) Megmunkálási alaksajátosságok

c.) Megmunkálási sorrend előzési gráfja

5.6. ábra: Irányított gráfstruktúra az alaksajátosságok előzési feltételeinek szemléltetésére

5.1.4. Geometriai modell kiterjesztése
A megmunkálás szempontjából az egyes alaksajátosságokat további két fontos attribútummal ruháztam fel,
amelyek a megmunkálás kezdetének fontos jellemzői. Így két külön csoporthoz rendelhetők az egyes
alaksajátosságok úgy, mint:
1.) Szabad ráfutással történő megmunkálhatóság (5.7.a. ábra, illetve 5.7.c. ábra M1 Æ M3 Æ M2 előzési feltétel
mellett)
2.) Megmunkálási stratégiával történő bekezdés (spirális tengelyirányú elmozdulás, stb.) (5.7. b.)
Egy alaksajátosság szabad ráfutással történő megmunkálásához a következő feltételnek kell teljesülni:
Definíció 5.3.: Ha a szerszámtest által határolt kezdeti Mi alaksajátosság térrészre (Mi*) fennáll, hogy Mi* ∈ Mj,
vagy az Mi* ∉ S, akkor az szabad ráfutással megmunkálható feltéve, ha Mj megmunkálása időben hamarabb
megtörténik. Az eset csak homlokfelület-marás vagy lépcsőmarás alaksajátosságok esetében lehetséges.

a.)

b.)

c.)

5.7. ábra: Különböző típusú megmunkálási alaksajátosságok
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Az osztályozás segítségével tovább egyszerűsítem az alaksajátosság halmaz elemeinek lehetséges megmunkálási
sorrendjét, ugyanis a fenti megállapítások egyértelmű precedenciákat definiálnak. Ezt szemlélteti az 5.7.c ábra,
ahol az M2 megmunkálási alaksajátosság megmunkálása az M1 és M3 alaksajátosságok megmunkálása után
célszerű. Ez tulajdonképpen a megmunkálás célszerű sorrendje is (előzési feltétel).
Az 5.7. c ábra által szemléltetett előzési feltételek a kiterjesztett alaksajátosság attribútumoknak köszönhetők,
amelyek a geometriai paraméterek mellett további fontos technológiai paramétereket is (szerszámméret,
megmunkálási start- és végpozíció, megmunkálási mozgásterv) rögzítenek.
Az 5.7. ábra példái alapján az egyes rögzített technológiai információkat a következőkben szemléltetem
(folytonos nyíl: gyorsmeneti sebesség, szaggatott nyíl: megmunkálási sebesség).

1.)

2.)

5.8. ábra: Alaksajátosságok szerszámmozgás-terve
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5.2.Másodlagos alaksajátosságok rekonstrukciója
Előnye a VA-REFAB módszer partícionáló képességének, hogy egyrészt nem szükséges bonyolult, változó
görbülettel rendelkező paraméteres spline felületeket rekonstruálni, illetve megmaradnak a megmunkálás – és
természetesen a geometriai modellezés – szemszögéből is fontos alaksajátosságok. Az egyes alaksajátosságokat
burkoló felületek között másodlagos felületeket definiálhatunk, amely a gyártás viszonylatában játszik fontos
szerepet, illetve a gyártást teszi kivitelezhetővé. Ezek az egyes felületek között definiálható élletörések és
éllekerekítések. E felületelemeket azért sorolhatjuk a másodlagos felületek csoportjába, mert kiterjedésük,
méretük az objektum méretéhez képest kicsiny. Éppen a kicsiny méretük nehezíti meg a mérési pontok alapján
történő rekonstrukciójukat is. A kicsiny mérendő felület velejárója a kevés mérési pont, amely viszont a
matematikai kiértékelést teszi bizonytalanná.
E megfontolásból a módszerem a másodlagos felületeket nem közvetlen módon képes rekonstruálni,
hanem utólagosan, amikor az egyes megmunkálási alaksajátosságok révén maga a geometriai modell már előállt.
A geometriai modellt ezek után felület-reprezentációban tárolom, amely egyértelműen visszaadja, hogy mely
felületek állnak szomszédos kapcsolatban egymással és melyek nem. A másodlagos alaksajátosságok
rekonstrukcióját ezek után a szomszédos felületek kölcsönös vizsgálatával valósítom meg, amelyet jól tervezhető
mérési folyamatokra alapozok. Egy rekonstruált objektum felület-reprezentációs gráfját és annak mátrix
formában történő tárolását szemlélteti az 5.9. ábra.

5.9. ábra: Rekonstruált objektum geometriai modelljének felületés mátrix-reprezentációs tárolása
A geometriai modellek élreprezentációban történő tárolásával először Kyprianou [38] 1983-ban kezdett
foglakozni, amikor is az egyes éleket 3 különböző alapkategóriába sorolta. E három alapkategóriát a konvex,
konkáv és sima élek osztályai jelentették. Vizsgálatomat ismét a megmunkálás irányába kiterjesztve belátható,
hogy technológiai (megmunkálás, szerelés, ergonómia) szempontból az éles élek nem elfogadottak, vagyis azok
élletöréssel vagy éllekerekítéssel kell, hogy rendelkezzenek.
A rekonstrukció során is abból indultam ki, hogy a töréssel kapcsolódó felületszegmensek között
valamiféle átmenet, letörés vagy lekerekítés formájában biztosan létezik. Ha az egyes alaksajátosságok
geometriája már ismert, akkor annak alkotó felületeinek felhasználásával – az 5.9 ábrának megfelelően –
előállítható a modell élreprezentációs gráfja. Továbbá ismert ezáltal az is, hogy a kapcsoló felületek között
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konvex vagy konkáv él van jelen. Ezek alapján tervezem meg azt a mérési folyamatot, amely azért felelős, hogy
a virtuális élek mentén meghatározza a másodlagos felületek típusát és paramétereit. Mivel az élletörések és
éllekerekítések másodlagos felületek, így azok rekonstrukciójának pontossági vizsgálatára külön nem térek ki,
csak az egyes primer alaksajátosságokra fókuszálok. Teszem ezt többek között azért is, mert köztudott, hogy
hagyományos eszközökkel a lekerekítések és letörések mérése és kiértékelése annak kiterjedése miatt igen
bizonytalan. Továbbá az élátmenetek vizsgálatánál eltekintek az egyes un. hibrid élektől, amelyek bár folytonos
élként jelennek meg, de közben orientációváltás lép fel, vagy konvex élből konkáv élbe (vagy fordítva) megy át.
Ennek vizsgálata külön kutatómunkát érdemel.

5.10. ábra: Élátmenetek rekonstrukciója külön mérési algoritmussal
Az egyes szekunder alaksajátosságok a modell strukturálása során nem, mint tóruszfelületek, illetve síkfelületek
jelennek meg, hanem valós letörés, illetve lekerekítés alaksajátosságként. Ennek nagy előnye, hogy könnyen és
rugalmasan szerkeszthető a már kész modellen is.
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5.3.Eredmények
A következő példák esetén az S a kiinduló előgyártmányt, O a rekonstruált objektumot, míg F az egyes
megmunkálási alaksajátosságokat jelölik.

a.) Közvetlenül rekonstruált megmunkálási alaksajátosságok geometriai reprezentációi

b.) Alaksajátosságok geometriai-technológiai modellje
5.11. ábra: Siklócsapágyház rekonstrukciója
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Jellemző
Méret
Geometriai jellemzők [mm]

A: 128.0

-

B: 84.0

-

C: 15.0

+/- 0.22

D: (-)34 (sziget)

+/- 0.10

Térfogat [mm3]

160424.7

Orientáció [i, j, k]

[0.0, 0.0, 1.0]

Úthossz [mm]

1842.1337

Max. szerszámátmérő [mm]

-

Min. szerszámhossz [mm]

15

Technológiai paraméterek

Érték
Tűrés

fz
0.12

v
330

Bekezdés jellege

+X

Bekezdés pozíciója

[-64.0, -42.0, -10.0]

Megmunkálási idő [s]

36.87

Előzési feltétel

N010 G00 X0.0 Y0.0 Z0.0
N020 G01 …
N030 G01 …
NC programkód

N040 G01 …
…
N0250 G03 0.0 0.0 33.0
…

5.12. ábra: Geometriai-technológiai modell attribútumai

57

6. Fejezet

TORZULÁSOK KEZELÉSE

Bevezető
Az igényes számításoknál arra is nagy hangsúlyt kell fektetni, hogy az eredményt milyen pontosan tudjuk
előállítani. Ehhez számba kell venni a lehetséges hibafajtákat. A hibák összessége a geometriai elemek
tekintetében szinte minden esetben torzult helyzetet eredményez. E fejezet egy lehetséges megoldást mutat be az
egyes fellépő torzulások kezelésére. A fejezeten belül a rekonstrukció során fellépő numerikus hibák
kiküszöbölésére fókuszáltam, ami feltétlenül szükségessé tesz egy robusztus iterációs eljárás alkalmazását.

6.1.A probléma felvetése
Számos tudományos cikk, műszaki tanulmány foglalkozik azzal az igen fontos kérdéssel, hogy hogyan
lehet a mérési pontfelhő közvetlen felhasználásával a mérési pontokat úgy klasszifikálni, hogy azok egyetlen
felületelemhez tartozzanak, és azt lehetőség szerint analitikus felülettel helyettesíteni. Hoppe [16, 18] PhD
tézisei az optimális háromszögezés alapján való szegmentálási és rekonstrukciós algoritmikus módszer
kidolgozása köré csoportosulnak, Menq [30], Shaker [58], Fan [13] és Sakar [24] a digitális képfeldolgozás
alapján, míg Knorpp [34], Koch [35] és Ratha [51] mérési pontfelhő alapján történő éldetektáló módszereket
részesíti előnyben a szegmentáláshoz. Számos publikáció elemzi a GAUSS-gömbi módszert alkalmazó
eljárásokat, amelyek az egyszerű térbeli geometriai elemek detektálására szolgálnak. A tény azonban, hogy a
mérési pontok bizonyos hibával állnak rendelkezésre, a fenti módszerek esetében rendre figyelmen kívül
maradnak.
Kutatómunkám során arra a fontos megállapításra jutottam, hogy az előállított modellt, amely lehet pusztán
geometriai, vagy geometriai-technológiai modell, minden esetben adott szempontrendszer alapján további
vizsgálatoknak kell alávetni. Munkám során erre gyártási, illetve gyárthatósági szempontokat használtam, és
ezek felhasználásával elemeztem az egyes torzulásokat.
E probléma kezelésére a következő megoldást javasoltam. Ahogy a modellezés során is az egyes
alaksajátosságok között relációkat, úgynevezett kényszereket definiálunk, úgy a rekonstrukció során is tekintettel
kell arra lenni. Azt állítom, hogy az egyes kényszerek megállapításával pontosan a rekonstruált alaksajátosságtorzulások kerülhetők el. A rekonstrukciós folyamatba a kényszerek fogalmát a tűréstechnikai jellemzők alapján
vezettem be.
Megállapítottam azt, hogy egyes gyártási szempontrendszer alapján definiált torzulások sokkal gyorsabban
és hatékonyabban észlelhetők és kezelhetők az alaksajátosságokkal épített modellen. Ha ugyan erre a feladatra a
komplex modell felület-reprezentációját használtam, akkor a feladat igen összetett számítással és bonyolult
algoritmusok definiálásával volt csak megoldható. További előnye az alaksajátosságok kezelésének, hogy sokkal
jobban paraméterezhetők, vagyis a beavatkozásokat az alaksajátosság-modell paraméterein, mint változókon kell
érvényesíteni.
Vizsgálódásom során megállapítottam továbbá azt is, hogy a torzulások kezelését két lépésben célszerű
megvalósítani, vagyis első körben az alaksajátosságokon belüli torzulásokat kell javítani (lokális
torzuláskezelés), majd a torzulással már „nem” rendelkező alaksajátosság-halmazt kell együttesen vizsgálni
(torzulások globális kezelése). A feladat ilyen megfontolások alapján történő felbontása azt tette lehetővé, hogy
egy hatékony és robusztus algoritmikus megoldást dolgozzak ki egyszerű megmunkálási alaksajátosságokkal
felépíthető, gépészeti objektumok torzulásainak kezelésére.
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6.2.Torzulások kezelése
Egy egyszerű furat rekonstrukciójával szemléltetem (6.1. ábra), hogy milyen mérvű hibákat is
eredményezhetnek, ha nem végzünk a rekonstrukció végső fázisaként hibaanalízist a torzulások kiszűrésére és
kezelésére.
n1

n2

A 6.1. ábra példáján a mérési pontok alapján, a
szegmentálás fázisa után, könnyen detektálható, hogy
azok sík és henger felülethez tartoznak. A legkisebb
négyzetes eltérések módszere gyors és egyszerű
lehetőséget

kínál

meghatározására,

az
de

egyes
a

paraméterek

gyártástechnológia

szemszögéből a végeredmény mégsem kielégítő,
6.1. ábra Furat torzulása

hiszen a kapott eredmények nem igazán jellemeznek
egy valós gépészeti objektumot.

A torzulást e példa esetében a henger (vagy furat alaksajátosság) átmérő értéke, illetve tengelyiránya jelenti.
A mért furat átmérője a kiegyenlítő számítás alapján 9.984 mm-re adódott. A geometriai szempontjából ez az
érték csak egy valós számot jelent, gyártástechnológia szempontjából azonban számos további kérdést is felvet.
E kérdések tárgyalása és elemzése igen fontos, hiszen azok a végső modell jóságát nagymértékben
megalapozzák. A fenti példa esetén az egyik fontos kérdés a furat előállításához használható szerszám
geometriai mérete és kialakítása. E tekintetben a furat gyártása vagy egy speciális csigafúró szerszámot igényel,
vagy több lépésben, összetett mozgásciklussal állítható elő egy marószerszám felhasználásával. A fenti két
művelet kombinációja is elképzelhető, amikor előfúrás után történik a végső geometria előállításra. Látható
tehát, hogy a rekonstrukció eredménye nem ad egyértelmű iránymutatást a technológiai folyamat
előkészítéséhez, tervezéséhez, holott a felvonultatott technológiák között költség, idő, termelékenység,
teljesítményigény stb. szempontjából igen szignifikáns a különbség. Kézenfekvő tehát, hogy a rekonstrukció
során nem elégedhetünk meg pusztán egy számérték meghatározásával, és nem mondhatjuk azt, hogy a fentiek
alapján a hengerfelületet annak átmérőjével és pozíciójával végérvényesen előállítottuk.
További problémát jelent a furat mérési pontok alapján meghatározott tengelyiránya. Ha a rekonstruált síkot
tekintjük a 3D-s szerszámgép pl. XY síkjával párhuzamosnak, akkor belátható, hogy a szerszámgép nem képes a
furat előállítására, hiszen ahhoz képest a furat – mint megmunkálási alaksajátosság – szögben áll. Ahhoz, hogy a
furat gyártható legyen speciális készülékezésre, vagy egy 4D-s szerszámgépre van szükségünk. Ha azonban
megvizsgáljuk a sík és a henger kölcsönös helyzetét megállapítható, hogy azok által bezárt 1017’38” szögérték
adódhat a mérési adatok és a rekonstrukciós módszer által szolgáltatott eredmény (jelen esetben a Gauss szerinti
legkisebb négyzetes eltérések módszere) hibájából. A hibák összessége a szerszámgép fölösleges
dimenziónövelését vonja maga után (többtengelyes megmunkálás), hiszen n1 x n2 ≠ 0, vagyis ha sík normál
vektora párhuzamos a szerszámgép Z főtengelyével, akkor a furat alaksajátosság indokolja pl. egy körasztal
alkalmazását, ha a furat tengelye teljesíti az előbbi feltételt, akkor a sík előállítása okozza a problémát.
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Az ismeretlen objektum klasszikus rekonstrukciója során kapott geometriai modell az alkalmazott eljárások
révén, adott hibaminimum mellett kerül meghatározásra, a technológiai szemszögből vizsgálódva viszont
sajnálatos módon háttérbe maradnak a tűréstechnika eszközei, így annak a végeredményre gyakorolt kedvező
hatásai is. A 6.2. ábra szemlélteti a rekonstrukció során előállított modell mérési pontjainak grafikus és
numerikus összehasonlítását, illetve a számított statisztikai paramétereket.

Numerikus paraméterek:
Pontok száma: 844
Átlagos eltérés: 0.056603 mm
Közepes eltérés: 0.032889 mm
Szórás: 0.074503 mm
Maximális eltérés: 1.76034 mm (a henger felületen)

6.2. ábra Modell és mérési pontjainak eltérése (Rhinoceros 3.0 alapján)
A problémát a bonyolult matematikai programozás helyett diszkrét szabályok rendszerének felállításával
oldottam meg, amely előnye a könnyű megfogalmazási lehetősége mellett az egyszerű interaktív bővíthetőség.
Matematikai programozási modell alkalmazásával a probléma kezelése hamar túlzottan és indokolatlanul
bonyolulttá vált. A diszkrét szabályrendszer alkalmazása során egy olyan alternatív megközelítést fogalmaztam
meg, amelyben a programozási folyamatot tűréstechnikai és technológiai szempontok sorozatával definiáltam.
Így az egyes igényeket környezet-specifikus szempontok alapján fogalmazhattam meg. Ezzel egy tömörebb és
áttekinthetőbb modell létrehozását biztosítottam.
A probléma megoldását tevékenységek sorozatának megkereséseként írtam le, amely elvezetett a kívánt célhoz.
Az egyes tevékenységek az alaksajátosságok geometriai állapotváltozását eredményezték. E módszer csak olyan
problémák megoldásában használható fel, amelyek esetében ismeretesek azok a tevékenységeket, amelyeken
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keresztül lejuthatunk a megoldáshoz. Így a lehetséges állapotok halmazát a gyártástechnológia szempontjából
valósabb, elfogadhatóbb geometriai méretek becslésével definiáltam. Felismertem azt, hogy a kimeneti modellek
torzulásának kiküszöbölése a fenti állapotokra való visszavezetéssel robusztus módon megvalósítható.
A rekonstrukciós folyamatomban a torzuláskezelés komplex problémájának látszólag egyszerűsített modelljével
dolgoztam, azonban részletes vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az ilyen mérvű geometriai
állapotváltozások által generálható relációk, illetve kötöttségek igen jótékony hatásúak a végeredményre,
továbbá igen is jól átgondolt és pontosan definiált beavatkozásokra kell, hogy épüljenek. A különböző
geometriai állapotváltozásokat definiáló tevékenységek közül az átmérő, távolság, szög, pozíció, illetve
párhuzamosság és merőlegesség relációkat figyeltem. Az egyes lehetséges állapotváltozások elemzésekor
megállapítottam, hogy a torzuláskezelés folyamatát egy intelligens döntéselemző szakértői rendszerrel célszerű
kiegészíteni (6.3. ábra).

6.3. ábra: Tevékenységek felépítésének modellje
A tudásreprezentáció létrehozására egy szintaktikailag és szemantikailag komplex logikát használtam, amely
szabályalapú következtetéseket végzett, és amelyet egy igazságkereső következtető rendszerrel kapcsoltam
össze.
A módszer igen hatékonynak bizonyult a technológia tervezés minden szintjén (műveleti sorrendtervezés,
műveletelem-tervezés, műveletelem sorrendtervezés).
A tudásreprezentáció alapgondolatát a gyárthatóság egyik feltétele, a tűrés fogalma adta. Az egyes szabályok
bemeneteit a geometriai elem, illetve elem-párok fő jellemzői adták. A szabályokat a főbb jellemző párok között
meghatározott származtatott paraméterek segítségével építettem fel. A származtatott jellemző értékétől függően
egy adott szabály teljesül vagy nem teljesül és ennek megfelelően megtörténik a beavatkozás vagy sem. Egy
adott szabály teljesülése után egy „inverz” tűréstechnikai számítási módszer segítségével meghatároztam a
beavatkozás mértékét tükröző tűrésmező értékét, és így az adott dimenzió már egy „néveleges_méret ±
tűrés” kombinációmban került definiálásra. A szabályok megfogalmazásakor a származtatott jellemző értékére
adtam felső korlátot. A felső korlátok technológiai megfontolások alapján kerültek definiálásra. Minél
szigorúbbak a felső korlátok, annál szigorúbbak a gyártással szemben támasztott követelmények is.
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A számítás menetét egy torzult négyszög példájával szemléltetem, ahol a ∠ két egyenes által bezárt szöge, DIST
két egyenes távolsága, DB_Nom a névleges méretek adatbázisának eleme, Tol a tűrésmező. Legyen a
megfogalmazott szabályhalmaz a következő:
IF ∠(L1 (nx, ny);L2 (nx, ny) < ε THEN ∠(L1 (nx, ny);L2 (nx, ny)) == 0
ill.
IF

(∠ (L1 (nx, ny);L2 (nx, ny) =0) AND (DIST(L1;L2) - DB_Nom < Tol)

THEN

DIST(L1;L2) ==

DB_Nom
A mérési pontok ismeretében az elemidealizáló algoritmusom segítségével a pontokat 4 különálló egyenes
szakasszal helyettesítettem.

6.4. ábra: Mérési ponthalmaz és illesztett egyenes szakaszai
Azonban azok irányítottsága és helyzete további vizsgálatot igényel. Dinamikusan alkalmazva a felállított
egyszerű szabályhalmazt egy általános négyszög oldalaira a következő eredmény áll elő:
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6.5. ábra: Az elsőszintű diszkrét szabály vizsgálata és végeredménye
A vizsgálat eredményeképpen előállt javított görbe:

6.6. ábra: Az első szinten javított görbe képe
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Vizsgálva ezek után a második szabály feltételeit:
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6.7. ábra: A másodszintű diszkrét szabály vizsgálata
A vizsgálat eredményeképpen előállt javított görbe:
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6.8. ábra: A másodszinten javított görbe képe és tűréstechnikai attribútumai
A fenti példa is jól érzékelteti a diszkrét szabályok egyszerűségét és alkalmazhatóságát, amely további hasznos
információval is szolgált, méghozzá a gyártás során alkalmazandó stratégiákra (nagyolás, nagyolás + simítás)
vonatkozólag.
Vizsgálataim alapján a torzulások kezelésére a fenti elemzéseket két lépésben tartom célszerűnek végrehajtani.
Első körben csak az alaksajátosságokon belül kell a torzulásokat észlelni és kijavítani, majd ki kell azt terjeszteni
az alaksajátosságok globális rendszerére is. A javítási módszer folyamata az alaksajátosságok globális szintén is
azonos lépésekből építhető fel.
A módszer hatékonyan kezeli a torzulásokat, ahol egyszerű lépések sorozatával, az alaksajátosságok két külön
szintjén javítja azokat.
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6.2.1. Torzulások kezelésének szükségessége
A torzulások kezelésére azt az alapelvet alkalmaztam, hogy a geometriai méretek meghatározása során
vegyük figyelembe az adott alaksajátosság mérési pontjainak a kiegyenlítő profiltól való eltérését, és egy olyan
„néveleges_méret ± tűrés” kombinációra tegyünk javaslatot, amely névleges érték egy „valósabb”, a
kiegyenlítő profil alapján becsült méret. Szemléletes példája ennek a furat megmunkálási alaksajátosság
átmérőjének meghatározása (6.9. ábra).
845
9.9

Gauss szerinti kiértékelés
torzuláskezelése nélkül
D=9.9845… mm

10,062
9,879

845
9.9

VA-REFAB módszer eredménye
D=10 ±0.2 mm

6.9. ábra Illusztráció torzulás kezelésére furat alaksajátosság példáján
Ha a karakterisztikus görbét ívek és egyenesek definiálják, akkor ott már egyéb kötöttségek is, mint pl.
merőlegesség, párhuzamosság, koncentricitás stb., fennállhatnak. E tűréstechnikai jellemzők minden esetben egy
adott referencia elemtől függnek, mely meghatározható abból kiindulva, hogy mely kötöttség definiálása jár a
legkisebb hibával. Ha szemléltetésként a párhuzamosság esetét vizsgáljuk egy E{} karakterisztikus görbesereg
esetében, akkor a torzítás mértékét a kiegyenlítő profilok alapján a következőképpen definiálhatjuk.

6.10. ábra Torzítási mérték szemléltetése párhuzamosság esetén
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6.11. ábra: Megmunkálási mozgáspálya-tervezés a klasszikus rekonstrukcióval kapott modellen
Ha a klasszikus rekonstrukció során kapott modellre alapozva terveznénk a gyártási folyamatot, akkor
annak mozgáspálya tervezése során a 6.11. ábra által szemléltetett komplex, bonyolult eredményhez jutnánk. Bár
a határoló felületek a rekonstrukció során a mérési pontok kölcsönös helyzetének elemzése során megállapított
síkok és hengertranszlációs felületek, mégis a végeredmény technológiai szempontból kevésbé elfogadható,
ugyanis az egyes határoló felületek közötti relációkat a rendszer figyelmen kívül hagyja. További kritika a fenti
modellel szemben, hogy alámetszéssel rendelkezhet, amely a gyárthatóságot is kétségbe vonja, ugyanis a
megmunkálása során interferencia léphet fel. Az objektumról egyszerű vizuális útján is megállapítható, hogy az
egy egyszerű, adott hosszal és mélységgel paraméterezhető zárt horony, amely a technológia szempontjából
egzaktul lekezelhető megmunkálási stratégiával rendelkezik.
Az VA-REFAB koncepcióm képes ezen egyszerű megmunkálási alaksajátosságok felismerése után, azok
torzulásainak kezelésére is. Előre definiált tűréstechnikai relációkat tartalmazó tudásbázist felhasználva
szándékosan torzítom a rekonstruált modellt. Egy egyszerű rekonstruálandó zárt zseb (horony) megmunkálási
alaksajátosság esetében is ez összetett számításokat igényelne, ha ezt a térbeli komplex B-rep modellen
végeznénk el. Ha azonban a rekonstrukció alaplépéseként a digitális felvétel során detektált, és a mérési
szekvencia megtervezéséhez felhasznált karakterisztikus görbéket használom fel a torzulások felismerésére és
kezelésére, a fenti igen bonyolult feladatot síkbeli problémára vezethetem vissza. Az egyes karakterisztikus
görbesereget alkotó síkgörbék a tűréstechnikai attribútumok felhasználásával történő kiértékelése alapján
megállapíthatók az azok közötti relációk.
A VA-REFAB módszerem eredményeképpen a kapott modell adott dimenzionális tűréssel rendelkező horony
megmunkálási alaksajátosság, amely során a megmunkálási folyamat (műveletelem-terv) sokkal gyorsabban
tervezhető, hiszen az maga jóval egyszerűbb, mint a 6.11. ábra által szemléltetett társa. A megmunkálási
szerszámpályát szemlélteti a 6.12. ábra.

Tűrés-relációk
- párhuzamossági hiba: 0.11 mm
- hossz-hiba: 0,27 mm
- szélesség hiba : 0,104 mm

6.12. ábra VAREFAB módszer által rekonstruált megmunkálási alaksajátosság
szerszám mozgáspályájának tervezése.
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6.2.2. Torzulások globális vizsgálata
A torzulások lokális kezelése az egyes alaksajátosságok egyedi kimeneti tulajdonságaira van pozitív
hatással. Adott tűréstechnikai attribútumok alapján módosítja annak karakterisztikus görbéinek helyét, helyzetét,
orientációját. Azonban számos egyéb entitás is megfigyelhető az alaksajátosságok között, amelyek további
kezelése igen fontos. Technológiai modell esetén segítségükkel megállapíthatók a hatékony és gyors NC
programgenerálást támogató paraméteres programozás (itt CNC szerszámgépek programozása NC nyelven)
lehetőségei, geometriai modelleknél pedig a további kötöttségek, relációk definiálása válik lehetővé.
Alapesetben itt a különböző mintázatokra fókuszálok, amelyek rendre lehetnek, rácsszerű vagy
szögparaméterrel leírható mintázatok (6.13. ábra).

a.)

b.)
c.)
6.13. ábra Rögzített mintázatok a globális torzuláskezelés szintjén
a.) Pozíció; b.) Rácsmintázat; c.) Mintázat szögparaméterrel

A torzulások globális kezelését egy 2D-s műszaki rajz olyan méretezési feladatának feleltetem meg, ahol az
egyes elemek egymáshoz képesti méreteit, pozícióit, távolságait, szöghelyzeteit írjuk elő. A durva méretek már
adottak az elsőszintű alaksajátosságok rekonstrukciója alapján.
A feladat a továbbiakban azonos a lokális torzuláskezelés alapgondolatával, miszerint becsüljük meg úgy a
dimenzionális méreteket a durva méretek felhasználásával, hogy azok által egy valósabb modellhez jussunk. A
globális torzulások kezelésének eredményeit szemléltetik a 6.14. ábra illusztrációi.

a.)

b.)

c.)

d.)
6.14. ábra: Torzulások globális kezelése
a.) c.) Kezelése előtt; b.) d.) Kezelése után
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Az alaksajátosságok pozíciójának a torzuláskezelése szempontjából való torzításánál mindig egy adott
bázispontból tudunk kiindulni. E bázispont furat esetében egyértelmű, hiszen az a furat középpontjával
meggyezik. A további alaksajátosságok esetében azonban adott meggondolás szerint módszeresen meg kell
határozni az egyes bázispontokat. Két bázispont egyértelműen definiálja az alaksajátosság orientációját, így
elegendő kettő megfelelő bázispont megválasztása. A bázispontok meghatározásakor az egyenes szakaszok
végpontjait, vagy a körívek középpontjait veszem alapul, és végzem azok felhasználásával a torzulások kezelését
a korrekt pozíció definiálásakor. A 6.14. c-d. ábra horony alaksajátossága esetén a horony bal oldalsó körív
középpontja adja a bázispontot. A bázispontok megválasztása után korrekt pozíció számításának
végeredményeit, vagyis a degenerált helyzet kezelésének eredményeit a 6.15. ábra szemlélteti.

a.)

b.)

c.)
6.15. ábra: Torzuláskezelése bázispontokkal

A 6.15.a. ábra egy karakterisztikus görbe degenerált helyzetét szemlélteti, ahol orientációs hiba lép fel, amelyet a
számítási és a mérési hiba, illetve a rekonstrukciós algoritmus hibája eredményezhet. Az orientációs eltérés a
referencia elemhez képest 2.2312o, amely alapján sejthető, hogy az a fenti hiba okokra visszavezetve adódhat e
méretre. A bázispontok megválasztása után (6.15. b. ábra) annak pozíciói úgy korrigálhatók, hogy a
végeredmény egy valósabb pozíciót és orientációt eredményezzen. E torzulások kezelésének eredményét a 6.15.
c. ábra mutatja.
A lokális és globális torzuláskezelés szétválasztásnak előnye abban is megmutatkozik, hogy más bázispontok
megválasztása esetén az eredmény azonos lesz, hiszen a lokális torzuláskezelés során az egyes karakterisztikus
görbék között a megfelelő kényszereket már definiáltam. Így a korrekt pozíció meghatározása során már a
görbék érintetlenek maradnak, csak a torzulások globális kezeléséből adódó transzformációkat (forgatás és/vagy
eltolás) kell alkalmazni.
A karakterisztikus görbék általános hengertranszlációs alaksajátosságok esetén egyértelműek, hiszen minden
főmetszetben azok egybevágóak. Kúptranszlációs alaksajátosságok esetében a főmetszetbeli görbék ofszet
görbék, ahol az ofszet mértékét az oldalak dőlésszöge egyértelműen meghatározza. Ebben az esetben az
objektum adott alaksajátosságához felülről és alulról illeszkedő érintőleges síkon, mint vetítési síkon keletkezett
vetített görbéket vizsgálom.
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Az egyes alaksajátosságok karakterisztikus görbéi által megfigyelhető szabályszerűségek tekintetében a lineáris
és körív menti mintázatok vizsgálatával foglalkozom. A 6.13. ábra mintázattípusai esetén megállapítható, hogy a
mintázatok minden esetben az azokra illeszkedő konvex burok tartományba esnek. A konvex burok a lineáris
mintázat kiosztás esetén a tartomány egy téglalap, míg körív menti kiosztás esetén szabályos sokszög. Ez a
megállapítás a kiinduló pontja a mintázat illesztési algoritmusnak.
A karakterisztikus görbék felhasználásával a mintázatok felismerésének lépései a következők:
1. Válasszuk ki az egybevágó görbéket, amelyekre fennáll a lehetősége, hogy adott mintázatot követhetnek.
2. A karakterisztikus görbék azonos bázispontjai alapján a konvex burok előállítása.
3. Konvex burok típusának vizsgálata (téglalap, szabályos sokszög).
4. Összetett típus esetén, elemekre bontás.
5. Szabályszerűség meghatározása.
A mintázatok felismerése amellett, hogy megszünteti az egyes alaksajátosságok torzulásait, igen hatékonyan
támogatja az NC technológia tervezését, hiszen azok a paraméteres programozás eszközével egyszerűen
programozhatók. Egybevágó alaksajátosságok egyszerű, általános helyzetét szemlélteti a 6.16. ábra, amely
alapján egy lineáris mintázat definiálható.

a.)

b.)

6.16. ábra: Lineáris mintázat megállapítása
a.) Furatok degenerált helyzetben, méretekkel; b.) Degenerált helyzetű furatokra illesztett konvex burok
c.) Felismert lineáris mintázat kiosztás, annak paramétereivel
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Körív menti mintázatok is gyakran előfordulnak a műszaki gyakorlatban. Így a vizsgálat során arra külön
hangsúlyt fektettem. Az eljárás menete megegyezik a lineáris mintázat módszerével, csak itt az alaksajátosságok
karakterisztikus görbéinek bázispontjainak illesztett konvex, burkoló görbe esetén szabályos sokszögeket
keresünk. A 6.17. ábra példája egy detektált szabályos hétszöget illusztrál.

6.17. ábra: Illusztráció körív menti mintázat rekonstrukcióra
A fenti, torzulások kezelésére kidolgozott algoritmus képes az egymással átfedésben álló görbék közötti (6.18.
ábra) szabályszerűségek meghatározására is.

a.)

b.)

6.18. ábra: Szabályszerűségek meghatározása komplex esetre
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6.3 Következtetések
A mérnöki rekonstrukció által generált elsőszintű geometriai, vagy esetemben geometriai-technológiai
modell különféle torzulásokkal terhelt, amely nagymértékben megnehezíti a modell további felhasználását (pl.
egy CAM rendszerben). Így azok elemzése és kezelése minden esetben fontos feladatává kell, hogy váljon
magának a folyamatoknak.
Még egyszerű alaksajátosságokkal leképezett modelleknél is a torzulások globális kezelése igen összetett és
bonyolult feladat.
Módszeremben a torzulásokat két szinten vizsgáltam. Ezzel elértem azt, hogy a vizsgálandó
feltételrendszer és a beavatkozást végző iterációs folyamat bizonyos értelemben egyszerűsíthetővé vált. A
feltételrendszert adott konkrét célok alapján definiáltam, amelyek a gyártást illetve gyárthatóságot helyezték a
középpontba (tűréstechnikai attribútumok). A feltételrendszert diszkrét szabályok halmazával definiáltam. A
szabályhalmazt a torzuláskezelés kezdeti szintjén csak az egyes alaksajátosságokra alkalmaztam, amely lokálisan
szüntette meg az egyes torzulásokat. A vizsgálatokat csak ezek után terjesztettem ki az alaksajátosságok globális
halmazára, így már nem kellett vizsgálnom azt, hogy az egyes beavatkozások milyen változásokat
eredményeznek az alaksajátosságokon belül, hiszen azok a lokális szinten meghatározott relációk alapján minden
esetben automatikusan újraszámításra kerültek.
Így a komplex problémára egy olyan kétszintű iterációs megoldást szolgáltattam, amely komplex, tetszőleges
alaksajátosságokra partícionált modellek esetén is hatékonyan működhet.
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7. Fejezet

VA-REFAB MODELER
PROTOTÍPUS-RENDSZER

Bevezető
A fejezet áttekintést ad az előzőekben részletezett módszer feladatait végrehajtó programrendszer prototípusáról
(VA-REFAB Modeler). Ismerteti az alkalmazott keretrendszereket és modulokat, amelyek integrálásra kerültek
a rendszerbe, definiálja a rendszer képességeit és tulajdonságait.

7.1.Áttekintő
A fejezet a VA-REFAB Modeler rendszer architektúráját ismerteti, amely megmunkálási alaksajátosságok
definiálásával írja és képezi le az objektum geometriai modelljét. Az alaksajátosságokat ráhagyási alakzatként
kezeli. Geometriai és technológiai megfontolásokra alapozott algoritmusok révén előállítja az alaksajátosságok
egyes műveleti sorrendtervét az előzési feltételek meghatározásával, majd további technológiai attribútumok
megadásával felépíti azok geometriai-technológiai modelljét.
A VA-REFAB Modeler egyszerű swept alaksajátosságok rekonstrukciójára fókuszál, ahol a totális rekonstrukció
során mechanikus tapintóval felszerelt koordináta mérőgép és 3-tengelyes megmunkáló központ kerül
alkalmazásra. A VA-REFAB Modeler mérőmodulja egy Mitutoyo Euro-C 574 típusú 3D-s koordináta
mérőgépet, megmunkáló modulja FANUC kompatíbilis rendszereket kezel.
A VA-REFAB Modeler a következő jellemzőkkel rendelkezik:
1. Integrált, moduláris felépítésű rendszer
2. Hierarchikusan felépített feladatláncok dekompozíciója
3. Interfész modulok támogatják az adatáramlási folyamatokat
4. Szabványos adatformátumok alkalmazása
5. Automatikus DMIS a mérési szekvenciában
6. Automatikus FANUC NC G-kódolás
7. Részeredmények folyamatos nyomonkövethetősége
A VA-REFAB Modeler feladata a részletes ismertetés igénye nélkül a következő:
(1) Interaktív kezelői felülete általa felhasználó definiálja az egyes karakterisztikus görbéket, ezáltal definiálja az
egyes homogén felületszegmenseket. A karakterisztikus görbék ismeretében ekkor felépítésre kerül azok
hierarchikus rendszere SZÜLŐ-GYEREK relációban. (2) Az egyes homogén zónák felhasználásával az alsó
határfelület névleges mérési pontjai kiszámításra kerülnek. A pontok alapján a mérési mozgáspálya kerül
meghatározásra, amely szabványos DMIS formátumban közvetlenül átadásra kerül a mérési szekvencia szerver
alkalmazásának (MCOSMOS - Remote CMM), amely a mérési pontok korrekt 3D-s koordinátáival tér vissza.
Ezek alapján az alsó határfelület típusa számítható. A folyamat azonos a karakterisztikus görbék esetén is. (3)
Ezek után az alaksajátosság illetve maga az objektum geometriai reprezentációja áll elő. A VA-REFAB Modeler
saját grafikus megjelenítő modullal rendelkezik, amely mind az alaksajátosság, mind pedig az objektum
geometriai modelljének megjelenítését végzi. (4) Az alaksajátosság-halmaz alapján meghatározásra kerül azok
precedenciája, és további technológiai attribútumok (megmunkálási technológia, szerszámméret, startpozíció,
bekezdés típusa). Ez alkotja a geometriai-technológiai modellt. (5) COM szabványos csatornákon keresztül az
egyes geometriai reprezentációk átadásra kerülnek egy SolidWorks munkaállomásnak. A keretrendszer
különböző formátumokat támogat, többek között STEP CAD fájlformátumot illetve egyéb natív formátumok, de
képes a végső modellt felület-reprezentációban is előállítani, amely hasznos bemeneti formátum a további
vizsgálatokhoz (pl. végeselemes analízis).
A teljes program DELPHI kódban készült el, a grafikus felület kódolásakor OpenGL függvényeket és eljárásokat
alkalmaztam.

75

A program architektúráját a 7.1. ábra szemlélteti.

7.1. ábra VA-REFAB Modeler architektúrája
A VA-REFAB Modeler hierarchiája 4 különböző szinttel jellemezhető. Első szinten az előfeldolgozási folyamat
révén a kezdeti információgyűjtés történik meg, majd a „VA-REFAB Generátor” algoritmusai révén
meghatározásra

kerülnek

a

méréshez,

illetve

a

modellezéshez

szükséges

adatok,

paraméterek.

Végeredményképpen előáll az alaksajátosságok és az objektum modellje egy saját „Grafikus vezérlő”
alkalmazásával, illetve a COM / OLE interfészek segítségével adott natív formátumokban is.
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Az előfeldolgozási részfolyamat részletezett architektúrája

7.2. VA-REFAB Modeler részfolyamatainak architektúrája
Az előfeldolgozási folyamatom egy egyszerűsített implementációra épül, ahol a felhasználói interaktivitást
helyeztem előtérbe. A felhasználó detektálja a digitális képen az egyes éleket, amelyek vagy közvetlen
bemenetét adják a mérési folyamattervezésnek, vagy éldetektáló algoritmusok révén azok először finomításra
kerülnek, majd csak ezek után kerülnek átadásra a következő részfolyamatnak. A folyamat az első, egyszerűbb
megközelítésben is elegendően pontos és gyors megoldást biztosít.
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A mérési szekvencia részletezett architektúrája:

7.3. VA-REFAB Modeler részfolyamatainak architektúrája
A 3-4-5-6 fejezetekben ismertetett algoritmusok segítségével a mérési szekvencia eredményei alapján előállítom
azok geometriai, illetve geometriai-technológiai modelljét.
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A VA-REFAB Modeler kezelői felületét a 7.4. ábrán tüntettem fel.

7.4. ábra VA-REFAB Modeler kezelői felülete
A rekonstrukciós folyamat részeredményei folyamatosan aktualizálva jelennek meg a kezelői felületen, egy
részük numerikus (szerszámméret, technológiai paraméterek, mérőprogram-kód DMIS formátumban, stb),
másrészük grafikus ábrázolásban (karakterisztikus görbék hierarchiája, Alaksajátosságok előzési gráfja,
szerszámpálya).
A VA-REFAB Modeler kidolgozásának elsődleges céljai:
1.

demonstrálni az alaksajátosság rekonstrukció részfolyamatainak nyomonkövethetőségét

2.

megmunkálási alaksajátosság alapján történő technológiai tervezés kiterjeszthetőségét szemléltetni,

miszerint az egyes alaksajátosságok geometriai attribútumok mellett számos technológiai attribútummal is
felruházhatók.
3.

igazolni az előzőekben ismertetett folyamatmodellem alkalmazhatóságát.
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7.2 Összefoglalás
A dolgozat 2-6 fejezetei a rekonstrukciós folyamatnak az NC technológia tervezés szemszögéből történő
megközelítése alapján ad egy lehetséges megoldási sémát arra, hogyan lehet egy ismeretlen gépészeti objektum
rekonstrukciójával közvetlenül a technológiatervezést támogatni.
Adott, előre definiált alaksajátosságoknak a rekonstrukciós folyamatban való alkalmazása, egyesítve egy
intelligens mérési folyamat-tervezéssel, egy új irányvonal, amely különböző a rekonstrukciós módszerek által
hagyott hézagot igyekszik pótolni.
Kiemelem a módszer előnyei között a tervezhető mérési szekvenciát, amely a mérési időre és pontosságra van
igen pozitív kihatással, illetve a generált CAD, illetve geometriai - technológiai modell (lásd fentebb) strukturált,
paraméteres megjelenési formáját, amely a hatékony kezelést és a további egyszerű szerkesztést teszi lehetővé.
Megállapítottam továbbá, hogy a totális rekonstrukció esetén nem elegendő a pusztán geometriai
megfontolásokra alapozni a folyamatot. Módszeremben technológiai szempontrendszerek alapján állítok fel
olyan kezdeti feltételeket, amelyek tűréstechnikai attribútumok felhasználásával kezelik az elsőszintű geometriai
reprezentáció torzulásait és tesznek javaslatot azok kezelésére.
Végeredményként az ismeretlen objektum technológiai attribútumokkal támogatott modelljét állítottam elő,
amely fontos információkat ad az NC technológiai tervezés különböző szintjei számára. Ezt geometriaitechnológiai modellnek definiáltam.
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8. Fejezet

A KUTATÓMUNKA EREDMÉNYEI

Bevezető
A fejezet a mérnöki rekonstrukciós folyamatoknak az NC technológia tervezésében való hatékony
alkalmazásával kapcsolatosan megfogalmazott új, illetve újszerű eredményeimet foglalja össze, és
megállapításaimat ismerteti. Jelen fejezetben ismertetem a módszer lehetséges további kutatási irányvonalát és
továbbfejlesztési lehetőségeit is.

8.1.A módszer ismérveinek összefoglalása
Ismeretlen fizikai objektumok rekonstrukciója igen összetett és bonyolult feladat. A szakirodalom számos
módszert, eljárást felvonultat e probléma kezelésére, amelyek kisebb nagyobb hatékonysággal és jósággal
részben vagy teljesen el is látják feladatukat. Erre számos publikált módszert ismertet a 2. fejezet és felhasznált
irodalmak jegyzéke.
Ezek tanulmányozása során azt figyeltem meg, hogy a módszerek a szabadformájú felületek rekonstrukciója
köré csoportosulnak. Bár ez igen fontos szegmense a problémának, de közel sem fedi le azt teljes mértékben. A
megfogalmazott cél is az esetek többségében egy geometriai modell, vagy vizualizálás (régészeti leletek,
műtárgyak), vagy további manipulációs lépések támogatása (szélcsatornában optimalizált karosszéria elemek
stb.).
Azonban fontos hangsúlyt kell helyezni az olyan objektumok rekonstrukciójára, amelyek az egyszerű gépészti
objektumok csoportjába sorolhatók. Ezek többnyire szabályos, implicit formában megadható felületekkel
határoltak. Bár ezek az objektumok is többé-kevésbé rekonstruálhatók a fenti módszerek alkalmazásával, de
azok hatékonysága ebben az esetben alacsonyabb.
Kutatásom során egy olyan módszer megalkotása volt a cél, amely a hagyományos módszerekkel szemben
hatékonyabban és pontosabban képes rekonstruálni az egyes egyszerű gépészti objektumokat.
Bár a módszerem egyes részfolyamatait tekintve megegyezik a klasszikus módszer részfolyamataival,
részleteiben mégis teljesen más metódusokra épül. Az egyes részfolyamatok feladatának összefoglalása:
1.)

Szegmentálás. A hagyományos módszer a szegmentálást a mérési pontok alapján végzi. Feltételezi azt,
hogy a mérési pontok jellemzik az ismeretlen objektum minden egyes elemi részét, annak éleit és
felületeit egyaránt. A módszer tehát akkor hatékony, ha a mérési pontok száma minél nagyobb, továbbá a
mérési pontok közvetlenül definiálják az egyes éleket is. Az általam kidolgozott módszer még a mérési
szekvencia előtt képes definiálni az egyes felületszegmenseket. A szegmentáláshoz a digitális képeket
használok, hogy szétválasszam az egyes homogén felületszegmenseket. (3. fejezet). Előnye az ilyen
módon megvalósított partícionálásnak, hogy az éleket nem a mérési pontok reprezentálják, hanem a
képen megjelenő karakterisztikus görbesereg.

2.)

Mérési folyamat: A klasszikus módszer már feltételezi a mérési pontfelhő meglétét. Így nincs lehetőség
az esetleges visszacsatolásra, utólagos mérési pontok meghatározására. Megállapítottam, hogy a
módszerek igen érzékeny pontja a szegmentálás jósága mellett, a mérési pontosság és a mérés ideje. A
módszerem ezt úgy igyekszik minimalizálni, hogy a mérés előre tervezhető, és az alaksajátosságok
felhasználásával

végezhető.

A

folyamatmodell

struktúrája

lehetővé

teszi

a

mérés

iteratív

alkalmazhatóságát. Ezt a mérési szekvenciának a rekonstrukciós folyamatba való integrálásával értem el.
3.)

Rekonstrukció: A rekonstrukciós módszerem újfajta megközelítése, hogy a megfogalmazott célok
alapján specifikusan alaksajátosság-testeket rekonstruálok, az MRSEV alaksajátosság osztályait
figyelembe véve, előre tervezett mérési szekvencia alkalmazásával. Az egyes alaksajátosságok azonban
nem csak geometriai attribútumokkal rendelkeznek, hanem technológiai attribútumokkal is.

4.)

Végeredmény: Az objektum geometriai - technológiai modellje, paraméteres és strukturált testmodell
formájában. Annak tárolása során az egyes alaksajátosságok is megőrzésre kerülnek.
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8.2.A kutatás tudományos eredményei
A következőkben ismertetem és foglalom össze a kutatómunkám új tudományos eredményeit. Ezek tézisekre
bontva a következők:

1.
Megvizsgáltam a mérnöki rekonstrukciós folyamatokra vonatkozó, a szakirodalomban található eljárásokat
illetve modelleket. Ezeket összevetve speciálisan az egyszerű gépészeti objektumok rekonstrukciójával szemben
támasztott követelményeimmel, megvizsgáltam e modellek az említett speciális területen való érvényességét,
alkalmazhatóságát és hatékonyságát. Megállapítottam, hogy a vizsgált modellek strukturális felépítése nem teszi
lehetővé az egyes részfolyamatok közötti kétirányú információáramlást, továbbá a kimeneti geometriai modell
felépítése a megfogalmazott kritériumrendszer alapján nem megfelelő. Így alaksajátosságok gyors és egyszerű
alkalmazhatósága korlátozott.
1.

tézis. Olyan folyamatmodellt dolgoztam ki az egyszerű gépészeti objektumok gyors és egyszerű,

megmunkálási technológia-centrikus rekonstrukciójára, amely az irodalomban található modellekhez képest
figyelembe veszi az alkalmazás-specifikus jellegzetességeket, és az egyes részfolyamatokat komplex rendszerbe
integrálva megmunkálási alaksajátosságok rekonstrukciójával állítom elő strukturált geometriai modellt. A
kidolgozott folyamatmodellem
1.1

újszerű előfeldolgozási folyamat révén képi információk alapján adatokat gyűjt az ismeretlen
objektumról, megteremtve ezzel a további részfolyamatok tiszta, világos bemeneti és kimeneti
paramétereit. Ezzel az egyes részfolyamatokat külön-külön tervezhetővé tettem, amelyet a
folyamaton belül alkalmazott visszacsatolással értem el;

1.2

a folyamat iterativitása révén lehetővé tettem az egyes részfolyamatok önszervezését,
megmunkálási szempontrendszer alapján történő rendszerszintű beavatkozásait;

1.3

az MRSEV (Material Remove Shape Element Volumes) alaksajátosság osztályok direkt
rekonstrukciójához, annak általános eseteire definiáltam a mérési folyamat részfolyamatait, azok
pontos geometriai, illetve mérési mozgáspálya-rekonstrukciós algoritmusait; továbbá

1.4

a kimeneti modellen kifejezésre juttattam azon fontos jellegzetességeket, amelyek adott szinten
kielégítik a NC technológia tervezéséhez szükséges alapinformációkat (művelettervezés,
műveletelem-tervezés).

Az 1. tézis az értekezés 2-3-4 fejezetein, és a [3], [6], [7], [9], [11] és [15] publikációkon alapul.
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2.
Megállapítottam, hogy a klasszikus rekonstrukciós módszer által generált strukturálatlan geometriai modell
önmagában nem hordoz többletinformációkat arra vonatkozólag, hogy a totális rekonstrukciót hatékonyan meg
tudjam valósítani. A kimeneti modell nem támogatja az utólagos modellszintű geometriai szerkeszthetőséget,
továbbá nehezen paraméterezhető. Célszerű tehát a kimeneti modellt a rekonstrukció végső fázisában adott
szempontrendszer alapján további vizsgálatoknak alávetni.
2.

tézis. Olyan strukturált, parametrikus, alaksajátosság-alapú integrált geometriai-technológiai modellt

alkottam, amely kielégíti a korszerű CAD tervező rendszerekkel szemben támasztott szigorú követelményeket. A
modellt egzaktul definiált megmunkálási alaksajátosságok alkotják. A rekonstruált modell struktúráját az
alaptest, mint előgyártmány modellje, és az egyes megmunkálási alaksajátosságok modelljei alkotják. Ezzel
biztosítottam azt, hogy az utólagos módosításokat csak az alaksajátosság modelljén szükséges végrehajtani,
amely önmagában is paraméteres formában áll rendelkezésre, vagyis nem szükséges a teljes, az esetek
többségében igen összetett modellt a CAD rendszeren belül kezelni és feldolgozni.
2.1.

A rekonstrukció során nem egy általános geometriai modellt hoztam létre, hanem egy olyan
alaksajátosság-halmaz rekonstruálására fókuszáltam, amely direkt módon támogatja az NC
technológia tervezését. Ha a rekonstrukció során nem egyszerűen felületeket rekonstruáltam, hanem
komplett megmunkálási alaksajátosságokat, akkor annak geometriai paraméterein túl további
technológiai információk birtokába is jutottam. Megteremtve az egyes alaksajátosságok közötti
hierarchikus kapcsolatokat, közvetlenül meg tudtam határozni a rekonstruált megmunkálási
alaksajátosság eltávolításához szükséges maximális szerszámméreteket és a szerszám egzakt
mozgáspályáját.

2.2.

A rekonstruált felületszegmenseket adott megmunkálási ráhagyási alakzatnak feleltettem meg, amely
rögzíti a megmunkálási technológiát, a szerszámgéppel szemben támasztott követelményeket, és
egyben fontos információt szolgáltat a művelettervezés és a műveletelem-tervezés szintjein egyaránt.
Pontosan definiáltam az egyes alaksajátosságok közötti hierarchikus kapcsolatot, továbbá azok
előzési feltételeit, amely révén olyan további, a technológia szemszögéből értékes információhoz
jutottam, mint szerszám engedélyezett túlfutási zónái, és kezdőpozíciók.

2.3.

Egy keretrendszer kifejlesztésével igazoltam, hogy a rekonstrukció eredményképpen kapott modell
struktúrája kihatással van a gyártási folyamat tervezésére (idő, költség), robusztus módon történő
tervezhetőségére. Nem mindegy ugyanis, hogy a megmunkálás tervezése során az objektum komplex
modellje révén kell az egyes műveleteket, illetve műveletelemeket szubjektív módon megtervezni,
vagy már közvetlen a pontos leválasztási alakzatok állnak rendelkezésre. A rekonstruált
megmunkálási alaksajátosságaim geometriája az az objektum térrész, amelyet szerszámban belülről
kell súrolni ahhoz, hogy az objektum technológiailag korrekt módon kerüljön legyártásra
(szerszámtúlfutások, szigetek, stb.).

A 2. tézis az értekezés 5. fejezetén, és a [4], [8], [9], [10], [13] és [14] publikációkon alapul.
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3.
Megvizsgáltam a klasszikus módszer kínálta lehetőségeket a modell torzulásainak, un. degenerációinak
kezelésére. Megállapítottam, hogy a geometriai modell szintjén a torzulások kiküszöbölése a matematikai
programozási modell alkalmazásával még egyszerű objektumok esetében is igen hamar túlzottan bonyolulttá és
szerteágazóvá vált. Alaksajátosságok megléte esetén a feladat sokkal áttekinthetőbb, ha a megoldást adott
szempontrendszer alapján megfogalmazott, diszkrét relációk alapján keressük.
3.

tézis. Diszkrét szabályokra felépített feltételrendszerrel az egyszerű relációkezelő és észlelő algoritmusokat

megmunkálási alaksajátosságokkal leképezhető, összetett objektumok esetén is alkalmassá tettem arra, hogy a
rekonstrukció során megjelent torzulások kezelését hatékonyan elősegítsék. Technológiai megfontolások alapján
igazoltam, hogy az ezek alapján elvégzett vizsgálatok eredményeképpen létrejött kimeneti modell (geometriaitechnológiai modell) jótékony hatással van a megmunkálási technológia megítélésére, illetve a teljes NC
technológia tervezésére egyaránt. A diszkrét szabályok alkalmazása során egy alternatív megközelítést
fogalmaztam meg, amelyben a programozási folyamatot tűréstechnikai és technológiai szempontok sorozatával
definiáltam
3.1.

A torzuláskezelés problémájának megoldására két lépésben történő javító algoritmust dolgoztam ki,
amely első szinten csak a rekonstruált megmunkálási alaksajátosságokat elemzi (lokális
torzuláskezelés). Mivel az alaksajátosságokat az előzőek alapján paraméteres formában tároltam,
így a módosítások magukon a paramétereken, mint változókon kell érvényesíttetni. A torzuláskezelés
második szintjén az alaksajátosság-halmazt globálisan vizsgáltam.

3.2.

Tűréstechnikai attribútumok meghatározásával (párhuzamosság, merőlegesség, stb.) pontosabban
megválasztható a technológia, a szerszámgép feltételrendszere, és a megmunkáló szerszám is.

3.3.

Végeredményként a rekonstruált objektum egy olyan dinamikus gráf struktúráját definiáltam, amely
felhasználja a tűréstechnikai attribútumokkal kiegészített megmunkálási alaksajátosságokat, és
rögzíti a közöttük detektált kényszereket.

A 3. tézis az értekezés 6. fejezetén, és a [10], [12], és [15] publikációkon alapul.
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4.
4.

tézis. A fenti tézisekben bemutatott módszer alkalmazásával és alkalmazhatóságának bemutatásához

kidolgoztam annak prototípus alkalmazását. A rendszer bementét az objektumról készített digitális képek
halmaza jelenti, kimenetét pedig részben a rekonstruált megmunkálási alaksajátosságok geometriai-technológiai
modellje, részben pedig a technológia számára fontos további információk adják. A geometriai modell
tárolására nem az egyszerű szerkezetet jelentő IGES vagy VDAFS interfész formátumokat választottam - hiszen
azok nem képesek alaksajátosságok tárolására – hanem az OLE (COM) interfészen keresztül natív formátumokat
alkalmaztam, beleértve a közkedvelt STEP interfész formátumot is. A szoftver főbb ismérvei:
•

a digitális képfeldolgozási adatok alapján a program automatikusan generálja a méréshez szükséges
alsó határfelületi mérőpontokat és a mérőtapintó mozgáspályáját, majd előállítja az egyes
megmunkálási alaksajátosságok durva vázát. Ezek ismeretében számítani képes a profilgörbe
kontúrpontjainak helyzetét és azok méréséhez szükséges mérőtapintó mozgáspályákat;

•

a fenti információk ismeretében generálja a megmunkálási alaksajátosság méréssel meghatározott
modelljét, majd a torzulások kezelésével definiálja a profilgörbék lokális és globális kötöttségeit;

•

az alaksajátosságok hierarchikus rendszerének és előzési feltételeinek ismeretében meghatározza a
maximális szerszámátmérőt, majd korrigálja azt az illesztett szerszámadatbázis alapján, majd
háromtengelyes megmunkálás esetére meghatározza a megmunkáló szerszám elemi mozgáspályáit;

•

lehetőséget biztosít a modell jóságának automatikus ellenőrzésére; továbbá

•

a további elemzések (pl. végeselemes analízis) támogatása céljából definiálja az objektum
modelljének nem csak a megmunkálási alaksajátosságokra épített, áttekinthető modelljét, hanem
annak B-rep reprezentációját is.

A 4. tézis az értekezés 7. fejezetén, és a [9], és [11] publikációkon alapul.
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8.3 Következtetések, javaslatok
Doktori értekezésem elkészítése során a következő megállapításokat tettem:
1.)

A rekonstrukciós folyamat komplex problémáinak megoldásához szükséges a rendszerszemléletű
gondolkodásmód, amely a problémát teljességében figyelembe véve biztosít keretet annak
megoldásához. Ez azt jelenti, hogy a részfolyamatokat együttesen kell figyelembe venni és mérlegelni.
Közöttük meg kell teremteni a szabad, kétirányú információáramlás lehetőségét, amely a
részeredmények folyamatos figyelésével iteratív beavatkozást is támogat

2.)

Alkalmazás-centrikus módszerek kidolgozása során – versenyképességük fenntartása érdekében –a
konkrét célok megfogalmazása nagyon fontos követelmény. Az általános, „globális problémák”
kezelésére kidolgozott módszerek (keretrendszerek) helyett célszerűbb a célorientált módszer- vagy
alkalmazásfejlesztés. A gépészmérnöki tudományok területén ezek pl. utólagos elemezhetőségi
(végeselemes analízis), szerelhetőségi (illesztési) vagy gyárthatósági szemléletmódot követhetnek.
Rekonstrukciós módszeremet gyárthatósági szempontrendszerre építettem fel, ahol egyszerű
megmunkálási alaksajátosságokat rekonstruáltam.

3.)

A VA-REFAB Modeler keretrendszerem lehetővé teszi, hogy a megmunkálási alaksajátosságok
közvetlen rekonstrukciójának problémáját egyszerűen és természetesen modellezzem, és a létrehozott
modellt hatékonyan alkalmazzam.

A kutatás során szerzett ismereteimet és tapasztalataimat sikeresen alkalmaztam a Mitutoyo Corporation,
Computer Technology and Laboratory kutatói központjával történt szakértői együttműködés során.
A továbblépési lehetőségek között megemlíteném a következő kutatási, fejlesztési területeket, célokat:
1.)

A kutatás során kidolgozott rekonstrukciós folyamatot különböző részfolyamatokra tagoltam. Az egyes
részfolyamatok pontos, szabatos kidolgozása túlmutat egy PhD dolgozat keretein. Célom azonban egy
újfajta, egyszerű gépészeti objektumok rekonstrukciójára hatékonyan alkalmazható szemléletmód
kidolgozása volt, ahol az előfeldolgozás részfolyamatát egy leegyszerűsített modellel helyettesítettem.
Így a továbblépési lehetőségeket elsősorban ezen a területen kívánom megvalósítani, amely keretében
robusztus és automatikus éldetektáló algoritmusokat alkalmaznék. Ez szükségességé tesz egy kiterjedt
és beható kutatási folyamatot a digitális képfeldolgozás területén.

2.)

Az alaksajátosságok halmazának és azok geometriai - technológiai modelljének felhasználásával a
gyártási folyamat adott kritériumok szerinti (mozgáspálya, költség, szerszámméret, stb. ) optimálását
végrehajtó algoritmusokat célszerű a folyamatba integrálni. Az optimálás alapfeladatának bemenetét
egy dinamikusan változó rendelkezésre álló szerszámadatbázisként képzelem el.

3.)

Az alkalmazási környezet kiterjesztése céljából ígéretes lehet egy leíró nyelv felhasználásával (pl.
CLDATA, EXPRESS) külsőleg definiálni az egyes fontos, esetleg specifikus rekonstruálandó
alaksajátosságokat. Így egy termék- vagy környezet-specifikus, de egyben rugalmas keretrendszer
kifejlesztése lenne megvalósítható.
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FÜGGELÉK

A. Esettanulmány
A C függelék egy egyszerű objektum rekonstrukciójának egyes lépéseit ismerteti az általam kifejlesztett VAREFAB Modeler alkalmazásával. Az ismeretlen objektum képe a 9.1. ábrán látható. A példa célja, hogy
részletesen bemutassa a rekonstrukciós folyamat egyes részfolyamatainak feladatait és azok eredményeit, illetve
igazolja az előző fejezetekben tett megállapításaimat.

9.1. ábra Mintaobjektum
Az alaksajátosság előgyártmányának mérete annak felülnézeti, illetve oldalnézeti képe alapján került
meghatározásra (9.2 a ábra).

α := 90.00, β := 90.00, γ := 0.00

α := 180.00, β := 90.00, γ := 90.00

9.2.a ábra: Felhasznált digitális képek
Az előfeldolgozás révén megállapításra került, hogy az objektum 12 alaksajátosságra bontható a felülnézeti kép
felhasználásával és további 1 alaksajátosságra az oldalnézeti képen.

b

9.2.b ábra: Karakterisztikus görbesereg
A felülnézeti karakterisztikus görbék által határolt homogén tartományok előre számított mérési pontjai, és
annak DMIS kódja látható a 9.2 c ábrán.

$$ Measuring Bottom-Surface
$$ Created by Friedrich
FILNAM / "MEAS_BOTTOM_SURF"
UNITS / MM
CNCON / MESVEL = DEFALT, POSVEL = DEFALT, APPRCH = 2.0
FEDRAT/MESVEL=3,POSVEL=100,APPRCH=2.0,SEARCH=100,POSACC=HIGH
SNSDEF/PROBE,INDEX,NUMBER=1,0.0,10.0,20.0,DIAM=2.0,ANGL=45,ANGL=90.0
SNSAVE/ARCHIVE,"Archiv"
SNSLCT / 1
GOHOME
DEFINE/CLR_HGHT,ZAXIS,50.0
GOTO/CLR_HGHT
DEFINE/ERR_HGHT,NUMBER=1,ZAXIS,50.0,DA,NUMBER=1,SENS,NUMBER=2,INDEX_AXIS,POSVEL=10.0
$$ ***** Pontok mérése START *****
GOTO/CART,134.67,131.75,0.00
$$ << GO clearance high BEFORE >>
CPOINT/MEAS,"P_1",NUMBER=1
PTMEAS/CART,134.67,131.75,0.00,ANGCOS,0,0,-1.0
ENDMES
.
.

9.2.c ábra: Alsó határfelületek elméleti mérési pontjai, és DMIS kód-részlete

c

Alsó határfelületek típusának és pozíciójának ismeretében a karakterisztikus görbék mérési pontjainak elméleti
pozíciói kerülnek meghatározásra majd megmérésre (9.2 d ábra)

.
.
CPOINT/MEAS,"P_98",NUMBER=98
PTMEAS/CART,99.06,256.06,0.00,ANGCOS,0,0,-1.0
ENDMES
CPOINT/MEAS,"P_99",NUMBER=99
PTMEAS/CART,101.08,256.06,0.00,ANGCOS,0,0,-1.0
ENDMES
GOTO/CART,101.08,256.06,0.00
$$ << GO clearance high AFTER >>
CPOINT/MEAS,"P_100",NUMBER=100
PTMEAS/CART,101.08,256.06,0.00,ANGCOS,0,0,-1.0
ENDMES
CPOINT/MEAS,"P_101",NUMBER=101
PTMEAS/CART,99.06,256.06,0.00,ANGCOS,0,0,-1.0
ENDMES
CPOINT/MEAS,"P_102",NUMBER=102
PTMEAS/CART,97.03,256.06,0.00,ANGCOS,0,0,-1.0
ENDMES
GOTO/CART,97.03,256.06,0.00
$$ << GO clearance high AFTER >>
CPOINT/MEAS,"P_103",NUMBER=103
PTMEAS/CART,97.30,258.08,0.00,ANGCOS,0,0,-1.0
ENDMES
CPOINT/MEAS,"P_104",NUMBER=104
PTMEAS/CART,99.06,258.08,0.00,ANGCOS,0,0,-1.0
ENDMES
CPOINT/MEAS,"P_105",NUMBER=105
PTMEAS/CART,100.81,258.08,0.00,ANGCOS,0,0,-1.0
ENDMES
GOTO/CART,100.81,258.08,0.00
$$ << GO clearance high AFTER >>
CPOINT/MEAS,"P_106",NUMBER=106
PTMEAS/CART,100.81,258.08,0.00,ANGCOS,0,0,-1.0
.
.

9.2.d ábra: Karakterisztikus görbe elméleti mérési pontjai, és annak DMIS kód-részlete

d

A karakterisztikus görbék mérési pontjait felhasználva a 2D-s elemrekonstrukció után (a görbepontok felbontása
síkgeometriai elemekre) előállításra kerülnek az alaksajátosságok.

9.2 e ábra: A VA-REFAB Modeler grafikus felületei

e

Marási alaksajátosságok technológiai modellje:

9.2.f. ábra: Marási alaksajátosságok és paraméterei

f

Fúrási alaksajátosságok technológiai modellje

9.2.g. ábra: Fúrási alaksajátosságok és paraméterei

g

