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Összefoglaló 

 

A disszertációban szekrényszerű alkatrészek (elsősorban hajtóműházak) horizontális megmunkáló 

központon történő megmunkálását lehetővé tevő moduláris készülékek automatizált tervezési 

módszere kerül bemutatásra. A készüléktervezés egyrészt konstrukciós, másrészt technológiai 

tervezési feladat. Ezért a munkámban bemutatásra kerülnek a konstrukciós tervezés feladata, a 

számítógépes konstrukciós tervezés eszközei, és a geometriai építőelemek definiálásának 

módozatai, valamint a technológiai tervezés feladata és módszerei. Ezután a munkadarab-megfogás 

szerepe és a munkadarabok megfogásához használatos eszközök kerülnek tárgyalásra. Ezt követően 

a moduláris készülékek építőelemeinek bemutatása és rendszerezése, majd a megfogás-tervezés 

lépéseinek áttekintése és a már meglevő rendszerekkel kapcsolatban megjelent szakirodalom 

elemzése kerül bemutatásra. Mivel napjainkban a számítógépes modellező rendszerek széles körben 

elterjedtek, célszerű a munkadarab CAD modelljét felhasználni a készüléktervezés egyik bemenő 

adataként. A munkadarabok készüléktervezés szempontjából fontos adatainak ismertetése után az 

ezen adatok kinyerésére kidolgozott módszer is részletes bemutatásra kerül (IPPO). A készülék elvi 

megoldását a Dr. Stampfer Mihály tanár úr által korábban kifejlesztett SUPFIX modul szolgáltatja. 

Az a módszer, melyet felhasználva a rendszer - az elvi megoldás alapján, a moduláris elemek 

geometriai modelljeit alkalmazva – megépíti a konkrét készülék geometriai modelljét, szintén 

részletes bemutatásra kerül (FIXCO). Amennyiben a feladatot szabványos készülékelemekkel nem 

lehet megoldani, vagy a megoldás pontossági, avagy bonyolultsági okokból nem elfogadható, a 

rendszer képes kiegészítő elemet generálni, és igény esetén automatikusan módosítani azokat (SE 

GLUE). A munkámban áttekintésre kerül, milyen feltételek esetén van szükség ilyen kiegészítő 

elemekre, és a rendszer milyen algoritmus alapján generálja, illetve módosítja ezeket a kiegészítő 

elemeket. Az itt leírtakra épülő rendszer működőképességét néhány hajtóműház kiegészítő- és 

főbefogásához kapott eredmények (készülékek) illusztrálják. A mellékletben a kapott 

eredményeknek a tervezési szempontok teljesülésének a mértéke szempontjából történő értékelése, 

és az egyes készüléktervezési fázisok elvégzéséhez szükséges idők is megtalálhatók. 
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Summary 

 

This dissertation deals with automated modular fixture planning and design for box-shaped parts 

(especially gearbox housings) that will be machined on a horizontal machining center. Fixture 

planning and design is a partly constructional and partly technological planning task. Thus the goal 

of the constructional planning, the devices that are used during the computer aided constructional 

design and the way the geometrical building blocks can be defined are presented. Further, the role 

and the methods of the technological planning are also presented. Following this, the aims of the 

workpiece clamping and the devices used for clamping are introduced. Next, the systematized 

presentation of the elements of modular element sets is given. This is followed by the overview of 

the clamping planning steps, and the literature review of the fixture planning systems developed so 

far. Since nowadays the 3D modeling packages are widely used, it is a logical choice to use the 

CAD model of the workpiece as one of the input data for a fixture planning and design system. 

Following the analysis of the most important data of a workpiece from the aspect of the fixture 

planning, the method developed to automatically obtain these data is described in detail (IPPO). The 

conceptual solutions of the fixtures are proposed by the module SUPFIX, which was earlier 

developed by Dr. Michael Stampfer. The method used by the FIXCO module, which builds the 

geometrical model of the fixture from modular elements based on the above mentioned proposals is 

also described in detail. In case the task can not be solved with the help of the standard modular 

elements found in a modular element set, or if the precision or the complexity of the fixtures that 

can be built from the standard elements is not acceptable, the system is able to generate extra 

locator elements, and – if it is necessary – modify them (SE GLUE). This work introduces what 

circumstances must be fulfilled in order for the system to generate an extra locator element, further, 

the algorithm of the element generation and modification is also presented. The work of the system, 

based on the methods described in this work, is illustrated with the help of several test run results, 

e.g. the fixtures generated for the auxiliary and the main setup for the given parts. The appendix 

contains the evaluation of the fulfillments of the different planning goals, as well as the time costs 

of the different phases of the fixture planning and design for several gearbox housings.   
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1 BEVEZETÉS 
 

Az értekezés számítógéppel segített gyártástervezés témakörével foglalkozik, azon belül 

számítógéppel segített munkadarab megfogás tervezéssel. A műszaki tudományok 

legáltalánosabb felosztásával összhangban a műszaki tervezést konstrukciós és technológiai 

tervezésre osztjuk fel. [82] A konstrukciós tervezés feladata az objektumok illetve gyártmányok 

definiálása. A technológiai tervezés feladata a gyártási folyamat tervének elkészítése. A gyártási 

folyamat tervezésének eredményei döntően befolyásolják a termék minőségét és a gyártási 

költségeket. A mai gyártóeszközökre jellemző a szinte teljes körű automatizáció, és a rugalmas 

gyártórendszerek fejlődésével egyre nagyobb az igény az integrált tervezőrendszerek iránt, ahol a 

konstrukciós és a technológiai tervezés szoros kapcsolatban állnak. Az integráltság foka azzal 

mérhető, hogy a rendszer egyes elemei milyen mértékben tudnak kommunikálni egymással, 

mekkora a rendszerelemek közötti közvetlen adatátvitel lehetőségének a mértéke. A konstrukciós 

tervezés, a technológiai tervezés és maga a gyártás ma már szinte egy időben zajlanak, ennek 

megfelelően a technológiai tervezésnek gyorsnak és teljes körűnek kell lennie. Ezeknek a 

követelményeknek a biztosítása érdekében a konstrukciós tervezés és a technológiai tervezés 

folyamata a korszerű mérnöki gyakorlatban számítógéppel segített mérnöki eljárások révén 

valósul meg. Ezen eljárások két nagy területe a számítógéppel segített konstrukciós tervezés 

(CAD) és a számítógéppel segített (gyártási) folyamattervezés (CAPP).  

A CAD (Computer Aided Design) rendszerek fejlesztésének három főbb állomását 

különböztethetjük meg. A hatvanas évek közepén kezdődött a 2D dokumentáció kidolgozására 

szolgáló software csomagok fejlesztése. A hetvenes évek közepén a felület modellezési és 

térfogat modellezési technikák fejlődésével megjelentek a 3D modellek készítésére szolgáló 

rendszerek, melyek sokkal hatékonyabb eszköznek bizonyultak bonyolult alkatrészek 

tervezéséhez. Annak érdekében, hogy még hatékonyabbá tegyék a tervezési és gyártási 

környezetetek integrálását, a nyolcvanas években létre hozták a feature-alapú rendszereket. [88] 

A CAPP (Computer Aided Process Planning) rendszerek fejlődésének kezdete a hatvanas 

évek második felére tehető. Az első eredményeket a forgácsolási paraméterek optimalizálása 

jelentette, a hetvenes évek elején jelentek meg a csoport technológián alapuló variáns rendszerek, 

a hetvenes évek közepén a generatív rendszerek megalapozása történt. A nyolcvanas évek 

közepén erőfeszítések történtek önálló probléma-megoldásra képes intelligens rendszerek 

struktúrájának, probléma-megoldási eszközeinek és módszertanának kialakítására [46]. A 

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

Systems) jelentették, de az eset alapú következtető rendszerek, a genetikai algoritmusok [84] és a 

neurális hálózatok [62],[100] felhasználása is egyre gyakoribb gyártástervezési feladatok 

automatizálása során. 

Sajnos a CAD és CAPP rendszerek fejlesztése javarészt egymástól függetlenül zajlott, 

aminek következtében a termék tervezés és a gyártási folyamatok tervezésének az 

összehangolása, ezen tervezési tevékenységek integrálása nehézkessé vált. Ugyan a feature-alapú 

tervező rendszerekkel megkísérelték megkönnyíteni a különböző rendszerek együttműködését, 

azonban gondot jelent, hogy más adatok a lényegesek a terméktervező és más adatok a 

gyártástervező szakember számára [61]. Példának okáért, ami a konstruktőrnek hőleadó vagy 

merevítő borda, az a technológusnak lehet, hogy néhány horony kimarása után megmaradó 

anyagrész a munkadarabon. További gondot jelent, hogy ugyanazt az elemet gyakran többféle 

módon is el lehet készíteni [60], például bordát nem csak marással, de öntéssel vagy hegesztéssel 

is lehet készíteni és az előgyártmányról lemunkálandó anyag mennyisége és helye a három 

esetben eltérő. Ezekből kifolyólag a gyártástervező rendszereknek, a gyártástervezéshez 

szükséges tudást reprezentáló elemeken felül, rendelkezniük kell egy olyan egységgel is, mely a 

terméktervezés végeredményének adatait fel tudja dolgozni, és a gyártástervezéshez szükséges 

formátumban képes eltárolni.   
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Természetesen számos próbálkozás született a konstrukciós tervezés és a technológiai 

tervezés integrálására, valamint a technológiai tervezés automatizálására [90]. A technológiai 

tervezés automatizálására irányuló törekvések egyrészt a műveleti sorrendtervezés 

(megmunkálási igények felmérése, a megmunkálási módok kiválasztása, szerszámgépek 

kiválasztása, bázisfelületek kiválasztása és esetenként – amikor a feladat megoldható univerzális 

készülékek felhasználásával – a készülék kiválasztása, a műveletek számának és sorrendjének 

meghatározása) automatizálását célozták meg. Másrészt a műveletek automatikus kidolgozását 

(műveletelemek tartalma és azok sorrendje, szerszámválasztás, forgácsolási paraméterek 

meghatározása, szerszámpályák generálása), harmadrészt a készülék tervezés automatizálását 

(készülék elvi megoldása, készülékelemek kiválasztása, a készülékelemek helyzetének 

meghatározása, interferencia vizsgálat) célozták meg. A legtöbb próbálkozás keretén belül csak a 

problémák egy részének megoldásával foglalkoznak, mint pl. a műveleti sorrendtervezés 

automatizálása [23][27][31][37][43][63][71][80][84][96]; a készülék elvi megoldásának 

kidolgozása [56][64][65][73][89][97][100]; a készülékelemek optimális helyzetének 

meghatározása [25][26][47][51][53][55][62][67][70][74][92][93][98][101]; a szükséges 

szorítóerő nagyságának meghatározása [48]; a szorítóelemek ideális alakjának meghatározása 

[37]; interferencia mentes készülék építése [28]; a vibrációk csökkentése [72] stb. Azoknál a 

rendszereknél, melyek több részfeladat megoldását is célul tűzték ki, általában nagyfokú 

interaktivitásra van szükség, a felhasználónak kell megadnia a bázisfelületeket [43], vagy 

kiválasztania a készülékelemeket [40], [83]. Tekintve, hogy az egyes szinteken hozandó döntések 

meghozatalához a legtöbbször jó lenne ismerni a később meghozandó döntések eredményét, 

általában a tervezés végén vissza kell lépni és leellenőrizni, hogy a később meghozott döntések 

összhangban állnak-e a korábbi feltételezésekkel. Ha ellentmondás jelentkezik, akkor módosítani 

kell a megoldáson, majd ismét visszalépni az előző szintekre, és ellenőrizni a megoldás 

helyességét. Ebből következik, hogy csak olyan rendszer tud igazán hatékonyan működni, ahol 

az egyes szintek közötti kommunikáció gond nélkül meg tud valósulni. A gyártástervezés 

valamely részfeladatának automatizált megoldására koncentráló próbálkozások az aktuális 

problémát megelőző lépések során meghatározandó megoldásokat adottnak tekintik. Persze a 

szükséges bemenő adatokat elő lehetne állítani más kutatók által - az előző lépések 

valamelyikének megoldására - fejlesztett program segítségével, ám ekkor az adatokat kézi úton 

kellene bevinni. Abban az esetben pedig, ha a bemenő adatok több különböző fejlesztő 

programjából származnak, akkor további gondot jelenthet az adatok szerkezetének 

különbözősége. Ekkor az adatbevitel megkezdése előtt az adatok szerkezetét össze kell hangolni. 

A kézi adatbevitel sok esetben hosszadalmas, és ilyenkor számos olyan hibázási lehetőség áll 

fenn az adatbeviteli folyamat során, mint például valamely adat pontatlan bevitele, vagy 

valamilyen adat kifelejtése. Az ilyen hibák ellehetetleníthetik a helyes megoldás megtalálását. Az 

egymástól függetlenül működő, bizonyos gyártástervezési részfeladatok megoldására koncentráló 

programok használata esetén előfordulhat, hogy ugyanazokat az adatokat többször is be kell vinni 

(pl. a munkadarab geometriai és topológiai adataira szükség van a műveleti sorrendtervezés, a 

művelet és műveletelem tervezés és a készüléktervezés során is). Mindezek (kézi adatbevitel, 

adatok szerkezetének összehangolása, ugyanazon adatok ismételt bevitele) megnövelik a 

gyártástervezés elvégzéséhez szükséges időt, és egyúttal a termék gyártási idejét is. 

Tehát egy integrált rendszer sokkal hatékonyabban tud működni, mint két vagy több, 

egymástól teljesen függetlenül működő program, amely a gyártástervezés egyes részfeladatait 

igyekszik megoldani. Természetesen voltak kísérletek olyan rendszerek kidolgozására, amely 

rendszerek bemenő adata a munkadarab modellje, és egységesen kezelik a műveleti 

sorrendtervezés és a készüléktervezés problémáját [22][96], ám ezek vagy túl általános megoldást 

keresnek [22], vagy csak egy szűk területre koncentrálnak [96]. Az első csoportba tartozó 

rendszerek például nem tudják figyelembe venni, hogy más stratégiát célszerű követni egy tömör 

alkatrész, és más stratégiát egy hasonló alakú és méretű szekrényszerű alkatrész estén. A második 

csoportba tartozó próbálkozások eredménye pedig olyan rendszer, amely csupán néhány nagyon 

hasonló alkatrész megfogás tervezéséhez használható.  
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Kutatómunkám tárgya - a számítógéppel segített gyártástervezésen belül - a munkadarabok 

megfogás-tervezésének automatizálása, pontosabban egy olyan tervező rendszer elemeinek 

kidolgozása, mely a munkadarab semleges (IGES) formátumban elmentett 3D modelljéből 

kiindulva javaslatokat tesz a felfogási bázisokra, majd moduláris elemek felhasználásával, 

megépíti az egyes műveletek (befogások) során használandó befogókészülékek számítógépes 

modelljeit. Munkám tulajdonképpen Dr. Stampfer Mihály munkájának [19] folytatása, az általa 

kidolgozott műveleti sorrend- és megfogástervező modul kiegészítése. Az említett modul a 

munkadarabok – horizontális megmunkáló központokon megmunkálandó hajtóműházak - 

geometriai adatainak és megmunkálási adatainak bevitele után javaslatot tett a felfektetési módra, 

a felfektetési felületekre, a pozícionálási módra és felületekre, valamint a szorítás módjára és a 

szorítási felületekre. Mivel az adatok bevitele kézi úton történt, hosszas előkészítésre volt 

szükség a megfelelő adat bevitelhez, valamint az adatbevitel hosszadalmassága miatt számos 

hibaforrás leselkedett az adatbevitelt végző személy munkájára. Annak érdekében, hogy az 

adatbevitel gyorsabbá váljon, és a hibázási lehetőségek jelentős mértékben lecsökkenjenek, az 

említett modult egy olyan modullal kellett kiegészíteni, mely a munkadarab geometriai modelljét 

- az IGES formátumban elmentett adatokból – előállítja. A munkadarab modelljén, a 

hajtóműházakon leggyakrabban előforduló, technológiai felületelem csoportokat felismeri, és 

legfontosabb adataikat automatikusan kinyeri. Lehetőséget biztosít a technológiai elvárások 

megadására, és az adatokat a meglévő rendszer számára érthető formátumban tárolja el. A 

műveleti sorrend- és befogás tervező modul bemenő és kimenő adatainak könnyebb 

áttekinthetősége érdekében, a bemenő és a kimenő adatok vizuális megjelenítésével is ki lett 

egészítve a modul. Végül pedig egy olyan modul is kifejlesztésre került, mely a javaslatokkal 

összhangban kiválasztja a megfelelő készülékelemeket, és megépíti az adott munkadarab 

megmunkálását lehetővé tevő készülék 3D modelljét a kiválasztott elemekből. A kiválasztásra 

kerülő elemek egy meglévő, moduláris elemekből összeszerelhető készülékek építéséhez 

készített, elemkészlet darabjai. Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor az elemkészletben 

található elemek segítségével nem lehet egy olyan egyszerű készüléket építeni, mely alkalmas a 

munkadarab megfelelő pozícionálására és rögzítésére. Ilyen esetekben gyakran egy a felhasználó 

által legyártott elem, vagy az elemkészletben található adapter lapok egyikének módosítása 

segítségével egy jelentős mértékben egyszerűbb, ám mégis megfelelő készülék állítható elő. A 

készülék 3D modelljét összeállító modul az adapter lapok módosítását automatizálva elvégzi.  

Röviden összefoglalva, kutatómunkám egy olyan integrált rendszer elemeinek 

kidolgozására irányult, mely szekrényszerű alkatrészek (elsősorban hajtóműházak) megfogás 

tervezését, és műveleti sorrendtervezését kívánja gyorsabbá és hatékonyabbá tenni. 

 Mindehhez első lépésben tanulmányoznom kellett a meglévő elemkészletek 

sajátosságait, és meghatározni az elemkészletek korlátjait. A megfogó 

készülékekkel kapcsolatos ismereteim bővítése érdekében számos meglévő 

készülék megoldást is tanulmányoztam. Ezen kívül meg kellett vizsgálni a 

szekrényes alkatrészeken leggyakrabban előforduló megmunkálási felületelem 

csoportokat (feature-öket), azok jellemző adatait. Továbbá elemezni kellett a 

számítógépes modellek leírási módját, a tárolt adatok szerkezetét, és kidolgozni egy 

feature-felismerő algoritmust, amely az elmentett 3D modellből kinyeri a 

munkadarab legfontosabb adatait, és a megfogás-tervezéshez megfelelő 

formátumba rendszerezi azokat. Végül ki kellett dolgozni egy szabályrendszert, 

mely alkalmazásával a megfogási bázisok ismeretében elegendően stabil készülék 

építhető, mely nem gátolja a szerszám mozgását a megmunkálandó felületek felé, 

és amelynél nincs interferencia a munkadarab és a készülékelemek közt. A rendszer 

elsősorban szekrényes alkatrészek megmunkálás és megfogás tervezésre alkalmas. 

Egy általános célú rendszer túl bonyolult lenne, hisz például más stratégia 

követendő egy tömör, más egy vékonyfalú, és megint más egy forgástest esetén. A 

munkám során azzal az egyszerűsítő feltételezéssel éltem, hogy a szekrényes 

alkatrészeket horizontális megmunkáló központokon fogják megmunkálni. 
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2 A TERVEZÉSI FELADATOK ÉS MÓDSZEREK 

ÁTTEKINTÉSE 
 

Egy új termék gyártásának megkezdését indokolhatják vevői igények vagy fejlesztési 

eredmények. Amennyiben egy vállalat vezetősége - tudomást szerezvén bizonyos vevői 

igényekről, vagy új fejlesztési eredmények birtokában - fantáziát lát egy új termék piacra 

dobásában, meg kell határoznia, hogy az új termék előállítása és bevezetése a piacra milyen 

kiadásokkal járna, és hogy ezek a kiadások a várható eladási árhoz képest mekkorák. A termék 

előállítási költségeit nem csupán a nyersanyagok (az alkatrészek és a legyártásukhoz szükséges 

szerszámok, készülékek anyag) költségei és a kidolgozás (az alkatrészek és legyártásukhoz 

szükséges szerszámok, készülékek kidolgozási) költségei jelentik, hanem a háttérszemélyzet 

(portás, takarítónő, könyvelőség, stb.) béreit és a tervezési költségeket is számításba kell venni az 

önköltségi ár meghatározása során. Természetesen minél gondosabb a tervezés előkészítése, minél 

kevesebbet kell utólag módosítani a terveken, és minél gyorsabban készülnek el a tervek, annál 

kisebbek a tervezési költségek [57].  

Egy termék legyártásának a megkezdéséig elvégzett tervezési tevékenységek három 

csoportba sorolhatók: konstrukciós tervezés, termelésirányítás és technológiai tervezés. A 

konstrukciós tervezés során kerül részletes meghatározásra az egyes alkatrészek alakja, méretei és 

tűrései. A termelésirányítás feladata meghatározni, hogy az egyes alkatrészeket melyik gépen és 

mikor célszerű legyártani. A technológiai tervezés a gyártási folyamat részletes kidolgozását 

jelenti. Az 1. ábrán az egyes tervezési feladatok egymásközti kapcsolata látható.  

 

1. ábra   A technológiai tervezés kapcsolata a környezetével [78] 

Mivel a disszertáció témájához a konstrukciós és a technológiai tervezés kapcsolódik 

szorosan, ezért csak ezekkel foglalkozom a továbbiakban részletesebben. 
 

2.1 Konstrukciós tervezés 
 

A konstrukciós tervezés lépéseit, és az egyes lépések eredményeit a 2. ábrán láthatjuk. A 

konstrukciós tervezés magában foglalja egy termék szerkezeti felépítésének megtervezését, 

minden egyes alkatrész méretezését, valamint a megfelelő anyagok kiválasztását. A konstrukciós 

tervezés végeredménye a műszaki dokumentáció, mely tartalmazza a termék szerelési rajzát és az 

egyes alkatrészek műhelyrajzait, az alkatrészek anyagát, alakját, méreteit, anyagával szemben 

támasztott követelményeket, a gyártáskor tartandó méret-, alak- és helyzettűréseket, és az egyes 

felületrészekre előírt érdességek minőségét. A dokumentációt korábban kézi úton készítették el, de 

a számítástechnika fejlődésével mind nagyobb teret kaptak a számítógépes modellezőprogramok a 

termékfejlesztésen és a dokumentáció kidolgozásán belül. 

2.1.1 Számítógéppel segített (konstrukciós) tervezés  
 

 A számítógéppel segített tervezés (közkedvelt angol rövidítéssel a CAD) a 

számítástechnika intenzív felhasználását jelenti a termék tervezése és a tervezési dokumentáció 

kidolgozása során. A CAD rendszerek a tervezési adatok beviteléhez szükséges felületeket 
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biztosítanak a felhasználó számára a tervezési folyamat felgyorsítása, és a dokumentáció 

egyszerűbb és gyorsabb kidolgozása érdekében. Lehetővé teszik a még le sem gyártott alkatrész 

térbeli modelljének megjelenítését, körbeforgatását – sőt akár az alkatrész belsejének 

megtekintését, ezen kívül lehetővé teszik anyagok, megmunkálási eljárások, méretek és tűrések 

megadását is. A modellező programok kimenő adata egy vagy több elektronikus file, melyek 

tartalma kinyomtatható, vagy felhasználható mérnöki elemzésekhez (CAA – Computer Aided 

Analysis), véges elemes analízishez (FEA – Finite Element Analysis), a megmunkálási műveletek 

tervezése (CAM – Computer Aided Manufacturing) során CNC gépek szerszámmozgás pályáinak 

generálásához. Ezen felül a (még le sem gyártott) termék fotorealisztikus bemutatásához is 

felhasználhatjuk az alkatrész 3D modelljét. Továbbá a termék életútját végig kísérő (PLM – 

Product Life Management) és a termék automatikus adatkezelését (PDM – Product Data 

Management) biztosító rendszerekben is hatékonyan felhasználhatjuk a termék modelljét. Ezek a 

rendszerek a tervezési lépések megjelenítésével (history), felületelem-csoport (feature) generálását 

lehetővé tevő parancsokkal, parametrikus méretmegadás lehetőségével és kényszerek 

megadásának lehetőségével segítik a tervező munkáját. 

 

2. ábra A konstrukciós tervezés lépései 

 

Az első rendszerek még csak a 2D dokumentáció kidolgozását tették lehetővé, 

lecsökkentve a műszaki rajzolók iránti igényt, és feleslegessé téve a nagyméretű rajztáblák 

használatát. Ezek a rendszerek különböző síkgörbék megrajzolására voltak képesek. 

A következő rendszerek már alkalmasak voltak 3D drótváz modellek készítésére és 

megjelenítésére. Jelentős hátrányaik közé tartozott, hogy minden egyes élet kézi úton meg kellett 

adni, a modellek tömegét nem lehetett velük meghatározni, és felületelem-csoport generáló 

parancsok sem voltak bennük. 

A 3D szilárdtest modellezőknél (solid modeling) különböző egyszerű testek (hasábok, 

hengerek, gömbök) egyesítésével és kivonásával történik a modell felépítése - ezzel a valós 

megmunkálásokat próbálták utánozni egyszerűsített módon. A modellek forgatása, mozgatása 

időigényes, az interferencia vizsgálat nehézkes. 

A 3D parametrikus modellek készítését lehetővé tevő modellező programok legfontosabb 

előnye, hogy a létrehozott felületelemek utólag viszonylag könnyen módosíthatók, a kívánt 
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méretre átállíthatók. További fontos előnyük, hogy kihúzással illetve forgatással létrehozható 

felületek viszonylag kényelmesen készíthetők a segítségükkel. 

Szabad (szobor) felületeket is modellezni képes rendszerek – a különböző tudományágak 

(különösen az áramlástan) fejlődésének következtében igény mutatkozott olyan felületek 

előállítására, melyek egzakt képletekkel nem írhatók le. Ilyen igényeket például az autóipar vagy a 

turbinalapát gyártás támasztottak. Szobor felületek modellezésére a legelterjedtebben NURBS 

felületeket használnak, de erre a célra lettek kifejlesztve az ún. Gorden Surfaces és a Coons 

Surfaces is.  

Explicit vagy Direkt CAD modellező programok – kizárólag a geometriai információkat 

tárolják el, a felületek létrehozásának módját, történetét nem (ezek ún. non-history based 

rendszerek), és így jóval kisebb méretű file-okat hoznak létre, melyeket gyorsabban lehet 

megnyitni, elmenteni, módosítani. Ha változtatni szeretnénk a modellen, nem kell azzal 

foglalkoznunk, hogy hogyan lettek létrehozva a különböző felületek, csak a meglevő geometriai 

modellre kell koncentrálni. Ez különösen olyan helyeken jelent előnyt, ahol egy termék 

kifejlesztésén több egyén vagy csoport dolgozik. Ahol több fejlesztő csapatnak kell 

összedolgoznia, ott előszeretettel használnak semleges fájlformátumokat, mint amilyenek az IGES 

vagy a STEP formátum. 

A számítógépes grafikában használatos geometriai építőelemek a pontok, a görbék, a 

felületek és a testek [79]. Egy pont helyzetét Descartes-féle koordinátarendszerben három 

koordinátával adhatjuk meg egyértelműen: P(x,y,z). Pontokat különböző síkbeli és térbeli elemek 

jellegzetes adatainak tárolására használjuk – pl. kör középpontja, egy szakasz kezdő- illetve 

végpontja, stb. 

2.1.1.1 Görbék 

Görbén folytonos vonalat értünk. Egy görbe olyan egyenlettel definiálható, amelyet a 

görbe pontjai elégítenek ki. A 3D görbéket explicit formában adhatjuk meg: 

)(txx   )(tyy   )(tzz   ]1,0[t   (1) 

Az explicit egyenletet a következőképpen értelmezhetjük. Ha egy [0,1] intervallumbeli t értéket 

helyettesítünk az x(t), y(t), z(t) egyenletekbe, akkor a görbe egy pontjának koordinátáit kapjuk. A t 

paraméterrel végigjárva a megengedett intervallumot az összes pontot végigjárjuk. 

 Például egy ],,[ 1111 zyxr  -tól ],,[ 2222 zyxr  -ig tartó 3D szakasz egyenlete: 

trtrtr  21 )1()(  (2) 

A szakasz egyenlete, egyszerűsége ellenére, alkalmat teremt általános következtetések 

levonására. Figyeljük meg, hogy a szakasz pontjait úgy állítottuk elő, hogy a szakasz végpontjait a 

paraméterértéktől függően súlyoztuk, majd a részeredményeket összeadtuk: 

),()()( 2211 tBrtBrtr   (3) 

ahol ttB 1)(1  és ttB )(2 . A súlyokat t szerint a B1, B2 függvények adják meg, így a 

vezérlőpontok mellett ezek a felelősek a görbe alakjáért. Fontosságukat a nevük is kifejezi, ők a 

bázisfüggvények. A görbét úgy is elképzelhetjük, hogy az 1r  pontba B1(t), az 2r  pontba pedig B2(t) 

súlyt teszünk, és tekintjük e mechanikai rendszer súlypontját: 

)()(

)()(

21

2211

tBtB

tBrtBr
rc




  (4) 

Mivel a B1, B2 bázisfüggvények összege mindig 1, a tört nevezője eltűnik, a súlypont pedig éppen a 

görbe adott pontját azonosítja: 
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)()()()( 2211 trtBrtBrtrc   (5) 

Ahogy a t végigfut a [0,1] intervallumon, az első végpont súlya (B1(t)=1-t) egyre csökken, mialatt a 

másiké (B2(t)=t) egyre növekszik, és így a  súlypont szépen átsétál az egyik végpontból a másikba. 

Mivel t=0 értéknél a teljes súly az egyik végpontban van (B1(0)=1, B2(0)=0), a szakasz itt átmegy 

az első végponton, hasonlóképpen a t=1-nél átmegy a másik végponton. 

 A szakasznál megismert elveket általános görbék előállításhoz is használhatjuk. A 

felhasználó a görbe alakját néhány vezérlőponttal (control point) definiálja, amelyekből tényleges 

görbét úgy kapunk, hogy a vezérlőpontokba a t paramétertől függő súlyokat teszünk, és adott t 

értékére a mechanikai rendszer súlypontját tekintjük a görbe adott pontjának. A súlyokat úgy kell 

megválasztani, hogy más és más t értékre más és más vezérlőpontok domináljanak, így a görbe 

meglátogatja az egyes pontok környezetét. Ha egy pontba nagyobb súlyt teszünk, a rendszer 

súlypontja közelebb kerül az adott ponthoz. Így a vezérlőpontokat kis mágneseknek képzelhetjük el, 

amelyek maguk felé húzzák a görbét. 

 Ha van olyan t paraméterérték, ahol az egyik vezérlőpontot kivéve a többi mind zérus súlyt 

kap, akkor annál a t értéknél a görbe átmegy az adott vezérlőponton. Ha ilyen paraméterérték 

minden vezérlőpontra található, akkor a görbénk mindegyiken átmegy, és a görbe interpolációs. Ha 

nincs, akkor a görbe általában csak megközelíti a vezérlőpontokat, a görbénk tehát csupán 

approximációs. A műszaki tervezésben elsősorban interpolációs görbéket hozunk létre, de egyes 

bonyolult felületeknél – ahol inkább a formatervezési, mintsem valamilyen funkcionális 

szempontok a fontosak számunkra – approximációs görbéket is előállíthatunk. 

 A görbék folytonossága az egyes szegmenseik csatlakozási módjától függ, ezt pedig a 

szegmensek adott helyen vett deriváltjaival mérhető a legegyszerűbben. Ha csak a 0.-ik rendű 

deriváltak egyeznek meg, akkor a szegmensek végpontjai egybeesnek, ha az első deriváltak is 

egyeznek, akkor az érintők is egyeznek, ha a második deriváltak is megegyeznek, akkor a 

görbületek is egyformák a csatlakozási pontokban.  

C0 – összeér     C1 – érintőleges C2 – görbületileg folytonos 

Elsőfokú bázisfüggvények alkalmazásával törtvonalakat tudunk leírni. Sima görbék előállításához 

magasabb rendben folytonos bázisfüggvényeket kell alkalmazni. A Renault gyár Pierre Bézier nevű 

konstruktőre az 1960-as években a Bernstein-polinomokat javasolta bázisfüggvénynek: 

imim

i

Bezier

mi tttB  )1()()(,   (6) 

A Bézier-görbék hátránya, hogy egy vezérlőpont szinte minden helyen érezteti a hatását, emiatt a 

görbe nem vezérelhető lokálisan, ha pedig megnöveljük a vezérlőpontok számát, akkor a görbénk 

egyre erősebben approximációs jellegű lesz, azaz egyre kevésbé közelíti meg a vezérlőpontokat. 

Annak érdekében, hogy a görbe simasága mellett a lokális vezérelhetőséget is biztosítsák, 

kifejlesztették a B-spline görbéket. Ezeknél egy m-ed szintű görbe bázisfüggvényei (m-1)-ed fokú 

polinomok, és a görbe egy-egy szakaszának (szegmensének) alakjára m vezérlőpont hat ki. A t 

paraméter azon értékeinek halmazát, melyek valamely vezérlőponthoz tartoznak 

csomópontvektornak nevezzük ],,...,,[ 1210  mm tttt . Előfordulhat, hogy bizonyos vezérlőpontok a 

többieknél fontosabbak, és azt szeretnénk, hogy a görbe őket a többiek kárára is pontosabban 

közelítse. Ezt a nem egyenletes racionális B-spline (Non-Uniform Rational B-Spline vagy röviden 

NURBS) a fontosságot kifejező súly wi segítségével teszi lehetővé, a vezérlőpontokba wiBi(t) súlyt 

helyezve, ezzel a görbe t paraméterű pontja:  
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tr  (7)          ahol Bi,1(t)= 

1    ha ti ≤ t ≤ ti+1 

0      különben 
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A NURBS a többi görbetípushoz képest a járulékos súlyoknak köszönhetően szabadabban 

vezérelhető. Ráadásul a másodfokú implicit egyenlettel megadható görbéket, az ún. kúpszeleteket 

(kör, ellipszis, parabola, hiperbola, stb.) a legalább harmadfokú NURBS-ök segítségével tökéletesen 

pontosan leírhatjuk, a többi görbével viszont csak közelíthetjük. 

 

2.1.1.2 Felületek 

 

A geometriai építőelemek következő nagy csoportja a felületek. A felületek leírására 

használt kétparaméteres vektor-skalár függvény általános alakja a következő: 

kvuzjvuyivuxvuS  ),(),(),(),(  (8) 

Ezt a függvényt felületelemként kell meghatározni úgy, hogy a felület a megadott geometriai 

adatokat tartalmazza, és a csatlakozási helyeken az előírt a folytonossági feltételek teljesüljenek. A 

felületek bonyolultságuk alapján lehetnek egyszerű (sík, henger, kúp, tórusz, stb.) és bonyolult 

(generálható, szorzat-, spline-, szobor, stb.) felületek. Az egyszerű felületek meghatározási módjai a 

geometriából ismertek. A gyártástechnológia fejlődése - különösen a többtengelyes szerszámgépek 

megjelenése és a vezérlések rohamos fejlődése - egyre bonyolultabb felületek gyártását teszi 

lehetővé. Egy generált felület úgy keletkezik, hogy egy sík vagy térgörbét (leírógörbe – generix 

G=G(x,y,z)) egy másik sík vagy térgörbe (vezérgörbe - direktrix D=D(x,y,z)) mentén előírt módon 

mozgatunk. E mozgatás során a leírógörbe egy bonyolult felületet ír le, amelynek alakja a 

vezérgörbétől, leírógörbétől és a generálási módtól függ. A generálható felületeknek kitüntetett 

szerepet a gyártástechnológia keretein belül az biztosít, hogy az említett generáló görbék (direktrix, 

generix) közvetlenül szolgáltatják a lehetséges szerszámpályákat, a generálási mód pedig utalást ad 

az alkalmazható megmunkálási módokra és szerszámokra. A generálható felületek a különböző 

hengeres-, kúpos- és húr transzlációs felületek. A húr transzlációnál két vezérgörbe van, és sok 

esetben a leírógörbe alakjának és/vagy hosszának változnia kell a vezérgörbék mentén, hogy 

mindkét vezérgörbéhez illeszkedhessen. Ilyen torzult transzlációra folyató- és húzószerszámok 

felületeinek leírásához gyakran mutatkozik szükség.  

   
hengeres felület kúp felület húr felület 

3. ábra   Transzlációs felületek 

Szorzatfelületek pontjainak meghatározása a következő képlet szerint történik: 


 


n

i

ijj

m

j

i rvBuBvur
0 0

)()(),(  (9) 

A szorzatfelületeknél a vezérlőpontok egy 2D rácsot alkotnak, a kétváltozós bázisfüggvényeket 

pedig úgy kapjuk, hogy a görbéknél megismert bázisfüggvények u-val és v-vel parametrizált 

változatait összeszorozzuk. Ha Bi(u) és Bj(v) függvényeket NURBS bázisfüggvényeknek választjuk, 

akkor NURBS felületekhez jutunk. A szabad felületeket tehát nem polinomokkal adjuk meg, hanem 

megadjuk a kontroll pontokat, a fokot és a szegmensek számát, továbbá a csomópontvektort és 

súlyvektort. A NURBS görbékhez hasonlóan, a NURBS felületeknél a kontroll pontok mágnesként 
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vonzzák magukhoz a felületet. A csomópontvektor elemeinek egymáshoz viszonyított közelsége és 

a súlyok határozzák meg, hogy a kontrollpontok milyen erősen vonzzák magukhoz a felületet. Ha a 

fokszám 1 – síkfelületről van szó, 2 – egy irányban íves felület, 3 – a felület egyszer megváltoz-

tathatja (de nem kötelező) a konvexitását. Legalább harmadfokú NURBS segítségével a másodfokú 

implicit egyenlettel leírható felületeket (gömb, ellipszoid, henger, stb.) tökéletesen elő tudjuk 

állítani. Az u és v paraméterek általában a 0…1 tartományban értelmezettek. Ha valamelyik 

paraméter értékét rögzítjük (u = const vagy v = cosnt) akkor úgynevezett isoparametrikus görbét 

kapunk, az isoparametrikus görbék a felületet poligonokra osztják (4. ábra). A felületelemek 

csatlakozásának minősége lehet G0 – pozíció (összeérnek a felületelemek), G1 – tangenciális (a 

felületelemek hajlásszöge megegyezik a találkozás helyén), G2 – görbület (a görbületi sugarak 

megegyeznek), G3 – gyorsulás (a görbület változás üteme is megegyezik a csatlakozási helyeken). 

Jó minőségű NURBS felületek előállításához a leírógörbék fokszáma ≥ 5, a pontossági tűrés pedig 

legalább 0,02…0,01 mm kell legyen. 

A parametrikus felületek az egységnégyzetet vetítik a háromdimenziós tér egy 

részhalmazára, ami meg is látszik az eredményen - a felületek négyszögszerűek lesznek. Viszont a 

műszaki életben gyakran van szükség lekerekített vagy lyukas felületek – pl. egy furatokat 

tartalmazó felület – megjelenítésére. Ilyenkor egy görbét veszünk fel a felületen, és mindazon 

felületrészeket, amelyek a görbe belsejében (lyukak) vagy rajta kívül (levágás) vannak 

eltávolítjuk. Ezt az eljárást trimmelésnek nevezzük, az ezzel az eljárással megjelenített felületeket 

pedig trimmelt felületeknek nevezzük. 

  
NURBS felület trimmelt felület 

 

4. ábra   Szoborfelületek 

 

2.2 Technológiai tervezés 

 

A technológiai tervezés teremt kapcsolatot a konstrukció és a gyártás, valamint a 

termelésirányítás és a gyártás közt (5. ábra) [78]. Az ábráról leolvasható, hogy a technológiai 

tervezés ötszintes folyamat, az egyes szintek az előtervezés, a műveleti sorrendtervezés, a 

művelettervezés, a műveletelem tervezés és végül a posztprocesszálás. Az előtervezés során 

meghatározzuk az előgyártmány gyártás, az alkatrészgyártás és a szerelés közötti csatlakozási 

felületeket, valamint kijelöljük, hogy melyik gyáregységek, üzemek, gyártórendszerek vegyenek 

részt a termelésben. A műveleti sorrendtervezés feladata a megmunkálási igények és 

megmunkálási módok meghatározása, a megmunkálási bázisok kijelölése, a szerszámgépek és 

készülékek kiválasztása, a műveletek behatárolása, a műveletek sorrendjének meghatározása, 

valamint a műveletek közötti közbenső állapotok rögzítése. A szint végterméke a több változatban 

előállított műveleti sorrendterv, amely tartalmazza az alkatrész műveleteit, azok sorrendjét, a 

műveletek fő tartalmi jellemzőit és a munkadarab befogására vonatkozó adatokat. A 

művelettervezés során a műveleti sorrendterv adatai alapján a műveleteket műveletelemekre 

bontjuk, meghatározzuk azok tartalmát és sorrendjét, kiválasztjuk a szerszámokat és összeállítjuk a 
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szerszámelrendezési tervet. A szint végterméke a több változatban előállított műveletterv, amely 

tartalmazza a művelet felfogási és felszerszámozási tervét, műveletelemeit, azok sorrendjét és fő 

tartalmi jellemzőit. A műveletelem tervezés feladata a szerszámpályák és a forgácsolási 

paraméterek előállítása. A szint eredménye a szerszámmozgásterv, amely tartalmazza a 

műveletelem végrehajtásához szükséges szerszámpályák adatait és a szerszámpályákhoz tartozó 

forgácsolási paramétereket. A posztprocesszálás (illesztés) feladata a tervezési eredmények végső 

illesztése a géphez, vezérléshez, a tervezés konkrét céljaihoz, valamint a még hiányzó gyártási 

dokumentációk előállítása. A szint eredményeként elkészül a teljes gyártási dokumentáció. 

Tehát a technológiai tervezés bemenő adatai a gyártmány méretei és anyaga, a darabszám 

és a határidő, a rendelkezésünkre álló szerszámgépek és szerszámok adatai, a meglévő készülékek 

adatai. Kimenete az alkatrész részletes gyártási terve, az előgyártmány technológiája és méretei, a 

munkadarab készre munkálásához szükséges befogások száma, az egyes befogások tartalma és 

sorrendje, a kiválasztott gépek és szerszámok adatai, a gép-szerszám és a munkadarab-gép 

kapcsolatok adatai, a szerszámpályák és a forgácsolási paraméterek, a megmunkálási és darabidők. 

Az ábráról az is leolvasható, hogy a megfogás illetve készülék tervezés a műveleti sorrend- 

tervezés és a művelettervezés szintjein meghozott döntésekkel szoros kapcsolatban áll.  

 

5. ábra   Az egyes tervezési szintek közti kapcsolatok [78] 

 

2.2.1 A hagyományos technológiai tervezés módszerei 

 

A hagyományos technológia tervezés módszerei részben a típus- és csoporttechnológiákkal 

kapcsolatban fejlődtek ki, részben az intuitív tervezés elemzése alapján jöttek létre [46], [82]. 

2.2.1.1 Típus- és csoporttechnológiák módszere 

A típustechnológiai tervek olyan helyen alkalmazhatók előnyösen, ahol sok hasonló jellegű 

munkadarabot készítenek. A munkadarabokat közös geometriai és technológiai vonásaik alapján 

rendszerezik – pl. fogazás nélküli tengelyszerű alkatrészek, fogazattal rendelkező tengelyszerű 
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alkatrészek, stb. – és ezekhez a főcsoportokhoz kidolgoznak egy-egy komplex technológiai tervet, 

mely minden elképzelhető műveletelemet tartalmaz. Amikor egy új termék technológiai tervét kell 

kidolgozni, megnézik, hogy melyik fő típusba tartozik, veszik annak a részletes technológiai 

tervét, és kihagyják belőle, azokat a műveletelemeket, melyekre az adott alkatrésznél nincs 

szükség. Ennek köszönhetően a tényleges tervezőmunka csekély mértékűvé zsugorodik, minek 

következtében a tervezés gyors lesz, a technológiai tervek minősége és a legyártott alkatrészek 

minősége javul. 

A csoporttechnológia ott használható eredményesen, ahol ugyan sokféle alkatrészt 

gyártanak, de bizonyos műveleteket, műveletelemeket – pl. azonos átmérőjű furatok és 

süllyesztések kidolgozása – minden darabnál el kell végezni. Ha ugyanazokat a méretű 

szerszámokat ugyanolyan paraméter mellett használhatjuk különböző termékek megmunkálása 

során, akkor egy kis vagy közepes sorozatot nagysorozat vagy akár tömeggyártássá tehetünk 

gazdaságossági szempontból. A csoportmegmunkálást lehet valamely munkadarabcsoport egyes 

műveleteire, vagy ugyanazzal a műveleti sorrenddel előállított munkadarabcsoportok teljes 

gyártására is alkalmazni. A csoportmódszer – a típustechnológiai tervezéshez hasonlóan – 

feltételezi az alkatrészek osztályozását geometriai és technológiai hasonlóságok alapján. 

Természetesen, mivel mégsem tejesen egyforma alkatrészekről van szó, a gyártóeszközökkel 

szemben ilyenkor nagyobb fokú rugalmassági követelményeket támasztunk. [78] 

2.2.1.2 A technológiai tervezés többfázisú, iteratív módszere 

 Egyedi-, kis- és középsorozat gyártás esetén az egyes alkatrészekhez készített tervek 

erősen különbözhetnek egymástól részletesség tekintetében. Egyszerűbb alkatrészek esetén 

többnyire megelégszenek a műveleti sorrendet rögzítő műveletirányítási lapok elkészítésével, és 

azokon becsült időnormákat szerepeltetnek. Az egyénileg (individuálisan) elkészített tervek 

minősége rendkívül erősen függ az azokat készítő technológus egyéni adottságaitól. A tervezés 

fokozatosan, több fázisban történik, ha a technológus egy fázisban ellentmondásra fut, akkor a már 

meglévő folyamatterv egy részét visszabontja, és az ellentmondást kiküszöbölve újra felépíti azt. A 

tervezési folyamatot elegendően kis lépésekre bontva, és az egyes lépések megoldásához 

számítógépet alkalmazva jutunk el az automatizált tervezőrendszerekhez. 

 

2.2.2 Az automatizált technológiai tervezés módszerei 

 

Attól függően, hogy a tudás milyen formában van tárolva, és a konkrét feladathoz miként 

alkalmazzuk, az automatizált tervezési módszerek négy csoportra oszthatók: variáns módszer, 

generatív szintézis módszere, félgeneratív szintézis módszere és szakértői rendszerek alkalmazása. 

2.2.2.1  Variáns módszer 

A tudás kész megoldási sémákban tárolható, a konkrét feladathoz lényegi változtatás nélkül 

alkalmazható. A módszer alapgondolata az, hogy azonos jellegű munkadarabok egy csoportja 

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

magában foglalja a teljes egyedi megoldást is. Könnyen belátható, hogy ez lényegében a típus- és 

csoporttechnológia módszerek alkalmazását jelenti. A módszer jellemző lépései az elemzés (a 

feladat azonosítása), a választás (analóg keresése) és az adaptálás (a felesleges folyamatelemek 

kihagyása).  Nyilvánvaló, hogy a módszer nem oldja meg, hanem inkább megkerüli a tervezés 

automatizálásának problémáját, hiszen kész megoldásokat használ fel. Ennek ellenére óriási 

jelentőségű, hasznos módszer, amely a mindennapos tervezői munka hatékonyságát többszörösére 

növeli. Hátránya, hogy érzéketlen az aktuális munkadarab sajátosságaival és a környezeti feltételek 

változásával szemben, ezért a megoldásokat viszonylag homogén alkatrészhalmazokra kell 

kidolgozni. Ha azt szeretnénk, hogy sokféle alkatrészhez legyen felhasználható, akkor óriási méretű 

tudásbázist kell létrehozni. A variáns módszeren alapuló rendszerek többek között a [39]és [99]. 
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2.2.2.2 A generatív szintézis módszere 

A tudás környezetfüggetlen és egzakt matematikai modellekben és megoldási 

módszerekben reprezentálható. Jellemzője, hogy a teljes technológiai tudást beviszi a programba, 

amelyet ily módon tiszta adatbázis elégít ki. A programba helyezik a tejes tervezési logikát, a 

feladatok dekomponálásának módját, a tervezési műveletek sorrendiségét, a feladatok modelljének 

aktualizálását és a megoldási módszereket is. Az általános megoldást a tervezés végén illeszti a 

környezeti feltételekhez. Képes követni a munkadarab sajátosságait, így alkalmas optimális 

technológia tervezésére. Nem kész megoldásokban gondolkodik, hanem apró mozaikokból, a 

konkrét feltételek részletes elemzésével szintézis útján állítja elő a folyamatot. Legfontosabb 

hátrányos tulajdonsága a módszernek a rendszerfejlesztés rendkívül nagy munkaigénye, a nagy 

terjedelem és a hosszú átfutási idő. Mindezek miatt nehezen adaptálható a környezeti 

változásokhoz. A fokozatos illesztés elve (már a processzorban minden döntést adaptálunk a 

környezethez) sokat javíthat a generatív rendszerek hatékonyságán, de csak a környezetfüggőség 

szűkebb határain belül. A sorrendtervezés szintjén a tisztán generatív szintézis azzal a hátránnyal 

jár, hogy azonos problémakörre (pl. forgástestek) több rendszert kell kifejleszteni, amelyek 

mindegyike egy-egy jellegzetes gyártórendszer típusra (hagyományos univerzális gépek, NC 

gépek, megmunkáló központok, stb.) alkalmazható. E módszer alkalmazásán alapulnak többek 

között a [45][54] és [81] rendszerek. 

2.2.2.3 A félgeneratív szintézis módszere 

A módszer lényege és célja a variáns és a generatív módszerek előnyeinek ötvözése, a 

hátrányaik egyidejű kiküszöbölése mellett [44], [63]. Nevéből is látszik, hogy megvalósítja a 

folyamat szintézisét, de a tervezési műveletek egy részét a generatív, más részét pedig a variáns 

módszerrel hajtja végre. A tudást részint a programokban, részint adatbázisban tárolja. A variáns 

módszernél a teljes megoldást koncentráltan tárolják, míg a félgeneratív módszer esetében - a 

feladatmegoldás dekomponálásának megfelelően – minden tervezési művelethez külön tudatbázis 

komponenst rendelünk. A tudásbázis feltételek (igények) és megoldások megfeleltetését tartalmazó 

algoritmusokból áll. A tudásbázis dekoncentrációjának két roppant előnye van. Az egyik a tervezés 

nagyobb rugalmasságában, a másik a változó környezethez való igen egyszerű adaptációban 

mutatkozik meg. A félgeneratív módszer alkalmas optimális megoldás kereséséhez is. 

2.2.2.4  Szakértői rendszerek a gyártástervezésben 

A szakértői rendszer egy olyan számítógépes program, mely az ember problémamegoldó 

képességét modellezi [68]. Valamely szakterület (pl. gyártástechnológia) szakértőinek szánt 

segédeszköz, mely a ködös információk, hiányos szabályok alapján is megkísérli a feladat 

megoldását, általánosabb megoldó módszereket alkalmazva. A szabályokat szakértők fogalmazzák 

meg, a feladat megoldását viszont nem speciális processzor, hanem általánosabb eszköz végzi. 

Egy szakértői rendszer több különálló részből (modulból) áll, az egyes modulok feladata más-más, 

de egy probléma megoldásánál természetesen együttműködnek. A tudásbázisban kétféle 

ismerettípus található: tények és szabályok. A program ezen ismeretek alapján próbálja 

kikövetkeztetni a helyes megoldást. A deduktív következtetésnél az általánosból az egyedire 

következtet. Az induktív következtetésnél az egyedi alapján próbál általánosítani. Az analóg 

következtetés pedig két vagy több dolog, személy hasonlósága alapján von le következtetéseket. A 

szakértői rendszerekben leggyakrabban alkalmazott következtetési eljárások lényege: 

 Szabályalapú következtetés: a tudásbázis egy szabályhalmaza és a munkamemória 

információi alapján következtet az újabb információkra 

 Frame-alapú következtetés: a tudásbázisban tárolt frame-ek és a munkamemória 

információi alapján következtet 

 Modell-alapú következtetés: a modellezett rendszer állapota és a vizsgálható 

szimulált adatok alapján vonhat le következtetéseket 
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 Eset-alapú következtetés: a problémát a korábbi esetekhez hasonlítja a rendszer, és 

a problémához legjobban hasonlító eset lesz a problémamegoldás alapja [102] 

 Hipotetikus következtetés: a problémamegoldás több alternatíváját párhuzamosan 

vizsgálja. 

 

2.2.3 Technológiai tervező rendszerek (TTR) 

 

A technológiai tervezőrendszerek első generációja meg sem kísérelte a probléma 

megoldását, az ún. géporientált NC programozási rendszerek csak egy-egy adott 

szerszámgép+vezérlés együttes programozására voltak alkalmasak. 

A második generációt az ún. problémaorientált rendszerek képviselik, melyek egy 

általános probléma átfogó megoldására – pl. esztergagépek programozása - készülnek. A 

processzor oldja meg az általános problémát, míg a környezethez (konkrét géphez) illesztés 

problémáját egy posztprocesszor oldja meg. Szerszámpályák tervezéséhez ideális, de mivel a 

műveletelemek meghatározása, a szerszámválasztás és elrendezés, a technológiai adatok 

meghatározása mind környezetfüggő feladat, ezen a téren nem adtak tökéletes megoldást. 

A harmadik generációs tervezőrendszerek moduláris felépítésű rendszerek, amelyek az 

aktuális tervezési problémakör, az automatizáltsági szint és az alkalmazási terület függvényében 

különböző rendeltetésű és számú, egymáshoz horizontálisan és vertikálisan csatlakozó modulokból 

épülnek fel. Az egyes rendszerek szükség szerint újabb modulokkal bővíthetőek, vagy akár 

szűkíthetőek. Ehhez a nagyfokú rugalmassághoz mindenekelőtt meg kell teremteni a modulok és 

tervezési szintek csatlakozásának feltételeit, létre kell hozni egy általános input processzort, 

egységesíteni kell az eredmények belső ábrázolását, meg kell oldani a szükséges adatbázisokhoz 

való könnyű hozzáférés feladatát, stb. [46]  

A munkában egy ilyen tervezőrendszer két modulja kerül részletes bemutatásra. Az egyik 

modul a munkadarab CAD modellje és a műveleti sorrend és befogás tervező modul közti 

illesztési feladatot látja el, a másik bemutatásra kerülő modul az említett két modul kimenő adatait 

felhasználva a munkadarab megmunkálását lehetővé tevő készülék(ek) 3D modelljének 

megépítését végzi el. 
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3 MEGFOGÁSTERVEZÉS 
 

3.1 A munkadarab megfogás szerepe 

 

A természetben nagyon ritkán fordul elő, hogy pont olyan méretű, alakú, szilárdságú, 

simaságú eszközt találunk, amilyenre éppen szükségünk van, amelyet csak fel kell venni a földről 

és máris használható arra a célra, amit elképzeltünk. Annak érdekében, hogy egy munkadarab az 

elképzelt alakot vegye fel, méretei a kívánalmaknak megfelelő pontossággal készüljenek el, 

funkcionális felületei egymáshoz képest jó helyen legyenek a természetben található anyagot 

(nyersanyagot), vagy akár a már részben megmunkált anyagot (előgyártmányt) különböző 

megmunkálásoknak kell alávetni. Ezek a megmunkálások lehetnek olyanok, melyek során nem 

távolítunk el anyagot (forgácsmentes megmunkálás), illetve olyanok, melyek során az anyag egy 

részét eltávolítjuk (forgácsoló megmunkálás). Ha a forgácsoló megmunkálás mellett döntünk, 

akkor az anyageltávolítás érdekében bizonyos eszközökkel (szerszám) belehatolunk az anyagba, 

majd egy bizonyos réteget leválasztunk az anyagról. Ennek során erővel hatunk a szerszámra, a 

munkadarab pedig megpróbál ellenállni ennek az erőhatásnak. Ha mindeközben nem fognánk 

meg a munkadarabot, akkor az, az erőhatások következtében, megváltoztathatná a helyzetét, és ez 

megnehezítené számunkra a megmunkálást. Abban az esetben, ha nem csak egy munkadarabot, 

hanem több egyforma – de legalábbis a megadott határértéknél kisebb mértékben különböző – 

munkadarabot kell készíteni, nagyon sok időt takaríthatunk meg azzal, ha valamilyen módon 

biztosítani tudjuk azt, hogy a munkadarab és a szerszám egymáshoz viszonyított helyzete minden 

megmunkálás kezdetekor ugyanolyan legyen. Tehát a munkadarab-megfogás megtervezésekor 

egyrészt arra kell ügyelnünk, hogy olyan megfogást tervezzünk, mely a munkadarab stabil 

(elmozdulásmentes) rögzítését biztosítja, másrészt a munkadarabnak a szerszámhoz képest 

mindig azonos kiinduló helyzetet biztosít [49]. Összegezve a fent leírtakat, a munkadarab 

megfogás szerepe: 

 1) a munkadarab pontos helyének és helyzetének meghatározása 

 2) a munkadarab stabil rögzítése 

 

3.1.1 A helyzetmeghatározás 

 

A munkadarab megmunkálási helyzetbe állítása három részfeladatra osztható fel: 

felfektetés, tájolás és ütköztetés [76]. Ezeket a részfeladatokat a munkadarab megfelelő 

felületein, ún. bázisfelületeken hajtjuk végre. Megkülönböztetünk szerkesztési, technológiai, 

mérési és szerelési bázis felületeket [58]. A szerkesztési bázisfelületeket a tervező határozza meg 

az alkatrész funkcióját figyelembe véve, és ezekhez viszonyítva adja meg a többi méretet. 

Technológiai bázisok azok a felületek, melyek a munkadarabnak a géphez vagy a készülékhez 

viszonyított helyzetét határozzák meg. A legyártott alkatrész ellenőrzése során a mérési 

bázisokhoz viszonyítva határozzuk meg a méreteket. A szerelési bázisok a termék 

összeállításakor játszanak meghatározó szerepet. Ideális esetben mind a négy fajta bázisfelület 

egybeesik, de ezt sajnos ritkán lehet biztosítani, ilyenkor arra kell törekedni, hogy legalább a 

szerkesztési és a technológiai bázis legyen azonos. Természetesen a legnagyobb gyártási 

pontosság akkor érhető el, ha egy befogásban munkáljuk készre az alkatrészt, hisz ekkor elmarad 

a bázisváltási hiba, és a befogási hiba is csak egyszer jelentkezik. Ha nem tudjuk egy befogásban 

készre munkálni az alkatrészt, akkor arra kell törekedni, hogy a lehető legkevesebb számú 

befogás segítségével oldjuk meg a gyártást. Gyakran csak segéd bázisok létrehozásával tudjuk 

elkerülni a bázisváltást. A segédbázisok olyan felületek, melyeknek az alkatrész működése 

szempontjából nincs semmilyen funkciójuk, viszont megkönnyítik a gyártást (pl. csúcsfészkek 

tengelyeken).   
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Felfektetéskor a munkadarabot három szabadságfokától fosztjuk meg (egyik tengely irányú 

mozgásától, és a rá merőleges másik két tengely körüli forgásoktól. A munkadarabot általában a 

legnagyobb kiterjedésű sík felületére célszerű felfektetni [77]. Tájolással további két 

szabadságfokától fosztjuk meg a munkadarabot (a maradék tengely körüli forgási lehetőségtől és 

egy rá merőleges irányú elmozdulástól). Végül az ütköztetéssel megfosztjuk a maradék egy 

irányban történő elmozdulás lehetőségétől. A 6 szabadságfokától megfosztott munkadarab sem 

elmozdulni, sem elfordulni nem képes, így helyzete egyértelműen meghatározott a szerszámhoz 

viszonyítva. 

 

3.1.2 A szorítás 

 

Nem elég biztosítani, hogy a munkadarab kiinduló helyzete minden alkalommal 

ugyanolyan legyen, hanem arról is gondoskodni kell, hogy a megmunkálás során ébredő 

forgácsoló erők [30], továbbá a súlyerő, és az esetleges centrifugális erők hatására ne változtassa 

meg ezt a helyzetet. Ehhez a szorítóerőknek elegendően nagynak kell lenniük, de természetesen 

arra is ügyelni kell, hogy a szorítóerők ne legyenek túl nagyok, ne deformálják a munkadarabot, 

hisz ez a pontosság rovására menne. Közvetlen szorításról beszélünk, amikor az az elem végzi a 

szorítást, melyre a forráserő hat. Közvetett szorításnál a munkadarabra a szorítóerőt közvetítő 

elemek viszik át. Közvetítő elem közbeiktatásának célja lehet a munkadarab felületének védelme, 

vagy az önzárás biztosítása. A forráserő szempontjából a szorítás lehet kézi (ék, csavar, excenter, 

csuklós mechanizmus, rugós szerkezet, hidraulikus szorítás) vagy gépi (hidraulikus vagy 

pneumatikus munkahengerek, mágneses, vákuumos, fagyasztásos szorítás). 

 

3.2 A munkadarab megfogás eszközei 

Az említett két követelmény alkalmas módon kialakított felületekkel rendelkező 

segédeszközök (készülékek) révén biztosítható a legkönnyebben [52]. Készülékek használatával 

növelhető a termelékenység, a pontosság, a gépek és a szerszámok kihasználtsága, csökkenthető 

a munkás szellemi és fizikai igénybevétele. A készülékek használatával járó közvetlen 

megtakarítások közt szerepel a fő- és mellékidő csökkenése, és az ezekkel együtt jelentkező 

rezsiköltség csökkenés. A közvetett előnyök legfontosabbika, hogy a megtakarított időben 

felvállalhatunk más munkát. 

Készüléket kell használni, ha: 

1. a munkadarab készülék nélkül nem munkálható meg 

2. az előírt pontosság készülék nélkül nem érhető el 

3. csökkenti a termék árát 

Készülékek alkalmazásával kapcsolatos költségek a tervezési költségek, a készülék 

legyártásához szükséges anyagok költségei, a gyártási költségek (munkabér, energia, szerszám), az 

üzemeltetési költségek, a karbantartási-javítási költségek.  
 

3.2.1 A készülékek osztályozása 
 

A készülékek osztályozása történhet rendeltetés szerint, a sorozatnagyság illetve 

sokoldalúság szempontjából. Rendeltetés szerint megkülönböztetünk: 

a) munkadarab-befogó készülék 

b) szerszámbefogó készülék 

c) szerszámvezető készülék 

d) adagoló készülék 

e) szerelő készülék 

f) hőkezelő készülék 
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Sorozatnagyság illetve sokoldalúság szerint négy csoportba sorolhatók a készülékek: 

I) egyetemes 

II) cél (különleges) 

III)  csoport 

IV)  elemekből összeállított 

 

Az egyetemes (univerzális) készülékek különböző méretű és alakú munkadarabok 

pozícionálására illetve megfogására alkalmasak, a funkcionális felületeik úgy lettek megtervezve, 

hogy sokféle munkadarabhoz alkalmazhatóak legyenek. Bonyolult alakú munkadarabokhoz 

gyakran nem illeszkednek megfelelően. Elsősorban egyedi és kissorozatok gyártásakor 

használatosak. Ebbe a csoportba tartoznak például a gépsatuk, tokmányok, stb. 

A cél készülékek olyan készülékek, melyeket egy adott alkatrész legyártásához terveztek. 

Ezek az adott alkatrészhez tökéletesen illeszkedő felületekkel rendelkeznek, a munkadarab be- és 

kifogásának ideje csekély, viszont ha egy másik alkatrészt kell gyártani, akkor egy másik készülék 

megtervezése és elkészítése szükséges. Tekintve, hogy a tervezés és a legyártás egyrészt idő 

másrészt munkaigényes tevékenység, egy-egy ilyen készülék elkészítése meglehetősen költséges, 

ezért csak elegendően nagy darabszám esetén fizetődik ki az alkalmazásuk.  

Kielemezve és csoportosítva a munkadarabok rögzítése során leggyakrabban jelentkező 

feladatokat, a tervezők arra a következtetésre jutottak, hogy bizonyos elemek több különböző 

munkadarab pozícionálásánál illetve rögzítésénél is azonos vagy szinte azonos formában 

felhasználhatók. Ebből a felismerésből kiindulva megalkották az ún. moduláris elemekből 

összeszerelhető készülékeket [56].  

Az adott munkadarabhoz gyártott készülékek biztosítják a lehető legnagyobb merevséget és 

pontosságot, viszont ha kifut az adott termék, akkor vagy meg kell semmisíteni, vagy tárolni kell 

a készüléket. Az egyik idő és pénz, a másik helyigényes megoldás. Olyan esetekben, amikor a 

gyártandó darabszám nem elég nagy, vagy időről időre visszatérő gyártmányról van szó, sokkal 

gazdaságosabb moduláris elemekből összeszerelt készüléket alkalmazni. Ha sok hasonló alakú és 

méretű munkadarabot gyártunk, szintén a moduláris elemekből összerakott készülékek használata 

előnyösebb, hisz egyrészt sokkal nagyobb rugalmasságot biztosítanak, másrészt használatuk 

olcsóbb. Egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb előre legyártott szabványos elemekből építkezni, mint 

minden egyes elemet megtervezni, legyártani, és a hőkezelések során is jelentős összeg 

takarítható meg, ha a készülékelemeket nagy sorozatban gyártják. 

A gyakorlatban létezik a kettő kombinációja is, amikor a készülék egyes elemeit legyártják 

az adott munkadarab követelményeinek megfelelően, míg az egyszerűbb elemeket igénylő 

feladatokat szabványos elemek beépítésével oldják meg. Ezt a megoldást előszeretettel 

alkalmazzák csoport készülékeknél. 

Manapság az a törekvés figyelhető meg, hogy igyekeznek mindenből csak annyit gyártani, 

amennyi kell, és akkor, amikor kell, ezáltal is csökkentve a raktárkészleteket. Ehhez rugalmas 

gyártórendszerekre van szükség, a rugalmas gyártórendszerek pedig rugalmas készülékezési 

megoldásokat igényelnek.  

 

3.2.2 A munkadarab-megfogó készülékek főbb elemei 

 

A munkadarabok megfogására szolgáló készülékekben található elemeket az alábbi 

csoportok egyikébe lehet besorolni: 
 

 helyzet-meghatározó elemek → a munkadarabnak a szerszámhoz viszonyított 

helyzetét határozzák meg  

 szorítóelemek és szerkezetek → a munkadarab rögzítésére szolgálnak a megmunkálás 

során fellépő erők ellenében 
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 készülék test → a készülékelemek összefogására, megtartására szolgál 

 készüléktájoló elemek → a készüléknek a szerszámhoz viszonyított helyzetét 

határozzák meg 

 osztószerkezetek → a munkadarabnak a szerszámhoz viszonyított helyzetét 

határozzák meg  

 szerszámvezető elemek → a szerszámnak a munkadarabhoz viszonyított helyzetét 

határozzák meg 

 szerszámbeállítást segítő elemek → a szerszámnak a munkadarabhoz viszonyított 

helyzetét határozzák meg 

 

Az első négy elem minden készülékben megtalálható, míg az utolsó három a feladattól 

függően kerülhet alkalmazásra.  

A munkadarab befogókészülékek helyzet-meghatározó elemei az egyszerű ülékek, a 

támaszok, a központosító ülékek és a tájoló ülékek. Az egyszerű ülékek a munkadarab egy 

felületének, pontjának helyzetét határozzák meg ütköztetéssel, miáltal a munkadarab egy pontja 

mindig azonos helyzetbe kerül. Kialakításukat tekintve lehetnek fix, állítható és önbeálló ülékek. 

A támaszok helyzetet nem határoznak meg, de részt vesznek a meghatározott helyzet 

megtartásában, azáltal hogy többlet támasz felületet biztosítanak a forgácsolás során fellépő erők 

ellenében. Szintén lehetnek fix, állítható vagy önbeálló kialakításúak. A központosító ülékek a 

munkadarab egy középsíkját, középvonalát vagy központját határozzák meg a szerszám éléhez és 

a forgácsoló mozgásokhoz viszonyítva. A központosító ülékek jellegüket tekintve lehetnek álló, 

határoló és mozgó ülékek. A tájoló ülékek egy elfordulás lehetőségétől fosztják meg a 

munkadarabot. Kialakításuk szerint szintén lehetnek álló, határoló vagy mozgó ülékek.  

Az ülékfelület nagyságának növelése alakhű bázisfelület esetében nem okoz hibát, sőt a 

felületi nyomás csökkenését, és ez által az alakváltozások és a kopás csökkenését, így a 

megmunkálási pontosság növelését eredményezi. Tehát lehetőleg minél nagyobb ülékfelületre kell 

törekedni - ha ez nem rontja a megmunkálási pontosságot. Nem alakhű bázisfelületek esetében az 

ülékfelület kiterjesztése jelentős hibát okozhat. A munkadarab ráhelyezése előtt az ülékfelületeket 

a forgácstól, piszoktól meg kell tisztítani. A forgácstól származó hibák csökkentéséhez tehát az 

ülékfelület nagyságának a csökkentésére kell törekedni. A forgácstól való védelem érdekében az a 

kedvező, ha a munkadarab túlnyúlik az üléken, vagy ha a felfekvő felület függőleges helyzetű. Az 

ülékeknek kopásállóaknak kell lenniük, és nem szabad deformálódniuk, ezért az ülékeket edzhető 

vagy betétben edzhető anyagból készítik és megedzik 60 [HRc] körüli keménységre. Ezen felül a 

kopásállóság további növelése érdekében a felületüket mindig simára kell munkálni köszörüléssel. 

A készüléktest a készülék legnagyobb, gyakran legbonyolultabb - vagyis legdrágább eleme, 

alakját és méretét a munkadarab alakja és mérete valamint a megmunkálás fajtája határozza meg. 

Feladata összefogni a készülék elemeit, és felvenni a forgácsolás folyamán ébredő erőket. 

Méretezése megengedett feszültségre, megengedett alakváltozásra és rezgésre történik. Kivitel 

szerint megkülönböztetünk öntött, hegesztett és csavarozott kivitelt. Az öntött készüléktestek 

anyaga 250-300 [N/mm2] szakítószilárdságú szürkeöntvény, acélöntvény, sőt műanyag is lehet. 

Hegesztett készüléktestek acélból, illetve ahol ez indokolt alumíniumból készülnek. A csavarozott 

készüléktestek készülhetnek acélból, acélöntvényből, szürkeöntvényből, alumíniumból, sőt 

műanyagból is. Bonyolult alakú és sorozatban gyártott készüléktestek öntéssel készülnek. 

Hegesztéssel megtakaríthatjuk az öntőforma készítés és az olvasztás költségeit, viszont a 

szerkezetek ridegségének csökkentése érdekében utólagos feszültségmentesítő hőkezelésre van 

szükség. A csavarozott kivitel főleg kisebb készülékeknél jön szóba, speciális változatuk az 

elemekből összeszerelt készülékek vagy más néven a moduláris elemekből álló készülékek. 
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3.3 Moduláris elemkészletek 

 

A rugalmas gyártórendszerek igényelte rugalmas készülékezési megoldások a 

legegyszerűbben moduláris elemkészletek felhasználásával biztosíthatók. Rugalmasságuk abban 

nyilvánul meg, hogy a gyártás befejeztével könnyen szétszedhetők és egy másik munkadarabhoz 

vagy művelethez rövid idő alatt összeállítható az új készülék [32]. Egyedi- és 

kissorozatgyártáskor indokolt a használatuk, illetve olyan termékeknél, amelyekből időről időre 

újból kell gyártani. Szétszedett állapotban viszonylag kis helyen tárolhatók, és a szerelési 

dokumentáció birtokában könnyedén és gyorsan újra összeszerelhető a szükséges készülék, 

amikor arra igény mutatkozik. 

A moduláris elemkészletek elemei három csoportba oszthatók [34]: 

a) Alapelemek 

b) Funkcionális elemek 

c) Adaptáló elemek (hosszabbító illetve áthidaló elemek) 

 

3.3.1 Alapelemek 
 

Az alapelemek létesítenek kapcsolatot a gépasztallal, és rájuk épül a készülék többi 

eleme (6. ábra). 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

T-hornyos alapelemek 

 

 

  

 

 

 

Furatos alapelemek 

 

6. ábra   Alapelemek [2] 

 

Az alapelem és a hozzá csatlakozó készülékelemek között létesített rögzítés módja 

szerint kétféle rendszer terjedt el: 

 T-hornyos rendszer 

 Furatos rendszer 
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7. ábra   A moduláris elemek rögzítése [34] 

A T-hornyos rendszereknél az alapelemen T alakú hornyok találhatók, és ezekbe 

kerülnek a rögzítendő elemek T alakú csatlakozó felületei (7.a ábra). Ezen rendszerek előnyös 

tulajdonsága, hogy egy irányban (a T horony mentén) a rögzítendő elem szinte bárhová 

helyezhető. A másik irányban viszont a hornyok lépésköze szab határt annak, hova is tehetjük a 

kívánt elemet. Hátrányos tulajdonsága az ilyen rendszereknek, hogy nagy forgácsoló erők esetén 

megtörténhet, hogy a rögzítő elem elmozdul. A másik nagy hiányossága az ilyen rendszereknek, 

hogy ha egy korábban alkalmazott készüléket ismételten össze szeretnénk állítani, akkor a 

hornyok irányában az egyes elemek pontos helyzete csak hosszadalmas méricskélések 

segítségével állítható be. 

Ennek a problémának a kiküszöbölésére hozták létre a furatos rendszereket. Az ilyen 

rendszerben készülő alapelemek furataiban két betét található, az egyik a pozícionálást segíti, a 

másik a rögzítést hivatott biztosítani (7.c ábra). Itt a rögzítés merevebb, viszont az elemek egyik 

irányban sem helyezhetők tetszőleges helyre, csak valamely furatba, és emiatt a funkcionális 

elemek vagy nem kerülnek ideális helyre, vagy egy további elem közbeiktatása válik 

szükségessé, ami a készüléket bonyolítja, a pontosságát és merevségét bizonyos mértékben 

rontja. Cserébe viszont ismételt készülék összerakásnál az egyes elemek helyzete egyértelműen 

megadható. Továbbá cseppet sem mellékes szempont, hogy a furatos rendszerű alapelemeket 

sokkal egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb legyártani, és a készülékek összeállítása is egyszerűbb, 

gyorsabb, következésképp olcsóbb. 

Napjainkban a CNC gépek esetében inkább a furatos rendszereket használják. 

Az alapelemeket fontos pozícionálni a szerszámgép asztalához képest, és ily módon 

egyúttal a szerszámhoz képest is. Ez a leggyakrabban egy retesz és egy csap segítségével, vagy 

pedig két csap segítségével történik. 

  

3.3.2 Funkcionális elemek 
 

A funkcionális elemek csoportjába tartoznak azok az elemek, amelyek közvetlenül 

valamilyen befogási részfeladatot (felfekvés, támasztás, ütköztetés, szorítás) látnak el, és eközben 

közvetlen érintkezésben vannak a munkadarab megfelelő felületeivel. A 8. ábrán néhány 

funkcionális készülékelem látható. 
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8. ábra   Néhány funkcionális elem [3] 

a. felfekvést biztosító ülékek 

b. támasztó és ütköztető tájoló elemek 

c. szorító elemek 

 

3.3.3 Adaptáló elemek (hosszabbítók) 
 

Az adaptáló elemek nem valósítanak meg közvetlenül semmilyen befogási részfeladatot, 

hanem - szükség szerint - a funkcionális elemek és az alapelem közé épülnek be, és így az EÖK 

rendszerek rugalmasságát, adaptálhatóságát biztosítják a különböző munkadarab-kialakításokhoz 

(9.ábra). 

 

9. ábra   Adaptáló elemek [3] 

A legtöbb elemkészlet nyitott, vagyis szükség szerint bővíthető. Előfordulhat, hogy egy 

elemkészlet segítségével valamelyik részfeladat nem oldható meg tökéletesen, ilyenkor a 

felhasználónak csak 1-2 elemet kell módosítani vagy legyártani, és ezekkel a módosított valamint 

új elemekkel kiegészülve a készlet alkalmassá válik a munkadarab legyártására. 

 

3.4 A megfogástervezés lépései 

A gyártástervezés során meg kell határozni - a legyártandó darab anyaga, alakja, 

méretei, pontossági és érdességi tűrései, a darabszám ismeretében - hogy milyen előgyártmányból 

célszerű kiindulni, milyen megmunkálásokra, milyen megmunkáló gépekre, hány befogásra van 

szükség, hogy lehetne a munkadarabot kellő pontossággal és merevséggel megfogni, milyen 

szerszámokra van szükség, milyen útvonalon mozogjanak a szerszámok, mekkora legyen a fő és 

mellékmozgás sebessége. A gyártástervezést bonyolítja, hogy az egyes részfeladatok szoros 

kapcsolatban állnak egymással, oda-vissza hatnak egymásra, például az hogy hány felfogásra van 
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szükség egy adott munkadarab megmunkálásához, függ attól, hogy egy-egy felfogás során hány 

felületet tudunk megmunkálni, hány felülethez férünk hozzá. Ezt csak a konkrét szerszámok és 

készülékek ismeretében tudjuk ellenőrizni, de ezek kiválasztása csak a sorrendterv elkészülte után 

történik meg. Tehát a szerszámok kiválasztása és a készüléktervek kidolgozása után vissza kell 

lépni, és leellenőrizni a szerszámhozzáférést és a befogás stabilitását. Az hogy egy felfogásban 

mely felületek munkálhatók meg, függ attól, hogy mely felületeket választjuk felfekvési, 

pozícionálási és szorítási bázisnak. Az hogy egy felület alkalmas-e bázisnak, függ attól is, hogy 

milyen készüléket fogunk használni az egyes részfeladatok megoldásához. Mindez azt jelenti, 

hogy az egyes részfeladatokat nem lehet hatékonyan megoldani, ha önálló feladatokként kezeljük 

azokat. Az egyes részfeladatokat párhuzamosan (egyidejűleg, és ügyelve arra, hogy az egyes 

részmegoldások összhangban legyenek egymással) vagy rekurzív módon (a kapott részmegoldás 

ismeretében visszalépünk, és leellenőrizzük, hogy összhangban van-e az eddig meghozott 

döntésekkel) kell megoldani. [1]  

Jelen munkában azzal az egyszerűsítő körülménnyel dolgoztam, hogy a megmunkáló 

gépet ismertnek tekintettük, és csak olyan munkadarabokkal foglalkoztunk, melyek az adott 

szerszámgépen – egy vagy több felfogásban – készre munkálhatóak. Ilyen körülmények mellett a 

megfogás tervezés menete a következőképpen néz ki: először meg kell nézni, hogy mennyi a 

lehető legkevesebb számú felfogás, mely során készre munkálható az adott darab az előírt méret-, 

alak- és helyzettűrések betartása mellett. A következő lépesben meg kell vizsgálni, hogy az 

elméletileg lehetséges legkisebb számú befogások mindegyikéhez találhatók-e megfelelő 

(felfekvési, pozícionálási és szorítási) bázis felületek, melyek elegendően stabil és pontos rögzítést 

képesek biztosítani a megmunkálások során [48]. Ez után az egyes elvi megoldásokat 

konkretizálni kell oly módon, hogy konkrét elemeket választunk az egyes részfeladatok 

megoldásához. Végül le kell ellenőrizni, hogy a kiválasztott elemek segítségével építhető-e olyan 

készülék, mely elegendően stabil és pontos megfogást biztosít, miközben nem gátolja a 

megmunkálást, és a készülék elemei nem lógnak bele sem a munkadarabba, sem egymásba. Ha 

minden egyes felfogáshoz sikerül ilyen megoldást találni, akkor tekinthető a munkadarab 

megfogás tervezési feladat elvégzettnek.  

Annak érdekében, hogy mindezt automatizálni lehessen, a megfogástervezés számára 

fontos adatokat a munkadarab modelljéből ki kell nyerni, és megfelelő formában tárolni kell, ún. 

technológiai feature alapú munkadarab modellt kell létrehozni. 
 

3.5 Technológiai feature alapú munkadarab modell 

Feature alatt olyan felültelelem csoportot értünk, melynek tagjait valamilyen logikai 

kapocs, valamilyen közös tulajdonság köti össze. Megkülönböztetünk tervezési, megmunkálási és 

készülékezési feature-öket. Tervezési feature-nek olyan felületelem csoportok számítanak, 

melyeket azonos módon generálunk, mindössze a bemenő paraméterek különböznek, ilyenek 

például a söpört felületek. Megmunkálási featrure-t az olyan felületelemek képeznek, melyeket 

azonos szerszámmal vagy szerszámkombinációval, azonos megmunkálási módok alkalmazásával - 

akár azonos megmunkálási paraméterekkel - készítünk el, ilyenek példának okáért a kúpos 

süllyesztésű furatok. A készülékezési feature-ök olyan felületelem csoportok, melyek a 

munkadarab felfektetése, tájolása vagy szorítása során játszanak szerepet, ilyen értelemben 

készülékezési feature-t alkothatnak például azonos magasságon található síkfelületek. A mai 3D 

modellező programok feature alapú tervezésre alkalmasak, de automatizált megfogás tervezéshez 

ezeket a modelleket át kell alakítani technológiai (megmunkálási és készülékezési) feature-öket 

tartalmazó modellé [98]. Ez annyit jelent, hogy ki kell keresni a gyártási, illetve a készülékezési 

szempontból összetartozó felületelem csoportokat, továbbá ki kell nyerni a megmunkálás és 

készülékezés szempontjából fontos adataikat, és mindezt kiegészíteni azokkal a megmunkálási 

adatokkal, amelyek nem nyerhetőek ki a geometriai modellből. Végezetül ezt az adathalmazt a 

készüléktervezéshez megfelelő formátumba rendezve el kell tárolni. 
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3.6 A megfogástervezés automatizálása során alkalmazott módszerek 

Automatizált megfogástervezéshez technológiai feature alapú munkadarab modellre és a 

készülékelemek adatbázisára, valamint készüléképítési szabályrendszerre van szükség. Egyes 

esetekben a megmunkálási terv is adott a megfogástervezés kezdetén, ám a korábban leírtakból az 

következik, hogy jó megmunkálási terv készítéséhez figyelembe kell venni a munkadarab 

megfogásának módját, azt hogy mekkora részt takarnak el a megfogóelemek. Ez azt jelenti, hogy 

akkor tudunk a leghatékonyabban dolgozni, ha a megmunkálási terv és a megfogókészülék terv 

készítése párhuzamosan zajlik. Ehhez egy olyan rendszerre van szükség, mely tudja kezelni a 

terméktervezési adatokat, valamint a műveletisorrend-tervezési és készülékezési feladatokat is, 

vagyis egy integrált rendszerre van szükség.  
 

3.6.1 Feature felismerő eljárások 

Először tehát a CAD modellt technológiai feature alapú modellé kell alakítani, ehhez 

pedig a munkadarabokon jelen levő jellegzetes felületelem csoportokat felismerni képes program 

szükséges. A feature felismerés három lépésben történik: (i) a modell felületelemeinek 

felismerése, geometriai és topológia adatinak kinyerése, (ii) a felületelemek csoportosítása, (iii) a 

felületelem csoportok felismerése [33]. A felületelemek felismerése, adataik kinyerése történhet 

belső illetve külső megközelítéssel (1. táblázat). A belső megközelítés ún. API (application 

protocol interface) program készítését jelenti, ez a program a munkadarab modelljét létrehozó 

modellező software-hez kapcsolódó kiegészítő program, mely a modellező programon keresztül ki 

tudja nyerni a geometriai és topológiai adatokat. A külső megközelítés esetén a munkadarab CAD 

modellje valamilyen semleges formátumban (IGES, STEP, stb.) kerül elmentésre, ezt a szöveges 

file-t megnyitja és átdolgozza egy (Prolog, C++, VB, vagy egyéb program nyelvben írott) külső 

program.  Mindkét megközelítési móddal sokan próbálkoztak [47][71][90][96].  

1. táblázat   Az automata feature felismerő eljárások három fő lépésének végrehajtása során  alkalmazott 

módszerek [33] 

Felületelem felismerés Felületelemek csoportosítása Felületelem csoportok 

felismerése 

1.1 belső 

megközelítés 

(direkt módszer) 

 

1.2 külső 

megközelítés 

(indirekt módszer) 

1. Szintaktikus minta felismerés 1. Logikai szabályok 

2. Állapotváltozási diagramm és automata  

3. Logikai szabályok és szakértői rendszer  

4. Gráf-alapú megközelítés  

5. Konvex burkos térfogatlebontás  

6. Cella-alapú térfogatlebontás  

7. Utalás alapú megközelítés  

8. Hibrid megközelítés  

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1. Gráf-alapú megközelítés 2. Mesterséges neurális háló 

2. Felületkódolás  

3. Kontúr-szintaktikus megközelítés  

4. Térfogatlebontás  

 

Sokkal nagyobb változatosság tapasztalható a felületelemek csoportosítására szolgáló 

módszerek terén:  

Szintaktikus minta felismerés (Syntactic pattern recognition) – lényege, hogy a 

munkadarab geometriai és topológiai adatait megpróbálja valamilyen leírónyelvben egyszerű 

szemantikai egységekkel leírni, majd a kapott mondatokat összehasonlítja egy meglévő mintával. 
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Ha egyezés van, akkor a vizsgált mondat egy olyan típusú feature-t ír le, mint amilyet az egyezést 

mutató minta. [22], [36], [67] 

Állapotváltozási diagramm és automata (State transition diagramm and automata) – azt 

tanulmányozza, hogy a munkadarabnak milyen állapotváltozásokon kell átesnie, hogy a kívánt 

állapotba jusson. A munkadarab különböző állapotait kontúrok transzlációs vagy rotációs 

mozgatásával (söpréses módszer) állítja elő, így elsősorban forgástestek és extrudált 

munkadarabok leírására alkalmas. [27] 

Logikai szabályok és szakértői rendszer (Rule-based and Expert Systems) – HA–

AKKOR típusú szabályok segítségével keresi az összefüggő felületelemeket (pl. a közös határoló 

görbékkel rendelkező felületelemeket). [33] 

Gráf-alapú megközelítés (Graph approach) – az egyes felületeket összekötő éleket 

különböző számokkal látja el (pl attól függően, hogy az összekötött felületek milyen szöget zárnak 

be egymással) és ezek a számok alapján töténik a felületelemek csoportosítása.[37], [91] 

Konvexburkos térfogatlebontás (Convex hull volume decomposition) – a munkadarab 

konvex burkával határolt térrészt felosztja kis térfogatokra. A munkadarab és az „előgyártmány” 

(a konvex burok) közti különbség az eltávolítandó anyagrész, ezeket a különbségeket felépítő kis 

térfogatokat csoportosítja bizonyos megadott szabályok alapján. [86] 

Cella-alapú térfogatlebontás (Cell based volume decomposition) – az előgyártmány és a 

kész munkadarab közti különbséget meghatározza, majd felosztja oly módon, hogy a 

határolófelületeket meghosszabbítja, végül a közös vagy egysíkú felületekkel rendelkező elemi 

térfogatrészeket összevonja, hogy az egy fogásban eltávolítandó anyagmennyiséget maximálja. Az 

előző módszernél lényegesen gyorsabb. [75] 

Utalás-alapú megközelítés (Hint-based approach) – abból indul ki, hogy az egymást 

követő megmunkálások során minden megmunkálásnak marad valamilyen nyoma. Megpróbálja 

megtalálni ezeket a nyomokat, és a milyenségük alapján kikövetkeztetni, hogy milyen fajta 

feature-höz tartozhatnak. [50] 

Hibrid megközelítés (Hybrid approach) – az előző módszerek kombinálásával kapjuk, 

pl. a gráf-alapú módszer és az utalás-alapú megközelítés kombinálásával, vagy a gráf-alapú 

módszer és a konvexburkos térfogatlebontás módszerének az ötvözésével, vagy a logikai 

szabályokon alapuló módszer és a téfrogatlebontásos módszer kombinálásával.[85] 

Ezen módszerek közül bármelyik felhasználható a felületelemek csoportosítására. Az 

állapotváltozási diagramm és automata, a konvexburkos térfogatlebontás, a cella-alapú 

térfogatlebontás, az utalás-alapú megközelítés és a hibrid megközelítés az előgyártmány ismeretét 

igénylik, vagy annak könnyű előállítási lehetőségét feltételezik (pl azt, hogy a munkadarab konvex 

burkával lehet közelíteni az előgyártmányt).  

 A felületelem csoportok felismerésére (minta felismerés vagyis pattern recognition) két 

módszer terjedt el: logikai szabályokat alkalmazó módszer és neurális hálók felhasználása.  

Munkámban a felületelemek felismeréséhez a külső megközelítési módszert 

választottam, a munkadarab semleges - IGES - formátumban elmentett modelljén keresi ki a 

program a felületelemeket. A felületelemek csoportosítása logikai szabályok segítségével történik, 

a felületelem csoportok felismerése szintén logikai szabályok alkalmazása útján történik. 
 

3.6.2 Készülékszerkesztő eljárások 
 

A készülékszerkesztő eljárások alapvetően három csoportba sorolhatók: variáns, 

generatív és kombinált eljárások [87]. 

A variáns eljárások alkalmazása olyan helyen lehet célszerű, ahol sok hasonló terméket 

gyártanak. Ennél a módszernél egy már meglevő készülék megoldásból próbálunk kiindulni. 

Keresünk egy lehetőleg nagyon hasonló munkadarabhoz alkalmazott készüléket, igyekszünk 

megtalálni a különbségeket a már meglevő készülék esete és az aktuális probléma közt, és azok 

ismeretében úgy próbáljuk módosítani a meglevő készüléket, hogy a megoldás megfeleljen az 
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aktuális alkatrészhez. Ehhez a munkadarabok, a készülékek és a készülék elemek előzetes típusba 

sorolását el kell végezni. A típusba sorolás geometriai és/vagy funkcionális hasonlóság alapján 

történik. Elsősorban állítható és cserélhető elemeket tartalmaznak az ilyen készülékek, de 

természetesen fix elemeket is. 

A generatív eljárások használatakor egy új készüléket hozunk létre. A 

készülékszerkesztés egy meghatározott algoritmus alapján történik, mely algoritmus a 

tervezőmérnök logikáját igyekszik utánozni. Ezen logikai  séma alapján történik a készülékelemek 

kiválasztása és összeépítése. Az eddig kifejlesztett rendszerek az alábbi lépéseket követik: 

 a készülékszerkesztéshez szükséges bemenő adatok megadása 

 készülékszerkesztés az adatbázisban található szabványos és tipizált elemek 

felhasználásával 

 a kapott eredmények elemzése különböző szempontok szerint 

 a kimenő adatok meghatározása (a műszaki dokumentáció kinyomtatása) 

A kombinált eljárások a két módszer előnyeinek ötvözése céljával lettek kidolgozva. 

Kombinált módszert alkalmazva készíthetünk egyedi és tipizált készülék megoldást is. A kombinált 

rendszerek a bemenő adatok alapján előállítják a készülék elvi megoldásának kódját, ezt 

összehasonlítják a meglévő készülékek kódjaival. Ha találnak vele megegyező vagy nagyon hasonló 

kóddal rendelkező készülékeket, leellenőrzik, hogy azok kielégítik-e az előírt kritériumokat. 

Amennyiben több jó megoldás is van, kiválaszt közülük egyet. Ha az adatbázisban nem talál 

megfelelő készüléket, akkor létrehoz egy új készüléket, és eltárolja azt is az adatbázisba. 

 

3.7 A technológiai- illetve megfogástervezés automatizálása terén 

megjelent néhány jelentősebb rendszer áttekintése 

 

A mérnökök a gyakran ismétlődő feladatok megoldásához szívesen alkalmaznak 

számítógépet, ezzel megkönnyítik, gyorsabbá teszik a megoldások megtalálását. Jóllehet a mai 

napig nem született általános algoritmus, mely képes minden munkadarabhoz megfelelő 

készülék(ek)et tervezni, számos próbálkozás volt már arra, hogy legalább a készülékezés egyes 

részfeladatait megoldó algoritmusokat dolgozzanak ki, vagy esetleg egy termékcsalád esetére 

készülékezési megoldást szolgáltató algoritmust dolgozzanak ki. Egy általános algoritmus 

kidolgozását az nehezíti meg, hogy a munkadarabok anyaga, alakja, méretei, tűrései rendkívül 

változatosak, és az egyes munkadarab csoportokhoz más és más készüléképítési stratégia szükséges. 

Valamint az is nehézséget okoz, hogy a művelettervezés egyes lépéseivel szoros (egymásra 

kölcsönösen ható) kapcsolatban állnak a készülékezési feladatok, tehát a műveletterv milyensége 

kihat a készülékterv milyenségére.  

Az egyik első olyan rendszert, mely adott munkadarab megmunkáláshoz moduláris 

elemekből építkezve készüléket épít A. Márkus, Z. Márkusz, J. Farkas és J. Filemon készítették 

[25], amelyet A. Márkusz, ZS. Ruttkay és J. Váncza tovább fejlesztettek [26]. A felfekvési, 

pozícionálási és szorítási bázisokat interaktív módon a gyártástervező szakember adja meg, és a 

rendszer bizonyos előre-összerakott elemekből kísérel meg készüléket építeni. A készülék 

megépítése során ügyel arra, hogy ne használjon komplikáltabb megoldást ott, ahol az egyszerűbb 

is megfelelő, hogy a készülékelemek a paletta felett legyenek, a helykihasználást is ellenőrzi, és 

ütközésvizsgálatot is végez. A gyártástervezőnek kell elfogadni a megoldást, ha nem fogadja el, 

akkor újabb megoldás után néz a program. 

B. S. Babu és szerzőtársai [35] olyan rendszert fejlesztett ki, mely az alkatész 2D 

rajzából kiindulva meghatározza a felfektetési, pozícionálási és szorítási felületeket és pontokat, 

majd moduláris készülékelemekből megépíti a készüléket. 

T. C. Chang Quick Turnaround Cell (QTC) redszere [80] gépsatuba fogható alkatrészek 

egy bizonyos típusa esetén kielemzi az alkatrészen található feature-öket, megmunkálási módot és 
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szerszámot választ, meghatározza a műveletek sorrendjét, megoldja a munkadarab megfogását, NC 

szerszámpályákat generál. Kiválasztja a kvázi optimális műveleti sorrendet, melynél a műveletek és 

szerszámváltások száma a legkisebb. A műveleti sorrend meghatározása heurisztikák, precedencia 

gráf alkalmazásával és felületek csoportosítása segítségével történik. A befogás megoldását csak 

párhuzamos gépi satu esetére keresi vertikális megmunkáló központokon való megmunkálást 

feltételezve. a) kikeresi a párhuzamos, de ellentétes irányítású normálissal rendelkező 

felületpárokat, b) megnézi mekkora az egyes felületpárok esetén az átfedés (egyik felületet rávetíti a 

másikra és a közös rész az átfedés), c) a felületpárokat osztályozza az átfedés nagyságával egyenes 

arányban, a szorítófelületek távolságával és a szorításban meg nem munkálható felületek számával 

fordított arányban, d) kiválasztja a legnagyobb osztályzattal rendelkező felületpárt.  

Ezt  a rendszert A. Joneja és T. C. Chang [22] továbbfejlesztették, az új rendszer művelettervező 

modellje először műveletekbe csoportosítja a megmunkálandó felületeket, majd kidolgoz néhány 

műveleti sorrendet és kiválasztja azt a változatot, mely a lehető legkevesebb számú műveletet 

igényli. A készüléktervező modul először meghatározza a rögzítés módját (gépsatu vagy moduláris 

elemekből épített készülék), kikeresi a helyzet-meghatározási, felfektetési és szorítási felületeket, 

leellenőrzi a szerszám nem ütközik-e a készülékbe a megmunkálás során, megépíti a készüléket, és 

végül leellenőrzi a stabilitást. 

S. Bansal, S. Nagarjan, N. Vankata Reddy [73] egy integrált műveletisorrend- és 

készüléktervező programot készítettek, mely a munkadarab STEP formátumban elmentett 

modelljéből indul ki. A sorrendtervező modul meghatározza az eltávolítandó térfogatrészt, 

meghatározza a megmunkálási irányokat, és minden egyes felfogás végén megadja a munkadarab 

köztes állapotát. A készüléktervező modul - figyelembe véve a munkadarab tűréseit, bizonyos 

gyártási szabályokat és a gép munkaterének korlátait - moduláris elemekből készüléket épít. A 

készülék jóságát ütközés vizsgálat, egyértelmű helyzet-meghatározás, stabilitás és a munkadarab 

könnyű behelyezhetősége illetve kivehetősége szempontjából vizsgálja. A vizsgálat megkönnyítése 

és egyértelművé tétele érdekében a munkadarabot különböző – a felhasználó által meghatározott - 

magasságokban elszeleteli. 

  Behrokh Khoshnevis, Dusan N. Sormaz, Joo Y. Park [31] egy integrált rendszert mutat be, 

mely a) feature felismerő b) növekményes és valós idejű műveletisorrend tervező, c) dinamikus 

gyártásütemező modulokkal rendelkezik. A növekményes és valós idejű annyit jelent, hogy a 

gyártástervezési feladatok megoldása párhuzamosan fut, és bárhol változás lép fel, az azonnal kihat 

a többi feladat megoldására is. Háromféle változást figyel a rendszer: a munkadarab módosulása, a 

gép és szerszám adatbázisban fellépő változás, a tudásbázisban jelentkező változás. A 

műveletelemek kiválasztásának főbb lépései műveletelem generálás, annak ellenőrzése, hogy 

mindenegyes műveletelem teljes mértékben vagy legalább részben kielégíti-e a követelményeket, 

végül a gyártási idő és költségek kiszámítása. A műveletek sorrendjének meghatározása a 

műveletelemek csoportosításából (I. azonos irányból, II. azonos gépen munkálhatók meg) és 

megmunkálási sorrendjük meghatározásából (különböző elfogadható változatok kidolgozása – a 

minimális költség céljával) áll. A gyártásütemező modul leellenőrzi, hogy a kiválasztott gép szabad-

e a tervezett időpontban. 

Somashekar [75] olyan megmunkálási és készülékezési feature-öket generáló eljárást fejlesztett ki, 

mely térfogatlebontáson alapszik, de a hagyományos cella-alapú megközelítést heurisztikus 

szabályokkal egészítette ki. Ezáltal jelentősen lecsökkenti a cellák számát, ennek köszönhetően 

pedig meredeken csökken a kombinációs lehetőségek száma, és így a számítási igények elfogadható 

határok közé csökkennek. A készülékezési feature-ök meghatározásánál a forgácsolási erőhatásokat 

is figyelembe veszi. 

V. Rabmeshbabu és M. S. Shunmugam [85] térfogatkivonáson és a felületek 

szomszédsági gráfján alapuló feature felismerő eljárást dolgoztak ki. A kiinduló adat a 

munkadarab STEP AP-203 formátumban elmentett modellje. A módszer alkalmas egymással 

metsződő feature-ök felismerésére is. Csoportosítja a feature-öket aszerint, hogy melyeket lehet 

azonos felfogásban megmunkálni, és azt a változatot választja ki, mely esetén a legtöbb 

felületelem csoport munkálható meg ugyanazon felfogás során. Ha több olyan változat van, amely 
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esetén a megmunkálható felületelem csoportok száma azonos, akkor azt választja, amelyiknél a 

legnagyobb a felfekvési bázis felület. Ezek után a felfogások sorrendjének meghatározása 

következik az alábbi elvek szem előtt tartásával:   

(i) a legnagyobb felület terület összeggel rendelkező befogást lehetőleg utoljára kell 

megmunkálni 

 (ii) az átmenő és nem átmenő lépcsőkre, illetve a különböző kiemelkedésekre külön 

figyelmet kell szentelni, hisz ezek kihathatnak a megfogás stabilitására 

 (iii) a legtöbb felületelem-csoportot tartalmazó felfogást lehetőleg utoljára kell 

végrehajtani 

Ezeknek a szempontoknak a súlyozott átlagával számol. Vitatható, hogy ezek a szabályok vajon 

minden esetben jó megoldást adnak-e.  

A készülékezési bázisfelületek keresésénél a következő szempontok vezérlik a programot: 

(i)  mindhárom helyzet-meghatározó felületnek kölcsönösen merőlegesnek kell lennie 

(ii) a szorítófelületek a helyzet-meghatározó felületek átellenes oldalán helyezkednek el 

(iii)  a helyzet-meghatározás és szorítás számára elegendő helynek kell rendelkezésre állnia 

J. R. Dai, A. Y. C. Nee, J.Y. H. Fuh, A. S. Kumar [53] elemekből összeszerelhető készüléket 

tervező programja számára a bemenő adatok: a munkadarab 3D-s modellje, a munkadarab 

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

(envelope of machining). A program kiválasztja az alszerelvényeket, majd elhelyezi azokat az 

alaplapon. A kimenő adatok a készülék 3D-s rajza, a szerelési utasítások és a készülékelemek 

darabjegyzéke. 

N. Kaya [66] a készülékelemek helyzetének meghatározásához végeselem-számítással 

kombinált genetikus algoritmust használt. A keresési időt jelentősen lerövidítette azzal, hogy nem 

végezte el a végeselem-számítást azokban az esetekben, amikor a program olyan mutánst generált, 

amilyen már volt korábban. 

Y. K. Rong, Y. Bai, Y. Wu, W. Ma, J. Li és S. R. LeClair az [89],[92],[94] és [95] cikkekben 

olyan készüléktervező rendszert mutatnak be, mely bemenő adatként feature alapú munkadarab 

modellt alkalmaz. A műveleti sorrendet és a munkadarab orientációját a szerszámgép munkaterében 

ismertnek tekinti. Kikeresi a legmegfelelőbbnek vélt helyzet-meghatározási pontokat, majd a 

legmegfelelőbbnek vélt szorítási pontokat. E pontok, és az azokat tartalmazó felületek alakja 

alapján készülékelemeket választ, és készüléket épít. Végül interferencia vizsgálatot hajt végre, 

annak leellenőrzése érdekében, hogy nem hatol-e bele a készülék a munkadarabba, illetve a 

készülékelemek nem hatolnak-e egymásba. A vizsgálathoz a munkadarab és a készülék három 2D-s 

nézetét használja fel. A rendszer legnagyobb fogyatékossága, hogy nem vesz figyelembe minden 

helyzet-meghatározási és rögzítési módot.     

Y. Wu, S. Gao, Z. Chen [97] a pozícionáló elemek helyzetének meghatározásához a csuklós 

mechanizmusok elméletét (linkage mechanism theory) használják fel. A jelölteket (a javasolt 

megoldásokat) ezután megvizsgálják hozzáférés és a szorítás kivitelezhetősége szempontjából. A 

hozzáférhetőségi és szoríthatósági vizsgálatot, valamint a szorítóelemek helyzetének 

meghatározását a pillanatnyi forgás középpont háromszög (Instantaneous Rotational Center 

Triangle) és a pozícionáló elemek láthatósági kúpja segítségével hajtják végre. Sík és hengeres 

felületekkel határolt munkadarabok oldalirányú szorítással történő megfogásának megtervezésére 

használható ez a módszer. 

P. Perremans [64] direkt módszeren alapuló rendszerénél a kezelő interaktív módon megadja 

a munkadarab modelljén, hogy mely felületek lesznek megmunkálva, illetve melyek használhatók 

fel készülékezési bázisként. A rendszer a felületeket műveletekbe csoportosítja, majd készülékezési 

bázisfelületeket keres a 3-2-1 elv felhasználásával. A szorítás a pozícionáló felületekkel átellenes 

felületeken történik. A moduláris elemek leírása feature-alapú, és emiatt könnyedén bővíthető újabb 

elemekkel. A készülék elvi megoldását és a megmunkálás során ébredő forgácsoló erőket bemenő 

adatként kezeli. 
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H. Paris, D. Brissaud [43] rendszere interaktív, a gyártástervező adja meg a megmunkálási 

felületelem csoportokat, és az előírt tűréseket a munkadarab CAD modelljén. Ezek birtokában a 

program a művelettervezést és a készülékezési bázisfelületek keresését párhuzamosan végzi. A 

készülékezési megoldások rangsorolásához a helyzet-meghatározáshoz illetve szorításhoz használt 

felületek által biztosított pontosságot, a munkadarab megmunkálás közbeni stabilitást és a szerszám 

hozzáférését osztályzatokkal látja el. Ezen osztályzatok segítik a tervezőt a legjobb megoldás 

kiválasztásában. 

M. Hamedi [62] tanulni képes készüléktervező rendszert fejlesztett ki, mely végeselem-

analízisek eredményeit felhasználva működik. A tanulási képességet neurális háló segítségével 

biztosítja, mely felismeri a szorítóerők és a munkadarab deformációja közötti összefüggések 

jellegét. Ezt felhasználva egy genetikus algoritmus meghatározza a szorítóerő optimális értékét, 

mely még nem okoz megengedhetetlenül nagy munkadarab deformációt.  

Shaogang Liu, L. Zheng, Z.H. Zhang, D.H.Wen [74] szintén végeselem-analízist használnak 

a készülékelemek optimális helyzetének megkereséséhez. Vékonyfalú munkadarabok 

palástmarással történő megmunkáláshoz, az oldalpozícionálást (a munkadarab irányának 

meghatározását) végző elemek helyét két lépésben találják meg. Első lépésben a pozícionáló 

elemek nélküli megmunkálás szimulációja során kapott (maximális deformációt szenvedő) 

csomópontok mellé helyezik a pozícionáló elemeket. A második lépésben pedig, az első lépés 

eredményeiből kiindulva, heurisztikus algoritmus segítségével keresik az optimális helyet a 

pozícionáló elemek számára.  

Zone-Ching Lin és Jen-Ching Huang munkája a készülékelemek csoportosításán, heurisztikus 

szabályok és neurális hálók [100] illetve szimulált hűtés [101] alkalmazásán alapszik. A 

készülékelemeket nyolc csoportba sorolta: (1)alaplapok (2)magasító elemek (3)pozícionáló elemek (4)szorító 

elemek (5)ülékek (6)konstrukciós elemek (7)szabványos elemek (8)kötő elemek. Ezeket további alcsoportokra 

osztották aszerint, hogy visznek-e át erőt, milyen méretűek, stb. A szimulált hűtés a minimális 

elemszámot hivatott biztosítani, olyankor, amikor a szorítási vagy pozícionálási magasság 

biztosításához több elemre van szükség. A neurális hálót a munkadarab típusának felismerésére 

használták. A munkadarabokat a csoport technológia elvéhez hasonló módon kilenc csoportba 

osztották, a csoportba sorolást a munkadarabok éleinek és felületeinek száma és alakja alapján 

végezték. Minden munkadarab 44 számjegyből álló bináris kódot kap. A kilenc csoport kilencféle 

készülék megoldást jelent. Az elemek kiválasztását és pontos helyük meghatározását heurisztikus 

szabályok segítségével végzi. 

R. Hunter Alarcón, J. Ríos Chueco, J. M. Perez García , A. Vizán Idoipe [70] készülékezési 

tudás modellt fejlesztettek ki tervezéselméleti módszerek segítségével. A tervező megadja a 

munkadarab anyagát, az előgyártmány méreteit, a darabszámot, a megmunkáló gépet és a 

megmunkálási paramétereket, a készülék típusát, meghatározza a készülék funkcionális 

követelményeinek (mit kell a készüléknek csinálnia, biztosítania) korlátait (a munkadarab tűréseit). 

A funkcionális követelmények alapján a rendszer elkészíti a készülék funkcionális tervét (a 

készülék elvi megoldását – a pozícionálási és a szorítási pontok helyét és az erők irányát), a 

funkcionális tervet ezután részletesen kidolgozza (elemeket választ a tervező felügyelete mellett, és 

készüléket épít). A tudás egységeket (adatbázisok) nyolc csoportba sorolják: a munkadarab geometriai 

adatai, a munkadarab tűrései, a megmunkálási eljárás és adatai, a készülék funkcionális követelményei, a 

készülék funkcionális függvényei (pl. szorítás, ütköztetés, stb.), a készülék funkcionális tervezési szabályai, a 

készülék funkcionális elemei (pl. merev vagy állítható ülék), a készülék részletes tervezési szabályai, a 

kereskedelemben kapható készülékelemek. 

Végül tekintsük át, hogy készüléktervezés során milyen szempontokat kell kielégíteni 

[47], és az egyes rendszerek ezek közül mely szempontokat veszik figyelembe: 

 A munkadarab geometriája – a készüléknek illeszkednie kell a munkadarab 

alakjához, az ülékeknek, tájoló elemeknek és a szorító elemeknek kellő biztonsággal 

el kell érniük a munkadarab megfelelő felületeit 

 A munkadarab tűrései – a készülékkel biztosíthatók-e a munkadarabra előírt tűrések 
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 Stabil megfogás – a megmunkálás során ébredő erők, rezgések hatására nem 

mozdulhat el a munkadarab a készülékhez képest 

 A munkadarab merevsége – a forgácsolási- és szorítóerők okozta deformációk nem 

veszélyeztethetik a munkadarabra előírt tűrések betartását 

 A készülék költségei – a készülék tervezési, gyártási, összeszerelési, gépre szerelési és 

működtetési költségei ne legyenek nagyobbak, mint bármilyen másik (a feladat 

megoldására alkalmas) készülék használata esetén 

 Használhatóság – a készülék össze- illetve szétszerelési ideje minél rövidebb legyen, 

a munkadarab behelyezés illetve kivétel minél rövidebb ideig tartson, a készülék ne 

sérthesse meg a munkadarab, illetve a munkadarab ne sérthesse meg a készülék 

felületeit, a munkadarabot ne lehessen nem megfelelően betenni a készülékbe, a 

készülék ne gátolja a forgács eltávozását 

 Ütközésvizsgálat – a készülék ne gátolja a szerszám mozgását, a készülékelemek nem 

hatolhatnak a munkadarabba, a készülékelemek nem hatolhatnak egymásba 

 Tömeg – a készülék tömege (az eddig felsoroltak biztosítása mellett) a lehető 

legkisebb legyen 

 

A 2. táblázatban egy összehasonlítás látható arról, hogy néhány már meglevő rendszer 

mely készüléktervezési szempontokat vesz figyelembe működése során. 

 

2. táblázat     A meglevő rendszerek milyen készüléktervezési szempontokat vesznek figyelembe 

 Tervezés során figyelembe vett szempontok 

A md. geometiája 
A md. 

tűrései 
Stabilitás Merevség Költség Használat 

Ütközés-

vizsgálat 
Tömeg 

Márkus, Márkusz, 

Farkas, Filemon 
[25] 

●      ●  

Joneja & Chang 
[22] 

●  ●    ●  

Bansal, [73] 
Nagarajan, Reddy ● ● ●   ● ●  

Khosnevis, [31] 
Sormaz, Park ● ●   ●    

Rameshbabu, [85] 
Shunmugam ●        

Rong, Bai, Ma, 
Li, Wu [92] ●  ● ●   ● ● 

Wu, Gao, Chen 
[97] ●  ●   ●   

Perremans [68]  ●  ●    ●  

Dai, Nee, Fuh, 
Senthil [29] ●  o    ●  

Hamedi [62] ●   ●     

Shaogang, Zheng, 
Zhang, Wen [74] ●   ●     

Paris, Brissaud 
[43] ● ● ●    ●  

Lin, Huang [100] 
[101] ●        

Hunter, Rios, 
Perez, Vizán [70] ● ●       
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4 A MUNKADARABOK MEGFOGÁSTERVEZÉS 

SZEMPONTJÁBÓL FONTOS ADATAI 
 

Tekintve, hogy a bemutatásra kerülő rendszer szekrényes alkatrészek megfogásnak 

tervezéséhez lett kifejlesztve, első lépésben tekintsük át ezen alkatrészek megmunkálása során 

leggyakrabban alkalmazott megfogási és helyzet-meghatározási módokat. 

 

4.1 Szekrényes munkadarabok esetében alkalmazott felfektetési, 

helyzet-meghatározási és szorítási típusok rendszerezett 

áttekintése [19] 

 

4.1.1 A munkadarab felfektetés típusai 

 

Felfektetéssel a munkadarabot három szabadságfokától fosztjuk meg, nevezetesen két 

egymásra merőleges tengely körüli elfordulástól és egy – az előző két tengelyre merőleges irányú 

– elmozdulástól. A szekrényes alkatrészek, különösen a hajtóműházak megmunkálása a 

leggyakrabban horizontális megmunkáló központokon történik. Figyelembe véve a horizontális 

megmunkáló-központok technológia adottságait, és a meglévő készülékek alapos elemzése 

alapján, háromféle felfektetési mód különböztethető meg (10. ábra):  

(1).Vízszintes felfektetés („pos1”),  

(2).Függőleges felfektetés („pos2),  

(3).Függőleges felfektetés a munkadarab felfektetési oldalának részleges 

megmunkálhatóságával („pos3”). 

 

10. ábra   A munkadarab felfektetés különböző típusai [77] 

  

4.1.2 A munkadarab helyzet-meghatározás típusai 

 

A helyzet-meghatározás két részfeladatra bontható: a munkadarab irányának 

meghatározása és ütköztetés. Attól függően, hogy miként oldjuk meg az egyes részfeladatokat, 

négyféle helyzet-meghatározási módot különböztethetünk meg (11.ábra): (1) a felfektetési oldallal 

szomszédos felületeken végzett helyzet-meghatározás, (2) két a felfektetési oldalon található belső 

hengeres felületen végzett helyzet-meghatározás, (3) egy a felfekvő oldalon található belső hengeres 
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felület és egy a felfektetési oldallal szomszédos felület segítségével végzett helyzet-meghatározás, 

(4) a felfektetési oldalon található két menetes furat segítségével végzett helyzet-meghatározás.  

 

 

11. ábra   A helyzet-meghatározás típusai [77] 

Ha két furat és pozícionáló csapok segítségével történik a pozícionálás, akkor abból kifolyólag, 

hogy a munkadarabon a furatok távolsága a gyártás során egyféle tűréssel készül, a csapok 

egymástól való távolsága a készülékben egy más tűréssel kerül kivitelezésre, megtörténhet, hogy a 

munkadarabot nem lehet ráhúzni a pozícionáló csapokra. Annak érdekében, hogy elkerüljük a 

túlhatározottságot vagy az egyik pozícionáló csap illesztését kell úgy előírni, hogy az lehetővé tegye 

a furattávolságok hibájának áthidalását (p21), vagy a két csap illesztéseinek összege biztosítja a 

hiba kompenzációt (p22). Ezenkívül alkalmazhatunk az egyik furatban lelapolt oldalú csapokat is 

(p23, p24). 

  

4.1.3 A munkadarab rögzítésének típusai 
 

A szorítóerő iránya szerint megkülönböztethetünk merőleges szorítást (s1) – a szorítóerő 

merőleges a felfektetési oldalra, és párhuzamos szorítást (s2) – a szorítóerő párhuzamos a 

felfektetési oldallal (12.ábra). 

Az s1 szorítási mód, attól függően, hogy hol helyezkednek el a szorítófelületek, további 

s11, s12 és s13 alcsoportokra oszthatók. Az s11 szorítási módnál a szorítófelületek a felfektetési 

oldallal párhuzamos legközelebbi felületek, az s12 változat esetén a szorító felület(ek) a 

felfektetési oldallal átellenes oldalon található(k). Az s13 változatnál a szorítás valamely, a 

felfektetési oldalon található, átmenő furaton keresztül történik. A szorítás egy különleges módja, 

amikor a szorítás a felfektetési oldalon található menetes furatok segítségével történik (s3). Ennél a 

változatnál a szorítóerő merőleges a felfektetési oldalra, de az erőátvitel módja eltérő (alakzáró) az 

s1 (erőzáró) változathoz viszonyítva. 
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12. ábra   A szorítási típusok [77] 

 

A szorítási pontok száma szintén nagyon fontos jellemző adata a szorítás kivitelezésének. 

Megkülönböztetünk egy, két, három illetve négy pontos szorítást. Amennyiben az előbb felsorolt 

alaptípusokat kiegészítjük ezzel az információval, azt kapjuk, hogy a lehetséges szorítási módok a 

következők: s11_2, s11_3, s11_4; s12_2, s12_3, s12_4; s13_1, s13_2; s2_1, s2_2; s3_2, s3_3, s3_4. 

Ennél a jelölési módnál az utolsó számjegyek a szorítási pontok számát jelentik.  

 

4.2 A munkadarab alkalmas felületei a készülékezési részfeladatok 

megoldásához [19] 

A megfogástervezés egyik fontos lépése annak vizsgálata, hogy mely felületek 

alkalmasak a készülékezési részfeladatok megoldására. Tekintsük át, hogy milyen szempontokat 

vizsgál meg a bemutatásra kerülő gyártástervező rendszer, miközben alkalmas felfektetési, helyzet-

meghatározási bázisfelületeket és alkalmas szorítási felületeket keres. 

 

4.2.1 Felfekvésre alkalmas felületek 

 

Valamely felület felfekvésre való alkalmassága a felület alakjától (típusától) és 

nagyságától függ. 

Alak szerinti alkalmasság 

 Síkfelületek 

 Megszakított síkfelületek 

 Egy síkban fekvő síkfelületek csoportja 

 Lépcsőzetesen elhelyezkedő síkfelületek csoportja 

 Külső hengeres felületek (párhuzamos tengellyel) 

 Sík és hengeres felületek kombinációja. 

A felületek alkalmassága a felsorolás sorrendjében csökken. A szakértői rendszer 

prototípusába csak az első három felület típus került beépítésre. 
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A felületek nagysága szerinti alkalmasság 

A kedvező alak (típus) mellett a felfekvő felületnek elegendő nagynak is kell lennie 

ahhoz, hogy felfektetéshez felhasználható legyen. 

A szekrényes alkatrészek, globális alakjukat tekintve, felosztatók: 

 Kockaszerű 

 Lapos és  

 Hosszú alkatrészekre (13.ábra). 

H L

B
  
H

L

B

H

L

B

a) kockaszerû                                       b) lapos                                                          c) hosszú  

13. ábra   Szekrényes alkatrészek globális alakjai [19] 

Az alkatrészek globális szerkezetét figyelve megállapítható, hogy nem minden oldal 

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

csak a hosszú oldalak jöhetnek számításba. A potenciális felfekvő oldal méreteit ezért össze kell 

hasonlítani a munkadarab mindhárom befoglaló méretével (14.ábra). Jó, ha a felület a munkadarab 

befoglaló méreteihez viszonyítva minél nagyobb. Az ábrán adott viszonyszámok irányadó, 

tapasztalati értékek, amelyek meglévő befogókészülékek elemzése alapján lettek megállapítva. 

H LP L

B
PB

0,4
L

P
L

1.

0,4
B

P
B

2.

0,4
H

P
B

3.

0,4
H

P
L

4.

 

14. ábra   A felfekvő felület nagyságának alkalmassága [19] 

 

4.2.2 Pozícionálásra alkalmas felületek 
 

Az oldalpozícionálás a támasztást és az ütköztetést foglalja magába. Az 

oldalpozícionálásra való alkalmassági kritériumok az oldalpozícionálás típusától függnek. Ezért 

külön fel kell állítani egy-egy kritérium rendszert minden oldalpozícionálás típushoz. 

 

p1 típusú oldalpozícionáláshoz alkalmas felületek 
 

a) támasztásra alkalmas felületek 
 

Valamely felület támasztásra való alkalmasságát három szempontból kell vizsgálni: 

 a felület alakja 

 nagysága és 

 elhelyezkedése 

 



Rétfalvi Attila     Doktori (PhD) disszertáció 33 

Alak szerinti alkalmasság 
 

Alak szerint támasztásra alkalmasak a következő felületek: síkfelület, két síkfelület, két 

hengeres felület, egy sík és egy hengeres felület kombinációja, egy hengeres felület 

(15.ábra). 

Síkfelület 
a

 
Sík és hengeres 

felület 

kombinációja a
 

Két síkfelület 
a

 

Két hengeres feület 

a
 

Hengeres felület 

a
 

15. ábra   Támasztó felületnek alkalmas felületek p1 típusú oldalpozícionáláshoz [19] 

 

Nagyság szerinti alkalmasság 
 

Számos befogókészülék elemzése révén Stampfer [19] arra jutott, hogy a felület vagy 

felületek csoportjának jellemző hosszmérete nem lehet kisebb, mint a felfekvő oldal 

nagyobb oldalának 35%-a. 

 

Elhelyezkedés szerinti alkalmasság 
 

Elhelyezkedés szerint a támasztó felületnek a felfekvő oldallal szomszédos oldalon kell 

elhelyezkednie. 

 

b) ütköztetésre alkalmas felületek 
 

Az ütközésre való alkalmasságot a felület alakja (típusa) és elhelyezkedése 

szempontjából kell megvizsgálni. Alak szerint ütköztetésre sík vagy hengeres felület 

használható. Elhelyezkedés szerint pedig az ütköztető felületnek a felfekvő oldallal és a 

támasztó oldallal is szomszédos oldalon kell elhelyezkednie. 

 

p2 típusú oldalpozícionáláshoz alkalmas felületek 
 

Alak szerint alkalmas két furat. A jellemző hosszméret a furatok távolsága, amelynek a 

hosszabb oldal élének legalább 35%-át kell kitennie (16.ábra). Elhelyezkedés szerint a 

furatok a felfekvő oldalon vannak. 

 a

  L

a
L

0,35

 

16. ábra   A furatok szükséges távolsága [19] 
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p3 típusú oldalpozícionáláshoz alkalmas felületek 
 

 A támasztó felület (amely két szabadságfokot köt le) mindig egy furat, amely a felfekvő 

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

szomszédos oldalak egyikén helyezkedik el. Alak szerint az ütköztető felület gyanánt 

használható síkfelület, a felfekvő oldalra merőleges tengelyű hengeres felület vagy a 

felfekvő oldallal párhuzamos tengelyű hengeres felület (17. ábra). 

   a

  L

 

L

a
 

  L

  a
 

Síkfelület 
A felfekvő oldalra merőleges 

tengelyű hengeres felület 

A felfekvő oldallal párhuzamos 

tengelyű hengeres felület 

17. ábra   Ütköztető felületek p3 típusú oldalpozícionálásnál [19] 

p4 típusú oldalpozícionáláshoz alkalmas felületek 
 

A két menetes furattal történő oldalpozícionálás csak függőleges felfekvésnél 

alkalmazható (pos2, pos3). A menetes furatok legtöbbször, oldalpozícionálás mellett, 

szorításra is szolgálnak. Alak szerint menetes furatokat használunk, ezekből legalább kettő 

szükséges. A jellemző hosszméret a menetes furatok távolsága. Elhelyezkedés szerint a 

menetes furatok a felfekvő oldalon vannak. 

 

4.2.3 Szorításhoz alkalmas felületek 
 

A munkadarab valamely felületének a szorításra való alkalmasságát négy szempontból kell 

vizsgálni: 

 Alak szerinti alkalmasság  

 Elhelyezkedés szerinti alkalmasság 

 Erőzárás szerinti alkalmasság 

 Nagyság szerinti alkalmasság. 

 

Alak szerinti alkalmasság 

Szorítási típustól függően a következő felülettípusok alkalmasak szorításra: 

 

Szorítás típus Alkalmas felülettípusok 

s11 Furatok, szorításhoz kialakított bemélyedések 

s12 Síkfelületek, külső hengeres felületek 

s13 Síkfelület átmenő furattal vagy nyílással,  

külső hengeres felület (a felfekvő felülettel párhuzamos tengellyel) 

s2 Síkfelületek 

s3 Menetes furatok 
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Elhelyezkedés szerinti alkalmasság 

A szorítófelület helyzetének alkalmasságát két lépésben lehet megállapítani. Először meg 

kell határozni, hogy a munkadarab melyik oldalán kell a vizsgált felületnek elhelyezkednie: 

 

Szorítás típus Alkalmas elhelyezkedés 

s11 A felfekvő oldallal szomszédos oldalon 

s12 A felfekvő oldallal szemközti oldalon 

s13 A felfekvő oldallal szemközti oldalon 

s2 A felfekvő oldallal szemközti oldalon 

s3 A felfekvő oldalon 

 

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

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

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

szorítófelület középpontjának megközelítően egybe kell esnie a felfekvőfelület középpontjával. 

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

ezeknél a szorítási pontok számától függően kell meghatározni a szorítások helyét. A szorítási 

helyek pontosítása céljából a felfekvőfelület négy szektorra és négy központi (centrális) zónára 

osztandó (18.ábra). A munkadarab egyenletes szorítása érdekében a szorítási pontok számát 

figyelembe véve, a szorítási pontok helyét a 3. táblázat szerint kell megválasztani. 

       

18. ábra   A felfekvőfelület felosztása szektorokra és központi zónákra [10] 

 

3. táblázat   A szorítási pontok helye [10] 

A szorítási pontok helyzete s11, s12 és s3 szorítási típusoknál 

A szorítási szektorok 

azonosítószáma 

1 2

34

1 2

34
 

Kétpontos szorítás 

 1,3 szektorok 

 2,4 szektorok 

 1-2, 3-4 központi zónák 

 1-4, 2-3 központi zónák 
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Hárompontos szorítás 

 1,2 szektorok és 3-4 központi zóna 

 1,4 szektorok és 2-3 központi zóna 

 3,4 szektorok és 1-2 központi zóna 

 2,3 szektorok és 1-4 központi zóna 

Négypontos szorítás 
 1,2,3,4 szektorok 

 1-2, 2-3, 3-4, 1-4 központi zónák 

 

Erőzárás szerinti alkalmasság 

A szorítóerő óhatatlanul a munkadarab rugalmas alakváltozásához vezet. Ezért a szorítás 

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

furatokon, amelyek megmunkálása az aktuális befogásban történik. Az s12 és s13 szorítás-

típusok esetében ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szorítás helye nem választható 

nagypontosságú furat felett. 

 

Nagyság szerinti alkalmasság 

A szorítófelület nagyságának akkorának kell lennie, hogy az erőátadó elem elhelyezését 

lehetővé tegye. Némely szorítási típus alkalmazhatóságát a fenti szempontokon túlmenően 

egyéb követelmények is behatárolják. Például: s13 szorítás csak olyan munkadaraboknál 

alkalmazható, melyek rendelkeznek alkalmas átmenő furattal. Az s3 szorítás típus csak 

függőleges felfekvés (pos2 vagy pos3) mellett alkalmazható. Az s2 szorítás csak p1 típusú 

oldalpozícionálás esetén és csak lapos alkatrészeknél alkalmazható, amikor a felfekvő oldal a 

munkadarab egyik széles oldala.  
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5 SZEKRÉNYES ALKATRÉSZEK INTEGRÁLT 

GYÁRTÁSTERVEZŐ RENDSZERE 
 

  

5.1 Az integrált gyártástervező rendszer felépítése 

 Az 19. ábrán néhány szekrényes alkatrész látható. Amint az ábra jól szemlélteti, ezek az 

alkatrészek rendkívül bonyolult alakúak lehetnek, ebbe a csoportba tartoznak többek között a 

hajtóműházak, gépágyak, stb. Ezeket az alkatrészeket általában több oldalról kell megmunkálni, és 

az egyes forgácsolt oldalak több megmunkálandó felületet vagy felületelem csoportot (feature-t) 

tartalmaznak. Az ilyen munkadarabokat általában horizontális főorsójú megmunkáló központokon 

munkálják meg. Ezen szerszámgépek főbb jellemzői:  

(1) különbözőfajta megmunkálások elvégzésére alkalmasak egyugyanazon befogásban  

(2) szerszámtárolóval és automatizált szerszámcserélővel rendelkeznek  

(3) az NC vezérlésű forgóasztalnak köszönhetően egy felfogásban a munkadarabok 4 oldala 

munkálható meg, tehát a teljes megmunkálás 1 esetleg 2 felfogást igényel. 

 

19. ábra   Szekrényes alkatrészek [7] 

 

A cél egy olyan integrált számítógéppel segített művelettervező rendszer kifejlesztése 

volt, mely az alkatrész 3D modellje és a megmunkálási igények alapján, meghatározza szekrényes 

alkatrészek esetén a műveleti sorrendet, kidolgozza a befogókészülékek elvi megoldását az egyes 

felfogásokhoz, kidolgozza a művelet terveket és elkészíti a készülékezési tervet. A korábbiakban 

már említettük, hogy az egyes részfeladatokat nem lehet hatékonyan megoldani, ha önálló 

feladatokként kezeljük azokat. Sokkal hatékonyabban tud dolgozni egy integrált rendszer, mely az 

egyes részfeladatok végeredményeit értelmezni tudja, és kölcsönös átjárhatóságot tesz lehetővé az 

egyes szintek közt. Tehát például a készülék elvi megoldásának ismeretében megkísérel moduláris 

elemekből olyan készüléket építeni, mely a munkadarab rögzítését kellő biztonsággal elvégzi, és 

egyúttal nem akadályozza a szerszám mozgását. Ha nem talál ilyet, akkor automatikusan visszalép 

és kidolgoz egy új elvi megoldást és megnézi, hogy az új elvi megoldáshoz tud-e megfelelő 

készüléket építeni.  
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A rendszer több modulból áll, ezek a modulok és a modulok egymásközti kapcsolatai a 

20. ábrán láthatók. A rendszer bemenő adata a munkadarab IGES formátumban elmentett CAD 

modellje. 

 

20. ábra   Integrált gyártástervező rendszer [1] 

 

5.1.1  A CAD modell posztprocesszor feladata 
 

A CAD modell posztprocesszáló modul (IPPO) a munkadarab IGES formátumban elmentett 

modelljéből technológiai feature alapú modellt készít [7], [13]. 

 

5.1.2  A műveleti sorrend- és befogástervező modul feladata 
 

A műveletisorrend- és befogástervező modul (SUPFIX) egy szabályalapú szakértő rendszer, 

mely a munkadarab technológiai feature alapú modelljéből kiindulva, meghatározza a 

műveletek sorrendjét és a befogókészülékek elvi megoldását. E modul az [19] értekezésben és a 

[64] valamint [77] cikkekben részletesen be van mutatva. 
 

5.1.3 A művelettervező modul feladata 
 

A művelettervező modul (OP) az egyes műveleteket művelet elemekre bontja, meghatározza, 

mely rétegek kerülnek eltávolításra az egyes műveletelemek során, meghatározza a 

műveletelemek sorrendjét, kiválasztja a forgácsoló szerszámokat és meghatározza a forgácsolási 

paramétereket. 
 

5.1.4 A készüléktervező modul feladata 
 

Kiválasztja a konkrét készülékelemeket az egyes befogásokhoz, és elkészíti a munkadarab 

megfogására alkalmas készülék modelljét (a munkadarab és a készülékelem IGES formátumú 
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modelljét használva) [10], [15], [17]. Ennek a modulnak (FIXCO) a kimenőadatait felhasználva 

a GLUE illesztő program megnyitja a Solid Edge modellezőprogram szerelési (Assembly) 

környezetét, és ott összeállítja a készülék CAD modelljét [11], [14], [16], [18]. 

 

 A rendszer [1], [8], [9], [12] posztprocesszáló modulja (IPPO), a műveletisorrend- és 

készüléktervező modulja (SUPFIX) és a készüléképítő modul (FIXCO), valamint az illesztő 

program (GLUE) készült el eddig. Ebben a munkában a CAD modell posztprocesszáló, a 

készüléképítő és az illesztő modul kerül részletes bemutatásra. 

 

5.1.5 Az integrált gyártástervező rendszer működésének rövid ismertetése 

 

A rendszer a következőképpen működik: a felhasználó az IPPO modul segítségével 

megnyitja a munkadarab IGES formátumban elmentett 3D modelljét. Ez a modul felismeri a 

szekrényszerű alkatrészeken leggyakrabban előforduló megmunkálási és készülékezési feature-öket, 

és kinyeri a leglényegesebb adataikat. Ez után a gyártástervező megadja, hogy mely felületeket kell 

megmunkálni, milyen méret-, alak- és érdességi tűréseket kell biztosítani. Végezetül megadja a 

távolság- és helyzettűréseket. Az IPPO modul az adatokat a SUPFIX modul számára megfelelő 

formátumban eltárolja. A gyártástervező ezeket az adatokat beolvassa a SUPFIX modul 

segítségével, és a modul meghatározza, hogy az adott munkadarabot hány befogásban célszerű 

megmunkálni, az egyes befogásokban mely felületek kerülnek megmunkálásra, megadja a 

műveletek sorrendjét, ajánlásokat tesz a felfektetési, a helyzet-meghatározási és a szorítási módokra 

és felületekre. A felhasználó megnézheti a fő, illetve mellék befogáshoz ajánlott felfekvési, 

pozícionálási és szorítási felületeket a munkadarab 3D modelljén. Ha elfogadja az ajánlásokat, 

akkor a FIXCO modul egy az adott munkadarabnak megfelelő készüléket épít moduláris elemekből 

az ajánlott felfektetési, pozícionálási és szorítási módszerek és bázisfelületek figyelembevételével. 

A kapott készüléket meg lehet tekinteni 3D-ben, valamint felül és oldalnézetben. A 2D-s 

nézetekben a gyártástervező elrejtheti a munkadarabot, és megjelenítheti a munkadarabnak csak a 

felfekvési vagy csak a szorítási felületeit. Ez azt a célt szolgálja, hogy a tervező számára 

megkönnyítse az ajánlott készülék jóságának leellenőrzését. Ha a tervező elégedett a kapott 

eredménnyel, akkor mindezt elmentheti olyan formátumban, mely alkalmas 3D modellezésre illetve 

további finomítások elvégzésére. A FIXCO modul elkészíti a szükséges készülékelemek 

tételjegyzékét is. Az alábbi képsor egy hajtóműház segítségével szemlélteti a fent leírt lépések 

kimenőadatait. 
 

 

21. ábra   A megmunkálandó darab (hajtóműház) 
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22. ábra   Az első (kiegészítő) befogás elvi 

megoldása [5] 

  

23. ábra   A második (fő) befogás elvi megoldása [5]

 

24. ábra   Az első felfogás készülékének képe 3D-ben, felül és oldalnézetben [5] 

  

25. ábra   A készülék és a munkadarab szorítófelülete,  a készülék és a munkadarab felfekvő felülete [5] 
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26. ábra   A kiegészítő-befogás készülékének 3D modellje a munkadarabbal illetve a munkadarab nélkül 

(Solid Edge assembly környezetben, miután a GLUE megnyitotta a FIXCO által generált file-t) [13] 

 

A 21. ábrán látható hajtóműház esetében az első (kiegészítő) felfogás során (22. ábra) a 

felfektetést a lila gyűrűszerű felületen, a pozícionálást a rózsaszínű belső hengeres és a szürkésfehér 

síkfelületeken, míg a szorítást a zöld síkfelületen javasolta a program. A második (fő) befogásnál 

(23. ábra) a  felfektetés a 4 darab lila síkfelületen, a pozícionálás a szürkésfehér és rózsaszínű belső 

hengeres felületeken, a szorítás pedig a 4 darab zöld síkfelületen lenne célszerű a program szerint. 

A 24. ábrán megtekinthető a főbefogáshoz választott készülékelemekből épített készülék (a 

munkadarabbal együtt), egyrészt a 3D-s nézete, másrészt a 2D-s felülnézete és harmadrészt a 2D-s 

oldalnézete. A 25. ábrán a munkadarabból csak a szorító illetve csak felfekvő felületek vannak 

megjelenítve (lila színnel) felül- és oldalnézetben. Ezeket a nézeteket a gyártástervező a megfelelő 

Clamping illetve Supporting gombok megnyomásával kérheti le. Ezeknek a nézeteknek a 

segítségével a gyártástervező könnyebben leellenőrizheti, hogy a javasolt megoldást elfogadhatónak 

tekintheti-e. Végül a 26. ábrán az összeszerelt készülék modellje látható a befogott munkadarabbal 

együtt és a munkadarab nélkül Solid Edge assembly környezetben. A belső hengeres felületen 

pozicionáló elem hiányzik a képről, mivel az nem szabványos elem, hanem azt külön le kell 

gyártani a munkadarab méretének megfelelően. Ritkán előfordulhat, hogy az elemkészletben 

található éppen megfelelő átmérőjű elem, olyankor természetesen az használandó, és így 

mentesülünk a külön elem legyártása alól. Ha a technológus elfogadja a rendszer által felkínált 

megoldást, akkor a rendszer automatikusan elkészíti a készülék elemeinek listáját, és a készülék 

modelljét elmenti olyan formátumban, melyet egy további program (GLUE) segítségével megnyitva 

megkapjuk a készülék 3D modelljének Solid Edge modellezőprogrambeli változatát, amely 

egyrészt lehetővé teszi az egyszerű utólagos módosításokat, amennyiben szükség mutatkozik rá. 

Másrészt a készülék dokumentációjának elkészítését is nagymértékben megkönnyíti. 
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5.2 CAD modell posztprocesszáló modul (IPPO) 
 

Mivel manapság már valószínűleg minden vállalatban található 3D modellező program, 

logikusnak tűnik, hogy gyártástervezés során kiinduló pontnak a munkadarab 3D modelljét vegyük. 

Figyelembe véve a 3D modellezésre alkalmas programok nagy számát, és azt hogy ezek az adatokat 

kissé eltérő módon tárolják, kidolgoztak néhány szabványos kimenő formátumot, annak érdekében, 

hogy az egyes programokkal készített modelleket más modellező programok is értelmezni tudják, 

ne csak azzal a programmal lehessen megnyitni a modellt, amelyikkel készült. A két leggyakrabban 

használt szabványos semleges formátum az IGES és a STEP. Annak érdekében, hogy biztosítva 

legyen a modellező programtól való függetlenség, a rendszer számára bemenő formátumként az 

IGES formátumot választottam, mivel ennek részletes leírása könnyen letölthető az internetről, 

ezzel szemben a STEP leírása a megfelelő összeg befizetése után tölthető le az International 

Strandard Organization (ISO) honlapjáról. Az ISO 10303 szabvány egyes fejezeteinek ára 100 és 

300 svájci frank között mozog. 

Tehát első lépésben ki kellett fejleszteni egy olyan modult, mely a semleges formátumban 

tárolt adatokat értelmezni tudja, és a technológiai tervezés számára fontos adatokat képes kinyerni a 

munkadarab semleges formátumban elmentett modelljéből. A műveleti sorrendtervező modul – 

jóllehet a munkarab technológiai feature-alapú modelljének elkészülte után használható igazán 

hatékonyan – időben hamarabb készült el, mint a CAD modell posztprocesszáló modul, és 

PROLOG programozási nyelvben íródott. Ezért a CAD modell posztprocesszáló modul 

kifejlesztéséhez a Visual Prolog 6.3 programot választottam. A PROLOG-ot előszeretettel 

használják szakértői rendszerek fejlesztéséhez, abból kifolyólag, hogy PROLOG-ban viszonylag 

könnyű olyan programot készíteni, mely hatékonyan oldja meg a többszörös elágazási 

lehetőségekkel tarkított döntéshozatali problémákat, és mindeközben a forráskód jól áttekinthető 

marad.  

A posztprocesszáló program tesztelésére szolgáló munkadarab modellek Solid Edge 

modellező programmal készültek, és a felületek NURBS-felületek formájában kerültek elmentésre, 

tehát a felületekre vonatkozó adatok a következő képletnek megfelelően kerülnek eltárolásra:  
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A NURBS-felületek (Non-Uniform Rational B-spline görbékkel definiált felületek) kiválóan 

alkalmasak bonyolult alakú felületek (ún. szobor felületek) megjelenítésére, de természetesen a 

szabályos testek határoló felületeinek megjelenítésére is alkalmasak. Egy kétparaméteres felület 

S(u,v) pontjai a kontrolpontok P(i,j), az u illetve v irányú bázisfüggvények bi(u),bj(v), és a 

súlyértékek w(i,j) ismeretében valamint a paraméterek kezdő és befejező értekeinek birtokában 

előállíthatók. K1,K2 az u illetve v irányú leírógörbék fokszámáról hordoznak információt.   
 

5.2.1 A PROLOG programozási nyelv 
 

A PROLOG a legszélesebb körben használt logikai programozási nyelv, de természetesen 

lehetséges ebben a programnyelvben függvényeket is definiálni. A Visual Prolog megkönnyíti a 

programozó dolgát a beépített ellenőrző mechanizmusok révén, lehetővé teszi grafikus kezelőfelület 

használatát, valamint objektum orientált programozásra is lehetőséget biztosít. A PROLOG 

programok készítése tények és szabályok definiálásán alapszik. A tények olyan összefüggések 

megadását jelentik, melyek minden körülmények között igazak. A szabályok olyan összefüggések 

megadását jelentik, melyek bizonyos feltételek teljesülése esetén igazak. A szabályok definiálása 

során megfordítjuk a megszokott HA (feltétel) – AKKOR (akció) sorrendet. Az akciót 
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(következményt) a baloldalon tartalmazza, a feltételt (előzményt) a jobb oldalon. A HA – AKKOR 

helyett a „:-“ jelölés használatos PROLOG-ban. Vesszőt használ a logikai ÉS (konjukció) jelölésére 

valamint az argumentumok elválasztására. A logikai VAGY (diszjunkció) jelölésére pontosvesszőt 

használ, és pont jelöli a szabály végét. Például: 

szorításhoz alkalmazz elfordítható szorítókart:- 

 a szorítási felület megfelelő, 

 a szorítási helyhez elegendően közel van csatlakozó furat, 

 a szorítás elegendően stabil lesz, 

a szorítóelem nem zavarja a megmunkálást. 
 

A felkiáltójel azt jelenti, hogy ha eddig a pontig sikeresen eljutott a program, akkor ne 

keressen további jó megoldást az adott szabály többi sorában. A lokális változók nagybetűvel 

kezdődnek; a konstansok, a globális változók, a tények és szabályok nevei kisbetűvel kezdődnek.  

A megoldást (következtetést) visszalépéses (mélységi keresés) módszerrel keresi (angolul 

backtracking). Ez azt jelenti, hogy amikor egy mondat bizonyítása zsákutcába fut, a PROLOG 

visszalép a legutóbbi olyan helyre, ahol még vannak alternatívák. Ez egy remek tulajdonság 

többszörös elágazási lehetőségekkel rendelkező keresések esetén. A feltételeket és azok elemeit 

balról jobbra és föntről lefelé haladva járja végig. Számos beépített predikátumot tartalmaz 

aritmetikai, be- és kimeneti, sőt adatbázis kezelő műveletek végrehajtásához. 
 

5.2.2 Initial Graphics Exchange Specifications (IGES 5.3) file-ok felépítése 
 

Az IGES file-okban az adatok 6 különböző szakaszban (Section) vannak tárolva [20]: 
 

  1.) Flag Section (F) – opcionális, csak akkor használatos, ha a file bináris formátumú 
   

2.) Start Section (S) – megjegyzéseket tartalmazhat 
 

3.) Global Section (G) – a preprocesszorra vonatkozó adatokat és egyéb a 

posztprocesszáláshoz szükséges adatokat tartalmaz. Itt vannak bemutatva a határoló karakterek, a 

file neve, a program neve, amellyel a modell készült, a mértékegység, a pontosság, stb. 

Az első három szakaszban általános információk találhatók, az alábbi példán a háromból 

csak két szakasz látható. Mivel a fájl nem bináris, ezért az első szakasz (F) kimaradt. 

 
 

  4.) Directory Entry Section (D) – minden egyes entitáshoz (pl. görbe, felület, szín, 

transzformációs mátrix, nézetirány, stb.) kétsoros hivatkozások találhatók benne. A hivatkozások 

rögzített hosszúságúak, 20 mezőt tartalmaznak, egy-egy mező hossza 8 karakter, egy-egy sor hossza 

80 karakter. Az egyes mezők jelentése: 
 

1              8 9             16 17           24 25           32 33           40 41           48 49           50 57           58 65           72 73           80 

(1) 

Entitás 

típusa 

# 

(2) 

Paraméter 

adatok 

 

(3) 

Szerkezet 

 

,  

(4) 

Vonal 

minta 

,  

(5) 

Szint 

 

,  

(6) 

Nézet 

 

0,  

(7) 

Transzform 

Mátrix 

0,  

(8) 

Cimke 

megjelenít. 

0,  

(9) 

Státus 

Szám 

 

(10) 

Sorszám 

 

D  

(11) 

Entitás 

típusa 

# 

(12) 

Vonal  

vastagság 

# 

(13) 

Szin 

 

,  

(14) 

Paraméter 

sorok szá. 

 

(15) 

Alak 

 

 

(16) 

Tartalék 

 

(17) 

Tartalék 

(18) 

Alegység 

Címke 

(19) 

Alegység 

index 

 

(20) 

Sorszám 

 

D  + 1 

 

Jelölések:  (n) - mező sorszáma,    - egész szám,    - mutató (pointer),   ,  - egész szám vagy mutató,   0,  - nulla vagy mutató 
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 A geometriai és topológiai információk kinyeréséhez legfontosabb mezők jelentése a 

következő. Az első mezőben (1) található szám kódolja az entitás típusát (a leggyakoribb entitás 

típusok 144-trimmelt felület, 143-határolt felület, 142-parametrikus felületen levő görbe, 141-

határoló görbe, 128-Racioális B-spline felület, 126-Racionális B-spline görbe, 124-

Transzformációs Mátrix, 102-összetett görbe). A második mezőben (2) levő szám azt mutatja, hogy 

a következő szakaszban (Parameter Data Section) hol találjuk meg az aktuális entitás paramétereit. 

A tizennegyedik mezőben (14) levő szám mondja meg, hogy hány sorban vannak tárolva az aktuális 

entitás paraméterei a Parameter Data Section-ben.  
 

  5.) Parameter Data Section (P) – Ebben a részben az egyes alegységekhez 

(entitásokhoz) tartozó paraméterek találhatóak.  
 

  6.) Terminate Section (T) – az egyes szakaszok sorokban mért hosszát tartalmazza. 

 

A fenti példában a megjegyzés egy sorból, az általános rész négy sorból, a D szakasz 104 sorból, a 

P szakasz 279 sorból, és a T szakasz – ebből a közszemlére tett - egy sorból áll. 

 

27. ábra   Egy hengeres felületelem és attribútumai 

Nézzük meg, egy felületelem adatait végigkövetve, hogyan vannak tárolva az adatok a D és a P 

szakaszokban! A 27. ábrán látható felületelemhez tartozó adatok a  Directory Entry Section-ben:  

 

A 144 azt jelenti, hogy trimmelt felületről van szó; a 45 azt mutatja, hogy a következő szakaszban 

(a Parameter Data Section-ben, PDS) hol kezdődnek a felületelem paraméterei, ott a 45-ös sorban 

ezt találjuk:  

 
A 144 azt jelenti, hogy trimmelt felületről van szó; az 5 azt mutatja, hogy a Directory Entry 

Section-ben (DES-ben) hol található a trimmelendő felület; 1 külső határoló görbével rendelkezik; 0 

a belső határoló görbék száma; 27 a külső határoló görbe helye a DES-ben. A trimmelendő felület 

adatai DES-ben: 

 
A 128 Racionális B-spline felületet jelent, ennek paraméterei PDS-ben az 5. sorban kezdődnek: 
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A külső határoló görbe adatai DES-ben: 

 
A 142 azt jelenti, hogy parametrikus felületen fekvő görbéről van szó, melynek paraméterei PDS-

ben a 44. sorban találhatók: 

 
ahol a 142 azt jelenti, hogy parametrikus felületen fekvő görbéről van szó; a következő szám azt 

mondja meg mi módon készült a görbe (1= felületre vetített görbe); 5 mutatja, hogy a parametrikus 

felület adatai hol találhatók a DES-ben. A görbe adatai kétféle módon is el vannak tárolva, egyrészt 

kétparaméteres síkvetületének B(u,v) adatai, másrészt egyparaméteres térbeli görbe C(t) formájában 

is. 15 mutatja, hogy a B(u,v) DES-beli kétsoros hivatkozása hol található; a 25 pedig azt, hogy az 

egyparaméteres térbeli görbe C(t) kétsoros hivatkozása hol található DES-ben. Végül az ötödik 

szám arra utal, hogy a küldő rendszerben (amellyel az eredeti modellt készítettük) hogyan volt 

megjelenítve a görbe, a 2 azt jelenti, hogy térbeli görbeként.    

A DES 25. sorában azt láthatjuk, hogy: 

 
Tehát a parametrikus felületen fekvő görbe összetett határoló görbe (102), vagyis több 

görbedarabból áll, ezek adatai a PDS 43. sorából nyerhetőek ki: 

 
A 4 azt jelenti, hogy ez a határoló görbe 4 görbeelemből áll: 17, 19, 21 és 23. 

Az első görbeelem adatai a DES 17. sorában: 

 
A hozzá tartozó paraméterek PDS-ben: 

 
Az első szám (126) azt jelenti, hogy racionális B-spline görbéről van szó; a többi paraméter 

jelentése a 4. táblázatban látható. 

4. táblázat   A 126-os entitás (Rational B-Spline Curve Entity) adatainak magyarázata [20] 

Index Név Típus Leírás Index Név Típus Leírás 

1 K egész felső index 9+A+K X(0) valós az első kontrol pont 

2 M egész a bázisfüggvény rendje 10+A+K Y(0) valós  

3 PROP1 egész 0-nem síkbeli, 1-síkbeli 11+A+K Z(0) valós  

4 PROP2 egész 0-nyílt görbe, 1-zárt görbe …    

5 PROP3 egész 0-racionális, 1- polinomiális 9+A+4K X(K) valós az utolsó kontrol pont 

6 PROP4 egész 0-nem periodikus,       1- periodikus 10+A+4K Y(K) valós  

    N=1+K-M       és      A=N+2M 11+A+4K Z(K) valós  

7 T(-M) valós a csomóvektor (knotvector) első eleme 12+A+4K V(0) valós a paraméter kezdőértéke 

…    13+A+4K V(1) valós a paraméter végsőértéke 

7+A T(N+M) valós a csomóvektor utolsó eleme 14+A+4K XNORM valós 
normál egységvektor  

(ha síkbeli a görbe) 

8+A W(0) valós a súlyvektor első eleme 15+A+4K YNORM valós  

…    16+A+4K ZNORM valós  

8+A+K W(K) valós a súlyvektor utolsó eleme     
 

Sajnos az így tárolt adatok nem tartalmaznak információt a munkadarabon található feature-ök 

fajtájáról, viszont automatizált gyártástervezéshez szükség van a munkadarab technológiai feature 
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alapú modelljére. Tehát nem csak regenerálni (újra előállítani) kell a modellt a tárolt adatokból, 

hanem a regeneráló modult feature felismerő képességgel is fel kell vértezni. Más szavakkal az 

IGES fileban a 28. ábrán látható alakban tárolt adatokból egy a 29. ábrán látható alakú 

adathalmazt kell létrehozni, ennek érdekében a 27. ábra jobb oldalán látható adatokat ki kell nyerni 

a ponthalmazokból.  

 

28. ábra   Az adatok tárolásának szerkezete az IGES file-okban[7] 

 

29. ábra   Az adatok szerkezete a posztprocesszáló programban [7] 

Ehhez az első megoldandó feladat egy szövegfeldolgozó egység elkészítése volt, mely az IGES 

formátumban tárolt adatokat beolvassa, a határoló karakterek (Global Section) mentén tördeli a 

szöveget, és a megfelelő változókban tárolja az információkat, a változók és a megfelelő 

összefüggések felhasználásával kinyeri a felületelemek számunkra lényeges adatait, végül pedig 

képes megjeleníteni mindezeket. 

 

5.2.3 Felületelem csoportok osztályozása 
 

A program által felismert felületelem csoportok három alcsoportba oszthatók. Az első 

alcsoportot a szekrényes munkadarabokon leggyakrabban előforduló feature-ök képezik. A 

szekrényes munkadarabokon leggyakrabban előforduló felületelem csoportokat a 30. ábrán 

láthatjuk.  
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30. ábra   Hajtóműházakon leggyakrabban előforduló feature-ök [19] 

 

Ide tartoznak a különböző átmenő és zsákfuratok, kúpos vagy hengeres süllyesztéssel, vagy 

süllyesztés nélkül, menettel vagy menet nélkül. Továbbá ide tartoznak a különböző gyűrűszerű 

illetve négyszögletes felöntések, kiemelkedő felületek, valamint a gyűrűszerű illetve négyszögletes 

bemélyedések, besüllyesztett felületek.  A tf tulajdonképpen a tipikus felületem csoport kifejezés 

rövidítése, az utána található szám a fő, a következő két szám pedig az alcsoportot jelöli. A tf_1 jelű 

csoportban a különböző átmenőfuratok vannak összegyűjtve. Az egyszerű átmenő furatok (tf_1_01) 

legfontosabb adatai a furat átmérője (D), a furat hossza (L) és a furat elhelyezkedését megadó 

referencia pont (R). Amennyiben egy átmenő furat egyik vége kúpos süllyesztéssel kerül 

kialakításra (tf_1_02), akkor az előbbieken kívül lényeges adat a süllyesztés mélysége (O) és a 

süllyesztés szöge (180º -2U). Minden egyes jellemző felületelem csoporthoz leolvashatók a 

mellékelt ábráról a legfontosabb geometriai adatok.  

Az egy síkban fekvő felületek igen gyakran felhasználhatók a munkadarabok felfektetéséhez, 

ezért ezek képezik a második alcsoportot. Ezeket a felület csoportokat a felületek száma és a 

felületek egymáshoz viszonyított elhelyezkedése alapján további alcsoportokra lehet osztani 

(31.ábra). Mivel a befoglaló méretek (A1, A2) csak egy téglalapot határoznak meg, a csoport 

alakjának és méreteinek némi pontosítását szolgálják a P1, P2, P3 paraméterek. A P1 akkor 

használandó, ha két, közel azonos nagyságú síkfelületből álló csoport tagjai ugyan téglalap alakúak, 

ám úgy helyezkednek el, hogy A1 és A2 is közel azonosra adódik. Ilyenkor P1 segítségével azt 

adjuk meg, hogy a hosszabbik oldalak melyik tengellyel párhuzamosak. Vízszintes felfektetésnél 

(pos_1, 10. ábra) 1 az x tengelyt, 2 az y tengelyt jelöli; függőleges felfektetésnél (pos_2 vagy 

pos_3) 1 a z tengelyt, 2 az y tengelyt jelöli. P2 két tagból álló háromszögletes, és három tagból álló 

négyszögletes csoportok esetén azt adja meg, hogy a leghosszabb tag melyik tengellyel 

párhuzamos, P2 előjele pedig azt mutatja meg, a leghosszabb tag a másik tengely melyik oldalán 

található. Olyan esetekben, amikor három közel azonos méretű síkfelületből álló háromszögletes 

csoportról van szó, akkor P3 segítségével definiáljuk, hogy a „háromszög” „alapja” melyik 

tengellyel párhuzamos(abb), és a másik tengely melyik oldalán helyezkedik el. 

Azok a felületek, melyek nem tartoznak az előző 2 alcsoport egyikébe sem, és nem takartak 

(tehát elvileg felhasználhatók felfektetéshez vagy pozícionáláshoz, vagy szorításhoz, hisz a 

megfelelő készülékelem el tudja érni; vagy megmunkálhatók, hisz a szerszám hozzájuk tud férni) 

ún. elérhető feature-öket képeznek, ez a harmadik alcsoport. E csoportba tartozó néhány jellegzetes 

képviselő és legfontosabb adataik a 32. ábrán láthatók, az alcsoport legtöbb tagja egyetlen 

felületből áll. Természetesen szükség esetén a rendszert ki lehet egészíteni további feature 

típusokkal is. 
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gtf5 01  

  

  
Két tagból álló 

négyszögletes 

csoport 

gtf5 02  

 
   

Három tagból álló 

négyszögletes 

csoport 

gtf5 03  

 

P1 – a felületek mely tengellyel párhuzamosak (1,2) 

P2 – a főtag helyzete (1,-1,2,-2) 

P3 – a két főtag helyzete (1,-1,2,-2) 

Négy tagból álló 

négyszögletes 

csoport 

gtf5 04  

    

Két tagból álló 

háromszögletes 

csoport 

gtf5 05  

    

Három tagból álló 

háromszögletes 

csoport 

31. ábra   Síkfelület csoportok alcsoportokra osztása [19] 

 

tf901 

 

tf902 

 

Szorításra 

alkalmas 

bemélyedés 

Ferde megmunkálatlan 

felület 

  Az oldal, mellyel hegyes 

szöget zár be 

tf903 

 

tf904 

 

Külső 

megmunkálatlan 

hengeres felület 

Külső kúpos 

megmunkálatlan felület 

32. ábra   Elérhető feature-ök [19] 

 

5.2.4 A modellen található felületelemek adatainak kinyerése 

5.2.4.1  A határoló görbék regenerálása és osztályozása 

 

Mielőtt a program a feature felismeréshez hozzákezdhetne, először a modellt kell 

regenerálni - a kontrollpontok és csomóvektorok ismeretében, valamint a paraméterek érvényességi 

tartományának ismeretében elő kell állítani a térbeli felületelemeket. Első lépésben a határoló 

görbéket kell előállítani, és alakjuk alapján osztályozni. Az osztályozás a bázisgörbék fokszáma (M) 
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és a kontrollpontok száma (K) alapján történik (4. táblázat). Az egyenes szakaszok (K=1, M=1), a 

körök és körívek (K=3, M=3), és egyéb kúpszeletek (K=n, M=2) külön fontossággal bírnak. 

Egyenes szakaszok esetén elegendő tárolni a típust, a kezdő és végpontot; kör és körív esetén a 

típust, a kezdő és végpontot, az ív közepén levő pontot valamint a kör középpontját és a sugarat (33. 

ábra). Ha a felületeket NURBS felületek formájában tároljuk, akkor a határoló görbék is 

természetesen NURBS görbék formájában vannak tárolva az IGES file-ban:   








1

0

1

0

)()(

)()()(

)(
K

i

i

K

i

i

tbiw

tbiPiw

tC  (11) [20] 

Tehát a határoló görbék jellemző adatai nincsenek tárolva, csak a kontrol pontok P(i), a csomó 

(knot) pontok tn és a súlyértékek w(i), valamint a paraméter kezdő és befejező értéke (tk,tb), továbbá 

a bázisfüggvények foka (M), 4. táblázat. A görbék előállítása után ki kell nyerni a (görbe típusától 

függő) karakterisztikus adatokat is, és ezután megfelelő formátumban tárolni kell azokat. A 

posztprocesszáló programban a görbék jellemző adatai gr:(integer,real_list) alakban vannak 

tárolva, ahol az első szám a görbe azonosítószáma, a második a görbe típusa, a többi szám a görbe 

jellemző adatait adja meg. 

 

Például (33.ábra): 

  egyenes szakasz 

   gr(8,[1,X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2]) 

  körív 

  gr(9,[2,X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2,X3,Y3,Z3,R,XC,YC,ZC]) 
 

33. ábra   Görbeelemek jellegzetes adatai [7] 

 

X Y Z

X

X

X
X

X

Y

Y

Y
Y

Y

Z

Z

Z
Z

Z

C C C

1 1 1

2 2 2
3 3 3

F1 F1 F1

F2 F2 F2

a
b

 

34. ábra   Körív jellegzetes adatainak kinyerése 

 

Körív jellegzetes adatainak 

kinyeréséhez a körív kezdő (X1,Y1,Z1) és 

végpontját (X3,Y3,Z3) valamint a körív 

közepén található pontot (X2,Y2,Z2) 

használjuk fel (34.ábra). Ezek a kontroll 

pontok, a csomópontok, a súlyértékek és a 

paraméter kezdő és befejező értékének 

ismeretében kiszámíthatók a (11) képlet 

segítségével. A program meghatározza az ív 

kezdő pontját és az ív közepén található 

pontot összekötő szakasz felezőpontját 

(XF1,YF1,ZF1), illetve az ív közepén levő és az 

ív végén található pontokat összekötő szakasz 

felezőpontját (XF2,YF2,ZF2). 

Ezután az említett két szakasz vektoriális 

szorzataként előállítja a körív síkjának 

normálisát: 

),,(),,( 232323121212 ZZYYXXZZYYXXn      (12) 

A körívet tartalmazó sík normálisának a két szakasszal való vektoriális szorzatait is előállítja, 

),,( 121212 ZZYYXXna     (13)   illetve ),,( 232323 ZZYYXXnb     (14) 

majd az első szakasz felezőpontján keresztül az a vektor irányában, a második szakasz 

felezőpontján keresztül a b vektor irányában felvesz egy-egy egyenest: 
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z

Fa

y

Fa

x

Fa

a

ZZ

a

YY

a

XX 111 






  (15)  illetve   

z

Fb

y

Fb

x

Fb

b

ZZ

b

YY

b

XX 222 






   (16). 

Az egyenesek metszéspontja megadja a körív középpontját, a középpont és a körív egy pontjának 

különbsége pedig megadja a körív sugarát: 2

1

2

1

2

1 )()()( ZCYCXCR zyx     (17). 

Körök két félkör formájában vannak megadva, tehát ugyanez az eljárás alkalmazható, azzal a 

különbséggel, hogy a középpont meghatározása leegyszerűsödik, elegendő a kezdő- és végpont 

közötti szakasz felezőpontját megkeresni. Az ív közepén található pont segít annak 

meghatározásában is, hogy a felületelem, amelyhez az ív tartozik, a munkadarab melyik oldalán 

található. Az ív közepén található pont koordinátáiból kivonjuk az ív középpontjának koordinátáit, 

és az így kapott vektor segítségével már könnyen megmondható, hogy a munkadarab mely 

oldalához tartozik a kérdéses felületelem. Amelyik irányba mutat a(z abszolút értékben) legnagyobb 

komponens, a munkadarabnak azon az oldalán van a felületelem.    

5.2.4.2  A felületelemek regenerálása és osztályozása 

 

Ezután kerül sor a felületelemek regenerálására és osztályba sorolására. A felületeknek az 

őket alkotó ponthalmazok adatain kívül a felület típusára, a méretre, alakra, konvexitásra, 

megmunkálási irányra, a jellemző irányra és helyzetre vonatkozó információkat is tartalmazniuk 

kell, továbbá jellegzetes méreteikre – átmérő, hossz, stb. – vonatkozó adatokat.  

A program a felületeket 4 csoportba sorolja: sík, hengeres, kúp és egyéb. A kúpos 

felületeket további 2 csoportra osztja, teljes kúp illetve csonka kúp. A felületek típusa az u és v 

paraméterek irányába mutató leírógörbék foka segítségével állapítható meg.  
 

K1 K2 M1 M2 A felület típusa  

1 1 1 1 Síkfelület      K1 – az u paraméter irányában a kontrollpontok száma-1 

1 3 1 3 Kúpfelület      K2 – a v paraméter irányában a kontrollpontok száma-1 

3 1 3 1 Hengeres felület      M1 – az u paraméter irányú leírógörbe foka 

n m 3 3 Szobor felület      M2 – a v paraméter irányú leírógörbe foka 

 

Síkfelületek esetén mindkét irányban elsőfokú a leírógörbe; hengeres felületeknél az u irányú 

leírógörbe harmadfokú, a v irányú pedig elsőfokú; kúpos felületeknél pedig pontosan fordított a 

helyzet, az u irányú leírógörbe első- a v irányú harmadfokú. A kúpos felületeknél még el kell 

dönteni, hogy teljes vagy csonka kúpról van-e szó. Ezt a külső határoló görbét felépítő görbeelemek 

száma, elhelyezkedése és mérete alapján tehetjük meg (35.ábra).  
KÚP FELÜLET CSONKAKÚP FELÜLET

Határoló görbeelemek száma

Egytengelyû körívek száma

3 4 v. 5 4

1 1 2 2

5 v. 6

 

35. ábra   Kúpos felületek felosztása 

Ha a külső határoló görbe 3 görbeelemből áll, akkor biztosak lehetünk abban, hogy teljes kúpról 

van szó. Ha ennél több elemből áll, akkor meg kell nézni, hogy hány egyenes és hány íves 

görbeelemet tartalmaz, valamint azt is, hogy az íves görbeelemek egytengelyűek-e, és sugaraik 
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mérete különböző-e. Csonka kúp esetén kell lennie két egytengelyű körívnek, melyek sugarai eltérő 

nagyságúak. A nem síkfelületek esetén a konvexitás/konkávvitás is meghatározásra kerül. 

 

36. ábra   A felületelemek normálisai [7] 

A homorú-domború jelleget a felületelemek 

normálisai segítségével határozza meg a 

program. Domború felületeknél két 

különböző pontból a helyi normális irányába 

ugyanannyit elmozdulva a távolság nagyobb 

lesz az így kapott végpontok közt, mint ha a 

normálissal ellentétes irányba mozdulunk el 

ugyanannyit, a>b (36.a ábra). 

 

Homorú felületek esetén pontosan fordított a helyzet, a helyi normálisok irányában haladva 

ugyannyit kisebb távolságot kapunk, mint ha a normális irányításával ellentétesen mozdulunk el 

ugyanannyit, a<b (36.c ábra). Ha a távolság nem változik, a=a (36.b ábra), akkor a felület darabok 

párhuzamosak az adott helyen. Hengeres és kúpos felületek esetén az alkotón mozogva a 

normálisok párhuzamosak, tangenciális irányban viszont megkapjuk a felület konvexitását. Tehát a 

konvexitást mindkét paraméter (u és v) irányában le kell ellenőrizni. Elvileg bonyolult határoló-

felületekkel rendelkező munkadaraboknál előfordulhat, hogy egy felületelem dimbes-dombos, azaz 

homorú és domború részeket is tartalmaz. Ilyenkor szükség lehet a felületelem további tagolására, a 

konvex és konkáv részek szétválogatására. Erre a felfekvésre, pozícionálásra és szorításra való 

alkalmasság vizsgálata során is szükség lehet. De mivel ilyen alkatrésszel nem találkoztam, ezt a 

funkciót a programba nem építettem bele. 

A konvexitás mellett fontos meghatározni a felületelemek jellemző irányát is. Síkok 

jellemző iránya lehet horizontális, vertikális vagy szögalatti, a vertikális felületek fekhetnek az X 

vagy Y oldalon (+X oldalon fekszik a felület, ha a normálisát x, y és z irányú komponensekre 

bontva, a legnagyobb komponens +x irányú). Forgásfelületek jellegzetes iránya tulajdonképpen a 

forgástengely iránya, mely ugyancsak vízszintes, függőleges vagy szögalatti lehet (37. ábra). Ezek 

az adatok, a felületelemek csoportosításán kívül, az egyes felületelem csoportokhoz való szerszám 

hozzáférés-vizsgálat szempontjából is fontosak. 
 

 

37. ábra   Felületek jellemző irányai [7] 

  

Síkfelületek iránya a felület normálisa alapján kerül meghatározásra, hengeres felületek és 

csonka-kúp felületek irányát az íves határoló görbék középpontjai (C1,C2) jelölik ki, míg 

kúpfelületek esetén az íves határoló görbe középpontja (C1) és a csúcs (M) határozza meg (38. 

ábra). 

 

38. ábra   Felületek irányának meghatározása [7] 
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A program a felületeket osztályozás után a következő formában tárolja: 

felület:(integer,realListList,integer,integer,realList,realList,realList,realList,realList,symbol, 

real,symbol,symbol,realList) nondeterm. 
 

azaz 
 

felület(ID,PL,Type,HoDo,Nor,Ir,Sxyz,MAXxyz,MINxyz,MI,Ra,IT,Men,Data). 
 

ahol az egyes mennyiségek a következők: 
 

 felület(a felület azonosítószáma, a felületet alkotó pontok csoportosítva, a felület típusa, 

konvexitás, a felület normálisa, a felület jellemző iránya, a felület súlypontja, maximális x, y illetve 

z  irányú koordináta, minimális x, y illetve z irányú koordináta, megmunkált-e a felület, az elvárt 

érdesség, az elvárt pontosság, menetes-e a felület, a felület jellemző méretei) 
 

Ezek az adatok közül azt, hogy a felület meg van-e munkálva, mekkora az elvárt felületi 

érdesség és pontosság (amennyiben meg van munkálva), menetes-e a felület kézzel kell megadni, a 

többi adatot a program kinyeri az IGES file-ból. A felületek nagyságát, amit szintén automatikusan 

határoz meg a program, egy külön tárolóban őrzi a program, hogy meggyorsítsuk a méret szerinti 

osztályozást. 

A felületelemeket, mint az a 27. ábrán is 

látható, sokszögekre (poligonokra) osztja a 

program. Ezek a sokszögek legtöbbször 

négyszögek, de ahol valamilyen íves görbe 

határolja a felületelemet ott öt, hat vagy még 

több szögű poligon jelenik meg. A felületek 

nagyságának meghatározása úgy történik, hogy 

ezeket a sokszögeket háromszögekre osztja a 

program, kiszámolja az egyes háromszögek 

területét és összeadja azokat (39. ábra).   

A1

A2

A3

A4

 

39. ábra   Egy poligon háromszögekre osztva

Annak érdekében, hogy az esetlegesen előforduló nagyon apró felületek, melyek nyilvánvalóan 

nem használhatók fel sem felfektetésre, sem pozícionálásra sem szorításra, ne lassítsák a program 

működését, a munkadarab gabarit méreteinek százalékában meghatároz a program egy 

küszöbértéket, és az ennél kisebb felületeket nem veszi figyelembe a továbbiakban. Ez alól csak 

azok a felületelemek kivételek, melyek valamilyen furat részei lehetnek, tehát kúpos vagy hengeres 

felületelemek. 

A 27. ábrán az is látható, hogy a program meghatározza az egyes felületelemek jellemző méreteit. 

Szekrényes munkadarabokon leggyakrabban előforduló feature-ök jellemző méreteit leolvashatjuk a 

30. ábráról. Tehát például egy hengeres furat (tf 101) esetében a programnak fel kell ismernie, 

hogy belső hengeres felületről van szó, ki kell nyerni a furat átmérőjét (D), a furat hosszát (L) 

valamint a furat referenciapontját (R). Az átmérő a határoló görbe sugarának kétszerese; a furat 

hossza a határoló alkotók közül a hosszabbik, vagy a határoló körívek középpontjainak távolsága, 

amennyiben ez nagyobb mindkét határoló alkotónál. Referenciapontnak a munkadarab súlypontjától 

távolabb (kijjebb) eső körív középpontját veszi a program. Az 5. táblázatban egy hengeres 

felületelem (ezt jelöli a 2,1 kód az iranyGA változói közt) adatainak kinyerési folyamata van 

bemutatva. Kúpos süllyesztésű furat (tf 102) esetén - az előbbieken kívül – meg kell még határozni 

a süllyesztés szögét (U) és a süllyesztés mélységét (O) is. A süllyesztés mélysége a körívek 

középpontjainak távolsága, a süllyesztés szöge pedig a mélység és a körívek sugarainak különbsége 

segítségével könnyedén kiszámítható. Ezeken felül a feature-öket jelzőkkel (attribútumokkal) látjuk 

el, ezek tárolják - többek között - a kezdeti állapotot (nyers/öntött), a kész darabon elvárt felületi 

érdességet, a tűrések nagyságát. A program automatikusan felismeri a 30. ábrán látható 

felületcsoportokat és kinyeri a jellemző adatokat. Az említett attribútumokat a tervező kézi úton 

adja meg, a megfelelő kezelőfelületeken keresztül.  
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5. táblázat   Hengeres felületelem adatainak kinyerési folyamata 

Tények, szabályok jelentés 

iranyGA([],2,1,N,I):-  N=cc, I=ii,!. 

 

Ha a listának nincs több eleme, akkor az N 

normális értéke legyen egyenlő a cc változó 

értékével, az I irányvektor pedig vegye fel az 

ii változó értékét!  

iranyGA([gr(_,H)|T],2,1,N,I):-  

    H=[2,_,_,_,_,_,_,_,IX,IY,IZ], !,  

    hosszabb(IX,IY,IZ,ii),  

    iranyGA(T,2,1,N,I). 

 

Ha a lista soron levő görbeeleme egyenes 

szakasz, akkor az ii változó vegye fel az ii 

vektor és a szakasz hosszát megadó 

(IX,IY,IZ) vektor közül a hosszabbiknak az 

értékét, és a program vegye a lista következő 

elemét! 

iranyGA([gr(_,H)|T],2,1,N,I):-  

    H=[1,XCE,YCE,ZCE,R1,_,_,_,X2,Y2,Z2,_,_,_,_,_,_], !,  

    adatKi::magassag(XCE,YCE,ZCE,Magassag),  

    mm:=Magassag, rr:=R1,  

    cc:=[XCE-X2,YCE-Y2,ZCE-Z2],   

    iranyGA(T,2,1,N,I).  

 

Ha a soron levő görbeelem kör vagy körív, 

akkor legyen a magasság a középpontok 

távolsága (C1C2) és az ii változó közül a 

nagyobbik, (ha ez az első középpont, akkor 

tárolja el a középpont C1 értékét)! Tárolja el 

a magasságot (mm), a sugarat (rr) és a felület 

irányát (cc), és vegye a következő elemet! 

iranyGA([_|T],2,1,N,I):- !, iranyGA(T,2,1,N,I). Ha az előbbiek közül egyik sem teljesül, (pl. 

szabálytalan görbe a vizsgált görbeelem) 

akkor vegye a következő görbeelemet! 

A táblázat tartalmának a rövid összefoglalása így szól: ha a vizsgált felületelem hengeres 

felület, amit egyik irányban másodfokú, a másik irányban elsőfokú görbék határolnak, akkor a 

hengeres felületelem magassága az alapkörök középpontjainak távolságával egyezik meg, kivéve, 

ha valamelyik alkotó hosszabb ennél, akkor a magasság a leghosszabb alkotó hosszával egyezik 

meg. A hengeres elem sugara annak az alapkörnek a sugarával egyezik meg, mely körív. Az elem 

oldal iránya az egyik alapkör középpontja és a hozzátartozó ív felezőpontja által meghatározott 

irány. Erre az adatra hengeres elemeknél azért van szükség, hogy meg tudjuk határozni, az elem a 

munkadarab melyik oldalán található. Hengeres elemek tengely irányát az alapkörök középpontjai 

által meghatározott irány jelöli ki. Erre az adatra a felületet megmunkáló szerszám megközelítési 

irányának meghatározásához van szükség.  

 

5.2.5 Feature felismerés 

 

A görbeszakaszok és felületek jellemző adatainak ismeretében, és tudva azt, hogy mely 

felületet mely görbeszakaszok határolnak, meg lehet kezdeni a feature-ök keresését.  

6. táblázat   A feature keresés lépései 

Tények, szabályok Jelentés 

keresBB():-   

            kulsoFelulet::quSP(),  

kulsoFelulet::kulsoFeluletE(surf,1,KFL),  

jegyez::kozosGorbek(felAd,KG), felAd:=[],  

valogat::kflKuld(KFL),  

valogat::kozosFeatureElem(KG,FeL),   

valogat::osszeKot(FeL,FeL2),   

valogat::normSor(FeL2,Fea),  

valogat::atszur(Fea,Feat),    

featureRecognition::feature(Feat),  

 

 

Megkeresi a munkadarab súlypontját,  

Elkészíti a külső felületek listáját (KFL),   

Kikeresi a közös görbéket (KG),                           

A KFL és KG alapján kiválogatja a szomszédos 
felületeket, 

Összefűzi a szomszédos felületeket potenciális 
feature-öket képezve 

Kiszűri azokat a potenciális feature-öket, melyek 
részhalmazai más feature-nek   

Megnézi, hogy a potenciális feature-ök közül melyek 
képeznek valóban feature-t  

Az azonos paraméterekkel rendelkező feaature-öket 
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featureRecognition::featCluster(), 

featureRecognition::equiFeat(),  

            featureRecognition::featNotIn(KFL).  

csoportosítja (pl. azonos hosszúságú M6-os furatok), 

Kikeresi az egysíkbanfekvő feature-öket 

Kikeresi az elérhető feature-öket (32.ábra)  

    

Annak érdekében, hogy a program automatikusan fel tudja ismerni az egyes feature-öket, fel kell 

állítani a felületek közti szomszédsági viszonyt, meghatározni minden egyes felülethez mely 

felületek a szomszédjai. Sajnos a közös határoló görbék nincsenek megjelölve az IGES file-okban, 

csak az egyes felületelemek saját határoló görbéi. Például a 40. a ábrán látható belső hengeres 

felületelemnek 1 külső határoló görbéje van, ez a határoló görbe 4 görbeelemből áll: két félkörből 

(1a,3a) és két egyenes szakaszból (2a,4a). Előfordulhat, hogy egy felület nem egyszeresen 

összefüggő, ekkor vannak rajta belső határoló görbék is. A programnak ki kell keresnie a közös 

görbéket, majd megvizsgálnia vajon képeznek-e a szomszédos felületek felületelem csoportot 

(feature-t). A közös görbék keresése a következő módon történik:  

7. táblázat   A szomszédos felületek csoportosítása 

Tények, szabályok Jelentés 

kozosGorbek([fr(FA11,FA12)|T],KG):-  

   FA11=[S1|_ST], FA12=[gr(GS1,G1)|TG], !,  

   kgT:=[S1,GS1],  

   leptetTobbit(GS1,G1,T),   

   haMin4tag(kgT),  

   leptetKovetkezot(FA11,TG,T),   

   kozosGorbek(T,KG).   

 

kozosGorbek(_,KG):- 

   KG=kg, kg:=[], e:=0, urit(). 

Ha van legalább egy tagja a listának, veszi és eltárolja 

az első felületet (S1) és annak első határoló 

görbeelemét (GS1) a kgT tárba,  

végignézi, hogy a többi felületnek van-e ugyanilyen 

határoló görbeeleme – ha igen eltárolja annak a 

felületnek az azonosítószámát a kgT tárba.                              

Megnézi a kgT tárban van-e legalább 4 elem – ha igen, 

akkor a tagokat beteszi a közösGörbék (kg) tárba.       

Veszi a következő felületet. 

Ha nincs több felület, akkor a kimenő változó KG 

felveszi a kg tár értékét, a felesleges adatokat üríti. 

 

A program sorra veszi a felületeket, az egyes felületek határoló görbéit, a határoló görbéket felépítő 

görbeelemeket. Megnézi, hogy az egyes görbeelemekkel azonos karakterisztikus adatokkal 

rendelkező görbeelemeket tartalmaz-e valamely eddig nem vizsgált felület. Először megnézi, hogy 

tartalmaz-e vele megegyező típusú görbét, ha igen egyezteti a jellemző adatokat. Mivel 

megtörténhet, hogy a közös görbeelem az egyik felületen az óramutató járásával megegyező 

irányítással rendelkezik, a másik felületen található vele fedésben levő görbeelem pedig az 

óramutató járásával ellentétes irányítású, ezért az egyeztetés pontonként történik. Például egy körív 

esetén megnézi, azonos nagyságúak-e a sugarak, ha igen a középpontjaik egybe esnek-e, ha igen az 

egyik végpontnak van-e párja a másik vizsgált görbeelemen. Ezek alapján a 40. b ábrán a hengeres 

felületelem 1-essel jelölt görbeeleme és a kúpos felületelem 2-sel jelölt görbeeleme közös 

görbeelem, de ugyanígy a másik hengeres felületelem 3-assal jelölt görbeeleme is közös görbeelem. 

Ha valamelyik kérdésre nem a válasz, akkor veszi a következő görbeelemet, ha nincs ilyen a 

következő határoló görbét, ha ilyen sincs, akkor a következő felületet. Amikor először talál egy 

felülethez közös görbeelemet, eltárolja mindkét felületelem sorszámát, a későbbiekben csak az új 

felületelem sorszámát. Ezután a program veszi a közös görbével rendelkező felületek listáját, és 

megnézi részhalmaza-e valamelyik listaelem a lista egy másik tagjának. Ha igen, a részhalmazt 

kiveszi a listaelemek közül. Erre azért van szükség, hogy elkerüljük a feature halmozódást, vagyis 

azt, hogy egy összetett feature bizonyos elemeit önálló feature-ként is figyelembe vegye a program.  
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  a)   b)        c)   d) 

40. ábra   Kúpos süllyesztésű zsákfurat alkotóelemeire bontva [13] 

Ne történjen meg, például az, hogy a 40. c ábrán látható kúpos süllyesztésű zsákfuratot is felismeri 

a program, meg a kúpos süllyesztésű zsákfurat részét képező két hengeres és két kúpos 

felületelemet még süllyesztés nélküli zsákfuratként (40.d ábra) is eltárolja a program. A 

részhalmazok eltávolítását a felületelem csoportok felismerése követi. A program először az első 

alcsoportba tartozó feature-öket (30. ábra) keresi ki. A közös görbével rendelkező felületek 

listájából kikeresi azokat a tagokat, melyekben vannak belső hengeres, belső kúpos vagy belső 

csonka kúp felületek. A belső felületek homorúak, és valamely külső határoló görbéjük egy másik 

felület belső határoló görbéje. A program megvizsgálja, hogy az említett belső felületekkel 

szomszédos felületelemek közül melyek egytengelyűek az éppen soron levő belső felülettel (41. a 

ábra), illetve rendelkeznek-e a belső felületelemmel egytengelyű szomszéddal (41. b ábra). Ha 

talál ilyeneket, akkor azok szomszédos felületelemeit is leellenőrzi. Az egytengelyűséghez a 

felületelemek irányának párhuzamosnak kell lennie (n1||n2), és a második felületelemnek 

rendelkeznie kell olyan határoló görbeelemmel, melynek középpontja (C21 vagy C22) az első 

felületelem egyik határoló görbéjének középpontján (C11 vagy C12) átmenő, a közös iránnyal 

párhuzamos egyenesen fekszik.  

 

41. ábra   Egytengelyű felületelemmel rendelkező feature-ök [7] 

A következő lépésben sorba rakja a felületeket tengelyirányban - a munkadarab 

súlypontjához viszonyított csökkenő távolság szerinti sorrendbe rakja, eltávolítja a kezdő és a 

befejező síkfelületet - ha kell, és végül eltárolja a felületeket a lehetséges feature-ök tárolójában. 

Ezután veszi a lista következő elemét. Amikor a lista végére ér, következik a lehetséges feature-ök 

átszűrése, annak eldöntése, hogy a lehetséges feature valóban feature-t képez-e. 

8. táblázat   Az első alcsoportba tartozó feature-t felismerő program részlet 

Tények, szabályok Jelentés 

atnez([],2,2,2,_):- !, str:=" kupos sulyesztesu zsakfurat ",  

   store:=1,nn:=nn+1, rElo:=0. 

atnez([],2,2,0,_):-!, str:=" kupos sulyesztesu atmenofurat ",  

   store:=1,nn:=nn+1, rElo:=0. 

atnez([],0,2,0,_):- !, 

1) Ha végignézte az összes 

felületelemet egy potenciális 

feature-ön (PF) belül, - ekkor az 

első változó értéke [], és ha 2 

félcsonkakúpot 2 félhenger, azt 

pedig 2 félkúp követ, akkor 

kúpos süllyesztésű zsákfuratról 
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   str:=" hengeres furat ", store:=1,nn:=nn+1, rElo:=0. 

atnez([],0,2,2,_):- !, str:=" zsakfurat ", store:=1,nn:=nn+1, rElo:=0. 

atnez([],_,4,2,_):-!, str:=" hengeres sulyesztesu zsakfurat ",  

   store:=1,nn:=nn+1, rElo:=0. 

atnez([],_,4,_,_):-!, str:=" hengeres sulyesztesu furat ",  

   store:=1,nn:=nn+1, rElo:=0. 

atnez([],_,6,_,DI):-!, stdio::write("\n Diameter Index=",DI),  

   str:=" furat horonnyal ",  

   store:=1,nn:=nn+1, rElo:=0. % tobblepcsos hengeres sulyesztesu  

atnez([],_,He,_,_):- He>2, !,  

   str:=" felbontando ", rElo:=0. 

atnez([],_,_,_,_):- !,store:=0, rElo:=0.    

atnez([H|T],BCSK,BH,BK,DIb):- 

   lekerS(H,_,Type,HD,_Nor,_I,_Sxyz,_Max,_Min,_MI,_Ra,_,_,Data), 

   ertekel(Type,HD,ECK,EH,EK),  

   atmerok(Data,DIb,DIk), 

   atnez(T,BCSK+ECK,BH+EH,BK+EK,DIk). 

van szó; el kell tárolni – 

store:=1; a feature azonosító 

száma nn; rElo (a belső kör 

sugara) értéke gyűrű-szerű 

felületek esetén érdekes, a többi 

esetben értéke 0.   

2) Ha két félcsonkakúpot két 

félhenger követ, és a félhenger 

végén nem zárt sík van, akkor 

kúpos süllyesztésű átmenő furat-

ról van szó. 

. . . 

A PF minden felületelemének 

adatait lekéri, és eldönti, hogy 

belső csonka kúp (BCSK), belső 

henger (BH), belső kúp (BK) 

vagy egyéb a lekért felületelem 

típusa, kinyeri a(z) átmérő(ke)t, 

és megnöveli az aktuális 

felületelem típus változójának 

értékét eggyel.  

 

 A program sorba veszi a potenciális feature-t alkotó felületelemeket, eldönti milyen típusú 

felületelemről van szó, kinyeri a jellegzetes méreteit, majd veszi a következő felületelemet. Amikor 

elfogynak a felületelemek (az atnez eljárás első változója kiürül →[ ] ), akkor megnézi, hogy 

milyen felületelemből hányat talált. Ha 2 síkfelület közt csak azonos sugarú belső hengeres 

felületek találhatók, és a síkfelületek közös görbéi belső határoló görbék, akkor átmenő furatról van 

szó (tf_101, 30. ábra). Ha belső csonka kúp felületeket belső hengeres felületek követnek, akkor 

kúpossüllesztésű furatról van szó (tf_102), illetve amennyiben a belső hengeres felület menetes 

akkor menetes furat kúpos süllyesztéssel (tf_301). Süllyesztés nélküli zsákfuratnál (tf_201) két 

szomszédos koaxiális félhenger, és két velük egytengelyű félkúp felület található (40. d ábra).   

Az egy síkban fekvő felületelem csoportok (31. ábra) keresésekor a program természetesen csak a 

külső felületeket veszi figyelembe, vagyis csak azokat a felületelemeket, melyek az előzetesen 

létrehozott külsőFelületekListája nevezetű tárolóban szerepel. Külső felületnek minősülnek azok a 

felületelemek, melyekről a normális irányában elindulva nem találunk felületelemet, vagy ha 

találunk, akkor azon felületelemek vetületeinek összege, melyek vele -90° < φ < 90° közti szöget 

zárnak be (de nem 90°-ot) a kérdéses felületnek kevesebb, mint 40%-át takarják el. Ezek alapján a 

42. ábrán látható a betűvel jelölt felület nem minősül külső felületnek (mivel több, mint 40%-a 

takarva van), ezzel szemben a b betűvel jelölt felület külső felületnek minősül. Az egy síkban fekvő 

felületelemek normálisai azonos irányításúak (43. ábra), és a felületelemek súlypontjainak (F1, F2) 

a munkadarab nullpontjától (S) mért távolságaira teljesül az, hogy a távolságoknak a felületelemek 

normálisa irányába eső komponensei egyforma nagyságúak. Képlettel kifejezve ez úgy néz ki, 

hogy: nSFnSF  21    (18).

 

42. ábra   Külső felület [13] 

S

F

F

1

1

2
n

n

 

43. ábra   Egysíkbanfekvő felületek [13] 
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Az előző alcsoportok egyikébe sem tartozó, de a külsőFelületekListája tárolóban levő 

felületelemek elérhető feature-ökként (32. ábra) kerülnek elmentésre, hisz a fenti szabály 

értelmében nem számítanak takart felületnek. Ezek a felületek általában megmunkálatlan felületek, 

de potenciális készülékezési feature-ök; javarészt az első befogás során, amikor még minden felület 

nyers, ezek a felületek közül kerülhet ki valamelyik készülékezési bázisfelület. 

9. táblázat   Külső felületek keresése 

Tények, szabályok Jelentés 

kulsoFeluletE(S,SI,KFL):- SI>S, !,KFL=kfTar. 

 

 

kulsoFeluletE(S,SI,KFL):-  

   lekerS(SI,_,Type,HD,Nor,Ir,Sxyz,_,_,_,_,_,_,_),  

   mitBe(Type,HD,Nor,Ir,NorI),  

   melyikOldal(NorI,Oldal), 

   vegigNez(Oldal,S,SI,Type,HD,Nor,Ir,Sxyz),  

   kulsoFeluletE(S,SI+1,KFL). 

Ha az aktuális felület index SI nagyobb mint a 

felületek száma S, akkor végignézte az összes 

felületet, a kimenő változó KFL átveszi a külső 

felületek tárában (kfTar) szereplő felületeket. 

 

Lekéri a felület Type típusát, HD konvexitását, Nor 

normálisát, Ir irányát, Sxyz súlypontját. 

Eldönti, hogy az ilyen típusú felületnél a normális 

vagy az irány a lényeges. 

Meghatározza, hogy a munkadarab melyik oldalán 

található a felület. 

Eldönti, hogy külső felület-e. 

Veszi a következő felületet.  

 

A fenti programrészletben tulajdonképpen a végignéz eljárás dönti el, hogy külső felületről van-e 

szó, és egyúttal ez az eljárás az egy síkban fekvő felületek csoportjait is előállítja (10. táblázat). 
 

10. táblázat   Külső felületek illetve egy síkban fekvő felületek szétválogatása 

Tények, szabályok Jelentés 

vegigNez(Oldal,S,SI,”sikFel”,_,Nor,_,Sxyz):- ab:=0, 

  spNorTav(Oldal,Sxyz,ST), kerekit(10000,ST,STk), 

  equiD(SI,STk,Nor,sikTar), sikTar:=[s(SI,STk,Nor)|sikTar], 

  vk:=0, nTuloldalanE(S,SI,1,Nor,Sxyz), !. 

 

 

 

 

 

vegigNez(Oldal,_S,SI,_Type,1,_Nor,_,_SP):- !, ab:=0,  

   kfTar:=[oS(SI,Oldal,ab)|kfTar].   

 

vegigNez(Irany,_,SI,_,_,_,_Ir,Sxyz):-

 melyikFele(Irany,Sxyz,Oldal), efTar:=[ef(SI,Oldal)|efTar]. 

 

Ha síkfelület, akkor kiszámolja a felület 

súlypont – munkadarab nullpont távolság 

vetületét a sík normálisának irányára,  

megnézi, hogy volt e már ilyen vetületű sík 

korábban, ha igen melléteszi ezt is, továbbá 

beteszi a síkfelületek tárába is, végül 

megnézi, hogy a normális irányában vannak-

e még felületek. Ha igen hány százalékban 

takarják a szóban forgó felületet. Ha nincs 

egy sem, akkor az ab változó értéke marad 0, 

azaz abszolút külső felületről van szó. 

 

Ha nem síkfelület és domború, akkor tárolja 

el, mint külső felületet! 

 

Ha valamilyen más típusú felület, ellenőrizze 

le, hogy a munkadarab melyik oldalán 

található, majd tárolja el az egyéb felületek 

tárolójába! 

 

Látható, hogy a program azt is eltárolja, hogy az egyes felületek illetve feature esélyes 

felületcsoportok a munkadarab melyik oldalán találhatók. Ennek a műveletisorrend tervezéskor van 

szerepe, amikor azt vizsgáljuk, hogy egy adott felfektetés esetén mi az, amit meg tudunk munkálni 

abban a felfektetésben, és mi az, amit nem. Annak meghatározása, hogy egy felület a munkadarab 

melyik oldalához tartozik, síkfelületeknél a felület normálisa segítségével történik, hengeres 

felületeknél az irány és a referenciapont segítségével (44. ábra). A teret gondolatban hat részre 

osztjuk, és megnézzük, hogy a felület normálisa illetve iránya melyik tengelyiránnyal (+x,-x,+y,-

y,+z,-z) zár be legkisebb szöget (11. táblázat).  
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44. ábra   Az oldalhoz tartozás meghatározósának szemléltetése 

 

11. táblázat   A munkadarab melyik oldalához tartozik a felület 

Tények, szabályok Jelentés 

melyikOldal([NX,NY,NZ],"homlok"):- 

   skalSzor(NX,NY,NZ,0,1,0,COSalfa),  

   COSalfa>0.707, !. 

melyikOldal([NX,NY,NZ],"bal"):- 

   skalSzor(NX,NY,NZ,-1,0,0,COSalfa),  

   COSalfa>0.707, !. 

melyikOldal([NX,NY,NZ],"hát"):-   

   skalSzor(NX,NY,NZ,0,-1,0,COSalfa),  

   COSalfa>0.707, !. 

melyikOldal([NX,NY,NZ],"jobb"):- 

   skalSzor(NX,NY,NZ,1,0,0,COSalfa),  

   COSalfa>0.707, !. 

melyikOldal([NX,NY,NZ],"felső"):- 

   skalSzor(NX,NY,NZ,0,0,1,COSalfa),  

   COSalfa>0.707, !. 

melyikOldal([_NX,_NY,_NZ],"alsó"):-  !. 

1) Ha a felület normális egységvektora 

(NX,NY,NZ) és az y irányú egységvektor által 

bezárt szög nem nagyobb 45º-nál, akkor a felület 

a munkadarab homlok oldalán található. 

2) Ha a felület normális egységvektora 

(NX,NY,NZ) és a -x irányú egységvektor által 

bezárt szög nem nagyobb 45º-nál, akkor a felület 

a munkadarab bal oldalán található. 

 

… 

  

 

 

 

 

 

Ha az előzőek egyike sem teljesül, akkor a felület 

a munkadarab alsó oldalán található. 

 

Hengeres- és kúpos süllyesztésű furatoknál valamint zsákfuratoknál a referencia pont a 

felületelemek sorrendjéből és az átmérők nagyságából egyértelműen meghatározható. Átmenő 

furatoknál előfordulhat, hogy a program rosszul feltételezi a referenciapontot, ezért szükség van egy 

utólagos ellenőrzésre. Ez abból áll, hogy megnézzük, a hengeres felület súlypontja a munkadarab 

közepéhez képest hol helyezkedik el (12. táblázat). Elvileg előfordulhat, hogy bizonyos bonyolult 

munkadaraboknál ez az egyszerű logika tévútra viszi a programot. Ezért a biztonság kedvéért a 

Feature panelen (47. b ábra) van egy Megcserél Feature Oldalt gomb, mellyel az esetlegesen rossz 

oldalra besorolt felületcsoportok átsorolhatók a szemközti oldalra. 

 

 

12. táblázat   Az oldal meghatározás pontosságának ellenőrzése 

Tények, szabályok Jelentés 

   melyikFele("jobb",[SX,_,_],"jobb"):- SX>qX,!. 

   melyikFele("jobb",[_SX,_,_],"bal"):- !. 

   melyikFele("bal",[SX,_,_],"jobb"):-SX>qX,!. 

1) Ha a program előzetesen azt feltételezte, hogy 

az átmenő furat a munkadarab jobb oldalán van és 

a hengeres felület súlypontjának x koordinátája 

(SX) a munkadarab közepének x koordinátájától 
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   melyikFele("bal",[_SX,_,_],"bal"):- !. 

   melyikFele("homlok",[_,SY,_], "homlok"):-SY>qY,!. 

   melyikFele("homlok",[_,_SY,_],"hát"):- !. 

   melyikFele("hát",[_,SY,_], "homlok"):- SY>qY,!. 

   melyikFele("hát",[_,_SY,_],"hát"):- !. 

   melyikFele("alsó",[_,_,SZ],"felső"):- SZ>qZ,!. 

   melyikFele("alsó",[_,_,_SZ],"alsó"):- !. 

   melyikFele("felső",[_,_,SZ],"felső"):- SZ>qZ,!. 

   melyikFele("felső",[_,_,_SZ],"alsó"):- !. 

(qX) jobbra van, akkor helyes volt a feltételezés. 

2) Ha nem akkor megváltoztatja a felület oldal 

besorolását bal oldalra. 

 

… 

 

A 45. ábrán látható az előbbiekben leírtak szemléletes képe, a feature keresés 

algoritmusának vázlata. 

 

45. ábra   A feature keresés folyamatábrája 

 

Nézzük meg, hogy az egyes feature-öknél milyen adatok meglétét vizsgálja meg a program 

(13. táblázat)! A táblázatban fel van tüntetve, hogy milyen felületeteknek kell egymást követniük 

az egyes jellegzetes felületelem csoportok esetén - és ahol ez lényeges - meg van adva, hogy 

milyen típusú közös görbével kell rendelkezniük az egymást követő felületelemeknek. Mint 

említettem, sok esetben a felületek konvexitása is fontos szempont lehet annak eldöntése során, 

hogy bizonyos felületelem csoport valóban alkot-e valamilyen feature-t. Két egytengelyű 

félhenger felület jelentheti valamilyen furat jelenlétét, de takarhat egy henger alakú kihúzást is. Ha 

a két koaxiális hengeres felület konvex, akkor kihúzásról van szó, ha konkáv, akkor egy 

bemélyedés határfelületeit képezik. Ahol a felületelemek konvexitásának van jelentősége, ott a 

táblázatban fel van tüntetve az erre a szempontra vonatkozó adat is. A készülékelemek 

elhelyezéshez ismernünk kell a funkcionális felületek típusán (kiemelkedő síkfelület, 

besüllyesztett síkfelület, hengeres- vagy kúpos süllyesztésű menetes furat, stb.) kívül azok alakját 

is, például a szorítóelemek elhelyezése más logika alapján történik kör(szerű) felületek, és másként 

zajlik téglalap(szerű) felületek esetén. Ahhoz hogy az alakfelismerést el tudjuk végezni, meg kell 

vizsgálni a felületek külső - és amennyiben van - a belső határoló görbéit. Kör, körgyűrű alakú 

síkfelületek határoló görbéi körök, körívek; míg téglalapszerű felületek határoló görbéi hosszabb 

egyenes vonalak, és csak rövidebb körívek szerepelhetnek a határoló görbe elemek közt. Annak 

érdekében, hogy felgyorsítsuk a keresést, bizonyos jellegzetes felületelem csoportok esetében (pl. 

körgyűrű alakú vagy négyszögletes kiemelkedések) csak a külső felületeket vizsgálja sorba a 

program. 
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13. táblázat   A feature felismerés során vizsgált adatok  
JELŐLÉSEK: BH- belső határológörbe CP- karakterisztiku tulajdonság FEL- a felület típusa IB- kell-e lennie  belső                              

határológörbének?

  

KF- külső felület 

 KG- közös görbe KH- külső határológörbe KONK- konkáv OPC- opcionális  

      

tf_101 

 
 

átmenő furat 

  IB CP tf_102 

 
átm. kúpos-

süllyesztésű furat 

  IB CP 

FEL SÍK ● KF FEL SÍK ● KF 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 
2db 

FÉLHENGER 
 KONK FEL 

2db FÉL CSONKA 

KUP 
 KONK 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL SÍK ●  FEL 2db FÉLHENGER  KONK 

    
KG KÖR   

FEL SÍK ●  

tf_103 

 
átm. hengeres-

süllyesztésű furat 

FEL SÍK ● KF 

tf_104 

 
átm. furat kúpos és 

hengeres 

süllyesztéssel 

FEL SÍK ● KF 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 
2db 

FÉLHENGER 
 KONK FEL 2db FÉLHENGER  KONK 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 
2db 

FÉLHENGER 
 KONK FEL 

2db FÉL-

CSONKAKÚP 
 KONK 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL SÍK ●  

FEL 2db FÉLHENGER  KONK 

KG KÖR   

FEL SÍK ●  

tf_105 

 
 

Furat horonnyal 

FEL SÍK ●  

tf_106 

 
Furat horonnyal és 

kúpos 

süllyesztéssel 

FEL SÍK ●  

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 
2db 

FÉLHENGER 
 KONK FEL 

2db FÉL-

CSONKAKÚP 
 KONK 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 
2db 

FÉLHENGER 
 KONK FEL 2db FÉLHENGER  KONK 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 
2db 

FÉLHENGER 
 KONK FEL 2db FÉLHENGER  KONK 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL SÍK ●  

FEL 2db FÉLHENGER  KONK 

KG KÖR   

FEL SÍK ●  

tf_107 

 
Vállas furat 

FEL SÍK ●  

tf_108 

 

Vállas furat kúpos 

süllyesztéssel 

FEL SÍK ●  

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 
2db 

FÉLHENGER 
 KONK FEL 

2db FÉL-

CSONKAKÚP 
 KONK 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 
2db 

FÉLHENGER 
 KONK FEL 2db FÉLHENGER  KONK 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL SÍK ●  

FEL 2db FÉLHENGER  KONK 

KG KÖR   

FEL SÍK ●  
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tf_109 

Furat egyenetlen 

felületen 

FEL BÁRMILYEN ●  

 

KG KÖR   

FEL 
2db 

FÉLHENGER 
 KONK 

KG KÖR   

FEL SÍK ●  

tf_201 

 
Zsákfurat 

FEL SÍK ●  tf_202 

 
Zsákfurat kúpos 

süllyesztéssel 

FEL SÍK ●  

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 
2db 

FÉLHENGER 
 KONK FEL 

2db FÉL-

CSONKAKÚP 
 KONK 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 2db FÉLKÚP  KONK 

FEL 2db FÉLHENGER  KONK 

KG KÖR   

FEL 2db FÉLKÚP  KONK 

tf_203 

 
Zsákfurat hengeres 

süllyesztéssel 

 

FEL SÍK ● KF tf_204 

 
Zsákfurat 

horonnyal és 

kúpos 

süllyesztéssel 

 

FEL SÍK ● KF 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 
2db 

FÉLHENGER 
 KONK FEL 

2db FÉL-

CSONKAKÚP 
 KONK 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 
2db 

FÉLHENGER 
 KONK FEL 2db FÉLHENGER  KONK 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 2db FÉLKÚP  KONK 

FEL 2db FÉLHENGER  KONK 

KG KÖR   

FEL 2db FÉLKÚP  KONK 

tf_301 

Menetes furat 

kúpos 

süllyesztéssel 

 

FEL SÍK ● KF tf_302 

 
Menetes furat 

hengeres 

süllyesztéssel 

FEL SÍK ● KF 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 
2db FÉL-

CSONKAKÚP 
 KONK FEL 2db FÉLHENGER  KONK 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 
2db MENETES 

FÉLHENGER 
 KONK FEL 

2db MENETES 

FÉLHENGER 
 KONK 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL SÍK ●  FEL SÍK ●  

tf_303 

 
Menetes furat 

hengeres és kúpos 

süllyesztéssel 

FEL SÍK ● KF 

tf_304 

 
Menetes zsákfurat 

kúpos 

süllyesztéssel 

FEL SÍK ● KF 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 
2db 

FÉLHENGER 
 KONK FEL 

2db FÉL-
CSONKAKÚP 

 KONK 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 
2db MENETES 

FÉLHENGER 
 KONK FEL 

2db MENETES 

FÉLHENGER 
 KONK 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 
2db FÉL-

CSONKAKÚP 
 KONK 

FEL 2db FÉLKÚP  KONK KG KÖR   

FEL SÍK ●  
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tf_305 

 
Menetes zsákfurat 

hengeres 

süllyesztéssel 

 

FEL SÍK ● KF 
tf_306 

Menetes zsákfurat 

hengeres és kúpos 

süllyesztéssel 

 

FEL SÍK ● KF 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 
2db 

FÉLHENGER 
 KONK FEL 2db FÉLHENGER  KONK 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 
2db MENETES 

FÉLHENGER 
 KONK FEL 

2db FÉL-

CSONKAKÚP 
 KONK 

KG KÖR   KG KÖR   

FEL 2db FÉLKÚP  KONK 

FEL 
2db MENETES 
FÉLHENGER 

 KONK 

KG KÖR   

FEL 2db FÉLKÚP  KONK 

tf_501 

 
Körgyűrű alakú 

kiemelkedő 

síkfelület 

FEL SÍK  KF 
tf_502 

 
Négyszögletes 

kiemelkedő 

síkfelület 

FEL SÍK  KF 

KH KÖR   KH 
EGYENES 

SZAKASZOK 
  

BH KOR  OPC. BH 
EGYENES 

SZAKASZOK 
 OPC. 

tf_503 

 
Síkfelület 

megszakításokkal 

FEL SÍK  KF 

tf_504 

 
Körgyűrű alakú 

süllyesztett 

síkfelület 

FEL SÍK ● KF 

  

KH KÖR   

BH KOR  OPC. 

tf_505 

Négyszögletes 

síkfelület 

FEL SÍK ● KF 

  KH 
EGYENES 

SZAKASZOK 
  

BH 
EGYENES 

SZAKASZOK 
 OPC. 

 

A készülékek elvi tervezéséhez a feature-ök lokális jellemzői mellett a munkadarab 

modelljének tartalmaznia kell a munkadarab globális szerkezetét leíró jellemzőket, valamint 

biztosítani kell az egyes feature-ök közötti kapcsolatok (a helyzet és távolság tűrések) megadásának 

lehetőségét. Ehhez először felosztjuk a munkadarabot 6 oldalra (felső, alsó, bal, jobb, homlok, hát), 

majd az egyes feature-ökhöz tartósíkokat rendelünk, meghatározzuk a síkok távolságát a 

munkadarab nullpontjához viszonyítva, S1 (46. ábra). A hordozósíkon további 2 koordináta 

(C1,C2) segítségével definiáljuk az egyes feature-ök referencia pontjának helyzetét. (A 41. ábrán 

látható felületelem csoportok referenciapontja mindkét esetben a C22 pont.) 
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46. ábra    A feature-ök helyzetének megadása [19] 

         W - a munkadarab nullpontja, R - a feature referencia pontja 

 

Ily módon a feature-ök helyzete a munkadarab nullpontjához (W) képest egyértelműen 

definiálva van (és egyúttal az egymáshoz viszonyított helyzetük is). Természetesen a munkadarab 

nullpontjának az optimális helyzete munkadarabtól munkadarabig változik, ezért biztosítani kell a 

felhasználó számára a nullpont megadásának lehetőségét. Ha a felhasználó nem definiálja a W-t, 

akkor a program a modell létrehozási nullpontját választja W-nek. A felhasználó a munkadarab 

súlypontját is definiálhatja nullpontként. Abban az esetben, ha a felhasználó szeretne megjeleníteni 

3 egymásra merőleges síkot a W-n keresztül a Coord.Sys. gomb (47.a ábra) megnyomásával be- 

illetve kikapcsolhatja az ortogonális síkok megjelenítését.  

  

 
 a) a program kezelőfelülete     b) a feature panel 

47. ábra    Kezelőfelületek [7] 

 

A feature-ök méret és helyzet tűrései a munkadarab technológiai feature alapú modelljének 

nagyon fontos elemei. Ezek az adatok kinyerhetőek lennének a 2D műhelyrajzokról. A Solid Edge 

program a 2D rajzokat a modelltől külön, egy másik .dft kiterjesztésű fájlban tárolja, ha pedig IGES 

formátumban mentjük el a munkadarab modelljét és  a műhelyrajzot is, akkor megszűnik a 

felületelemek asszociativitása. Tekintettel arra, hogy egy munkadarabon általában nincs 10-nél több 

helyzet és távolság tűrés, ezért a legegyszerűbb megoldásnak azt tartottam, hogy ezeket az adatokat 
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a felhasználó adja meg kézi úton, miután a program már regenerálta a munkadarab modelljét, és 

felismerte a jellegzetes feature-öket.  

 

48. ábra   Helyzettűrés megadása a programban 

Helyzettűrés megadásakor 2 felület vagy felületelem csoport egymáshoz viszonyított 

helyzetét írjuk elő. A felhasználó kiválasztja az első felületelem csoportot a feature panelen 

található +/- gombok segítségével (47. b ábra), majd a második felületelem csoportot a tűrés 

panelen levő   gombok segítségével (49. ábra), ezután kiválasztja a tűrés típusát és megadja 

annak nagyságát. A program a felületelem csoportok kiválasztása után lecsökkenti a választható 

helyzettűrések számát, például ha 2 síkfelületet választunk ki, nem fogja felkínálni a tengely/tengely 

egytengelyűség opciót. 
 

 

49. ábra   Tűrés panel [7] 

A feature-ök kezdeti állapota automatikusan is kinyerhető lenne, ha 2 modellt készítenénk, 

egyet az előgyártmányról és egyet a megmunkált darabról. A két modell különbségét azok a rétegek 

képeznék, melyeket el kell távolítani. Még egy modell elkészítése több időt venne igénybe, mint a 

kezdeti állapot kézi megadása (a feature-ök felismerése után). A megmunkálandó felületek, a kívánt 
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felületi érdesség és megmunkálási pontosság megadásához ki kell választani a feature-t, és rá kell 

kattintani a Megmunkált gombra, majd megadni a kívánt értékeket (50. ábra). Mivel nem találtam 

az IGES leírásban menetes felületekre vonatkozó jelöléseket, a menetes felületeket szintén kézzel 

kell megadni a modellregenerálás után. 
 

 

50. ábra   Megmunkálás panel [7] 
 

Tekintettel arra, hogy a feature felismerés automatikusan történik, a feature panel-en (47. b 

ábra) található 2 korrekciós gomb. Egyik az esetlegesen hibásan felismert feature-ök törlésére 

szolgál, a másik az egyes feature-ökön belül esetlegesen előforduló nemkívánatos felületek törlésére 

szolgál. A kimenő file (a következő modul bemenete) létrehozása az után történik meg, hogy a 

felhasználó lenyomja a Save gombot a feature panelon. 

 

5.2.6 A modul működésének szemléltetése 
 

A program teszteléséhez a Solid Edge program ST2 változatával készült néhány modell, 

többek között a 51. ábrán látható hajtóműház, mely IGES formátumban is el lett mentve, hogy a 

CAD modell posztprocesszáló modul (IPPO) be tudja olvasni. A beolvasás után a program 

regenerálta a modellt, majd meg lett adva, hogy mely felületek vannak megmunkálva, milyen 

pontossággal, milyen felületi érdességet kell biztosítani, mely furatok előöntöttek. Ezután meg 

lettek adva a helyzettűrések. A Save gomb lenyomása után a program automatikusan előállította a 

SUPFIX modul számára szükséges bemenő adatokat, és a felhasználó által kijelölt file-ba 

elmentette azokat. 
  

 

51. ábra   Peremes csigahajtóműház [7] 

 

A SUPFIX futtatása után kapott file-t a posztprocesszáló modul (IPPO) Főbefogás 

gombjával megnyitva kapjuk a 52. b ábrán látható megoldást, a Kiegészítő befogás gombjával 

megnyitva pedig kapjuk a 52. a ábrán látható megoldást. A megoldásokon lila színnel vannak 

jelölve a javasolt felfekvő felületek, rózsaszínnel a támasztó (ebben az esetben központosító) 

felületek, szürke színnel az ütköztető felületek, és zölddel a szorító felületek. 
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A peremes csigaházat a program javaslata szerint az első (kiegészítő) felfogás során (52. a 

ábra) a lila gyűrűs felületre célszerű felfektetni (pos_1), a rózsaszínű belső hengeres és a fehér 

gyűrűs felületek segítségével célszerű pozícionálni (p3), és a zöld gyűrűs karimán tanácsos 

leszorítani 3 helyen (s11_3). A második (fő) befogás során (52. b ábra) a 4 lila gyűrűs felületre 

célszerű felfektetni (pos_2), az 1 és 22 belső menetes felületeken célszerű pozícionálni (p22), és a 

zöld 1,22,23,24 belső menetes felületeken célszerű a munkadarab rögzítését elvégezni (s3_4). 
 

 

52. ábra   Peremes csigaház bázisfelületei [7] 

a) első befogás   b) második befogás 

 

5.2.7 Összegzés 

 

 Ebben a fejezetben az általam kifejlesztett CAD modell posztprocesszáló program került 

bemutatásra, mely a munkadarab IGES formátumban elmentett modelljéből kiindulva előállítja a 

műveletisorrend tervező modul számára szükséges bemeneti adatokat. Természetesen ezeket az 

adatokat kézzel is begépelhetnénk, azonban a grafikus kezelőfelület ezt a feladatot sokkal 

kényelmesebbé és gyorsabbá teszi, valamint jelentős mértékben lecsökkenti a hibázás lehetőségét. 

Ha az adatok bevitele kézi úton történne, fennállna annak veszélye, hogy kifelejtjük valamely 

felületet, és ily módon akár elveszthetnénk egy vagy több lehetséges jó megoldást. 

 A bemutatott modul újra előállítja a munkadarab modelljét, felismeri a leggyakoribb 

megmunkálási feature-öket. Azokat a felületeket, melyek nem tartoznak egyetlen felismert feature-

höz sem, és nem takartak, elérhető feature-ként kezeli a program. A felületelem csoportokra 

vonatkozó geometriai és topológiai adatokat a művelet- és készüléktervezéshez szükséges jellemző 

adatokkal (atributumokkal) egészíti ki a program. Ezek az atributumok a felületelem csoportra 

vonatkozó technológiai igényeket (megmunkált-e, ha igen milyen méret, alak, helyzet és érdesség 

tűréseket kell biztosítani) tartalmazzák. Ezeket az adatokat a technológus adja meg a megfelelő 

kezelőfelületeken keresztül. Végezetül ez a modul a műveletisorrend- és készüléktervezési 

feladatok megoldásához megfelelő formátumban tárolja el az adatokat. 

 A technológiai feature alapú modell létrehozása automatikusan történik, de szükség van egy 

szakértő felügyeletére az előre nem látható hibák elkerülése érdekében. 

 Természetesen a felismert felületelem csoportokat és adataikat a művelettervezés során is fel 

lehet használni. 
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5.3 Az integrált gyártástervező rendszer műveletisorrend tervező 

modulja (SUPFIX) [19] 

 

Az ebben a fejezetben bemutatásra kerülő modult Dr. Stampfer Mihály fejlesztette ki, a 

modul működésének rövid bemutatása azt a célt szolgálja, hogy az olvasó teljesebb képet kapjon a 

rendszer működéséről. 

Amikor egy alkatrészt legyártunk, olyankor nem csak arra kell törekedni, hogy az alakja 

hasonlítson a műhelyrajzon megadott formához, hanem azt is biztosítani kell, hogy az előlátott 

célnak meg tudjon felelni, a funkcióját el tudja látni. Egy alkatrész akkor tudja maradéktalanul 

ellátni a funkcióját, ha a funkcionális felületeire előírt tűréseket betartjuk. Ez a modul, a 

munkadarab technológiai feature-alapú modelljéből kiindulva, olyan készülékezési megoldást 

keres, mellyel az előírt tűrések betartását biztosítani tudjuk, és egyúttal meghatározza, hogy hány 

befogásra van szükség, mit tartalmazzanak az egyes befogások, és milyen sorrendben kövessék 

egymást a befogások. 

 

5.3.1 Laza és szigorú tűrések 
 

A munkadarabokra előírt tűrések négy csoportba sorolhatók: méret-, alak-, helyzet- és 

érdesség tűrések. A megmunkálás végén kapott érdesség a szerszámgeometriától és a forgácsolási 

paraméterektől függnek. A méret- és alaktűrések biztosítására szintén kihatnak a forgácsolási 

paraméterek, de kihathat a készülék is, amennyiben a munkadarab leszorítása során a funkcionális 

felületek deformációt szenvednek. Kellően gondos készüléktervezéssel a deformációk 

elhanyagolható mértékűre csökkenthetők. A helyzettűrések azok a tűrések, melyek a legnagyobb 

mértékben függnek a készülékezéstől. Készülékezési szempontból a helyzettűrések két csoportba 

oszthatók: szigorú és laza tűrések. Azokat a tűréseket, melyeket akkor viszonylag könnyen 

tarthatunk, ha a kötött felületek azonos befogás során készülnek el, de ha két különböző 

befogásban készülnek el a tűréssel kötött felületek, akkor csak bonyolult és rendkívül precíz – 

következésképp drága – készülék segítségével tudjuk biztosítani, szigorú tűréseknek nevezzük. 

Azokat a helyzettűréseket, melyek akkor is viszonylag könnyen tarthatók, ha a kötött felületek két 

különböző befogásban készülnek el, laza tűréseknek nevezzük. Az 14. táblázatban a 

funkcionális felületek helyzettűréseinek e szempont szerinti osztályozása látható. A baloldali 

táblázatban azok a helyzettűrések szerepelnek, melyek azt korlátozzák, hogyan állhatnak 

egymáshoz képest a felületek, a jobboldali táblázatban találhatók pedig a felületek egymástól 

mért távolságait szorítják korlátok közé. 

 

5.3.2 Keresési stratégiák 
 

Vízszintes főorsójú megmunkáló központokon egy befogásban legfeljebb a munkadarab 

négy oldala munkálható meg. Ez azt jelenti, hogy bizonyos egyszerűbb esetekben egy, de (az esetek 

többségében) legfeljebb két befogásban készre munkálhatóak ezeken a szerszámgépeken az 

alkatrészek. Ha több befogásra van szükség, azt a befogást, melyben a legfontosabb felületek 

kerülnek megmunkálásra főbefogásnak nevezzük. Az ezt megelőző befogást, mely során a 

főbefogás bázisfelületei kerülnek megmunkálásra, kiegészítő befogásnak nevezzük. A főbefogás 

megoldásánál arra kell törekedni, hogy a munkadarabot olyan helyzetben helyezzük a gép 

munkaterébe, amelyben minden kötött oldal megmunkálható. Természetesen a munkadarab 

pontossága akkor lesz a legnagyobb, és egyben a készülékkel szemben támasztott pontossági 

követelmények akkor lesznek a legcsekélyebbek, ha mindent meg tudunk munkálni egyetlen 

befogásban. Ez lenne az ideális megoldás, de ideálisnak tekinthető az a megoldás is, ahol a 

munkadarab minden tűréssel kötött oldala megmunkálható ugyanazon felfogásban. Ha sikerül olyan 

felfogási tervet kidolgozni, amelyben ez megvalósul, akkor azt mondjuk, hogy a munkadarab 
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ideális technológia helyzetben kerül megmunkálásra. A műveletisorrend- és készüléktervező 

modul első lépésben olyan megoldást próbál találni, melynél a főbefogás ideális technológiai 

helyzetet biztosít a munkadarab számára.  

14. táblázat Szigorú és laza kötések [19] 
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Amennyiben nem talál ilyen megoldást, akkor 

a program nem veszi figyelembe a laza 

tűréseket, és olyan megoldást keres, ahol 

minden szigorúan kötött oldal 

megmunkálható a főbefogás során. Ezt a 

második keresési stratégiát úgy nevezzük, 

hogy a főbefogás megoldása a laza 

funkcionális kötések figyelmen kívül 

hagyásával. Abban az esetben, ha nem talál a 

program ilyen megoldást sem a munkadarab 
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számára, a program sorra veszi a szigorúan kötött oldalakat, és megvizsgálja, hogy tud-e találni 

olyan elfogadható felfektetési, pozicionáló és szorító felületeket, melyek lehetővé teszik legalább az 

összes szigorúan kötött felület egyugyanazon felfogásban történő megmunkálását. Ezt a stratégiát 

úgy nevezik, hogy a főbefogás megoldása egy szigorúan kötött oldal lebontásával, szabad illetve 

lazán kötött és szigorúan kötött felületekre.  

Ha ez a stratégia sem bizonyulna sikeresnek, akkor marad a bonyolult és drága készülékek 

alkalmazása. A negyedik keresési stratégia neve a főbefogás megoldása a szigorú funkcionális 

kötések szétbontásával. Ennek a stratégiának az alkalmazása során a program a helyzet-

meghatározási hibák (tengelyek merőlegessége és kitérő tengelyek közötti tengelytáv) elemzése 

révén választja ki a pozícionálás módját. Mind a négy keresési stratégia esetén a program először 

megvizsgálja, hogy tud-e találni megfelelő felfekvési típust és felfekvő felületet, ha igen tud-e 

találni megfelelő helyzet-meghatározási típust és helyzet-meghatározó felületeket, ha igen tud-e 

találni megfelelő szorítási módot és szorítási felületeket. A felkínált megoldást a gyártástervező 

szakembernek kell elfogadnia. Ha nem tartja elfogadhatónak a felkínált megoldást, a program újabb 

megoldást keres. 
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5.4 Az integrált gyártástervező rendszer moduláris készülék-építő 

modulja (FIXCO) 
 

Ebben a fejezetben a készülékelemeket kiválasztó, a megfelelő helyre tevő és a 

készülékelemeket egymással összeszerelő modul kerül bemutatásra. Ennek a modulnak a bemenő 

adatai a munkadarab és a készülékelemek semleges (IGES) formátumban elmentett CAD modellje 

- a posztprocesszáló modul (IPPO) által hozzáadott adatokkal kiegészítve - és a készülék elvi 

megoldása, melyet a műveletisorrend tervező modul (SUPFIX) hozott létre.  

Készüléket szerkeszteni időigényes és fárasztó feladat lehet akár már egy viszonylag 

egyszerű munkadarab esetén is, összetettebb darabok – mint amilyenek például a hajtóműházak – 

estén pedig még nagyobb kihívást jelenthet egy minden szempontnak megfelelő készülék 

megtervezése. A modern számítástechnikai eszközöket segítségül hívva meggyorsíthatjuk ezt a 

munkát. Ha rendelkezésre áll a munkadarab 3D modellje, valamint az egyes készülékelemek 

modelljei, akkor egy erre alkalmas modellező programban összeszerelhetjük az elképzelt 

készüléket, és leellenőrizhetjük, hogy minden egyes felülethez hozzá lehet-e férni, és a megfogás 

elegendően stabil lesz-e. Természetesen ehhez először ki kell választani a megfelelő elemeket. 

Ahhoz hogy meg tudjuk hozni ezeket a döntéseket, először le kell mérni néhány távolságot, 

készítenünk kell néhány vázlatot, végül kiválasztani a konkrét elemet. Időnként előfordul, hogy 

miután kiválasztottuk a megfelelőnek vélt elemet, kiderül, hogy zavarja a szerszám hozzáférést, 

vagy valamilyen egyéb okból kifolyólag mégsem használhatjuk. Bizonyos esetben ez akár fel is 

boríthatja az elképzelésünket, és kezdhetjük elölről a tervezést. Ha ezeket a próbálgatásokat és 

méricskéléseket rábízhatnánk a számítógépre, akkor jelentős mennyiségű időt takaríthatnánk meg. 

Ezek a gondolatok vezérelték ennek a modulnak az elkészítését. A készüléképítő modul 

kiválasztja a beépítendő elemek típusát és méretét, megfelelő helyre és helyzetbe teszi a 

munkadarabot és a készülékelemeket, végül a kapott eredményeket 3D-ban és 2D-ban is 

szemlélteti. Amennyiben a kapott eredményeket a gyártástervező elfogadhatónak vagy majdnem 

elfogadhatónak találja, akkor az adatok el lehet menteni olyan formátumban, mely alkalmas 

további 3D-ban végzett módosításokra.  

 

5.4.1 Készülékszerkesztési szabályok 
 

Készülék szerkesztésekor célszerű a következő szabályok betartására törekedni: 

 A készülék minél kevesebb alkatrészből álljon. 

 Minél kisebb legyen a tömege. 

 Kellően merev legyen. 

 Ülékre szorítás elve. 

 Minimális nyomaték elve. 

 Tiltott zónák elve – tűrésezett méretek közelébe ne tervezzünk szorítást. 

 A legnagyobb nyíróerő alakzáró módon legyen átvíve. 

 Pozitív torzulás elve. 

 Hozzáférhetőség – egyrészt a szerszámnak akadálytalanul hozzá kell férnie a 

megmunkálandó felületekhez, másrészt a dolgozónak könnyedén hozzá kell férnie 

a szorítóelemekhez. 

 A forgács szabad eltávozása biztosítva legyen, illetve a készüléket könnyen meg 

lehessen tisztítani a forgácstól. 

 Egyértelmű helyzet-meghatározás – lehetőleg csak egyféleképpen (jól) lehessen 

behelyezni a munkadarabot a készülékbe. 
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5.4.2 Moduláris elemkészletek elemeinek rendszerezése [10] 

 

Tekintve, hogy a FIXCO modul előre legyártott elemekből építkezik, nézzük meg, milyen 

elemeket tartalmaz a rendszer adatbázisa. Elemekből összeállított készülékek tervezésének első 

lépése az adott elemkészlet elemeinek rendszerezése. Mivel nagyszámú gyártó foglalkozik 

moduláris elemkészletek készítésével, továbbá egy-egy elemkészlet rengeteg elemet tartalmaz, 

annak érdekében, hogy lecsökkentsük a keresési teret, a Kipp katalógusból [21] kiválasztottuk 

azokat az elemeket, melyek szekrényszerű alkatrészek pozícionálása és szorítása során a 

leggyakrabban használatosak. Ezáltal a keresési tér jelentős mértékben leszűkül, és ezzel együtt a 

keresési idő is tekintélyes mértékben lecsökken. 

  

A moduláris elemkészletek elemeit három nagyobb csoportba oszthatjuk:  

 

a) alapelemek 

b) funkcionális elemek 

c) adapter elemek 

 

Az alapelemek teremtenek kapcsolatot a szerszámgép és a készülék között. Ebbe a csoportba 

tartoznak a különböző paletták, furatos lapok és tornyok. (15. táblázat) 

 

15. táblázat.  Alapelemek [10] 

ID Elem Megn. 

EB1 

 

Furatos 

lapok 

EB2 

 

Furatos 

tornyok 

 

Furatos lapokat főleg olyan alkatrészeknél alkalmazunk, melyeknél nincs nagy magasság a 

munkadarab alapterületéhez viszonyítva, vagy olyan termékeknél, melyeket négy oldalról is meg 

kell munkálni ugyanabban a felfogásban. Alakjukat tekintve négyzet, téglalap és kör alapterületű 

változatokat találhatunk az általunk kiválasztott elemkészletben. Ha nagyon nagy munkadarabot 

kell megmunkálnunk, több alaplap összekötése is lehetséges annak érdekében, hogy elegendően 

nagy felfekvő felületet illetve kellően merev megfogást biztosítsunk. Furatos tornyok elsősorban 

magas, karcsú darabok megmunkálásakor használatosak, de olyan esetekben is előnyös lehet a 

használatuk, amikor nagyszámú munkadarabot kell megmunkálni viszonylag kevés irányból - tehát 

egy, két, de legfeljebb három oldalról. Létezik ún. egyoldalas, kétoldalas és négyoldalas furatos 

torony. Legalább 250 [N/mm2] szakítószilárdságú szürkeöntvényből készülnek, felfekvő és 

felfektető felületeik köszörültek. A Kipp készletben léteznek M8, M12 és M16 menetes csatlakozó 

furatokkal rendelkező változatok. Készítenek olyan lapokat illetve tornyokat is, melyeken nincs 

furatháló, hanem csak néhány csatlakozó furat található rajtuk. Ezekbe utólag munkálják bele a 

funkcionális elemek csatlakozó furatait, így azok ideális helyre kerülhetnek, a készülék lehető 

legnagyobb stabilitása mellett, hisz nem kell toldalék elemeket beiktatni, annak érdekében, hogy a 

csatlakozó furatok jó helyre kerüljenek. Ilyesmire bonyolult és rendkívül kényes darabok 

megmunkálásakor lehet szükség, és egy bizonyos darabszám felett éri meg a megmunkálási 

költségek felvállalását. 
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16. táblázat   Ülékek [10] 

ID Elem Megn. 

ES1 

 

 

Hasáb alakú 

ülék 

ES2 

 
Állítható ülék 

ES3 
 

Excentrikus 

ülék 

ES4 

 

Menetes ülék 

ES5 
 

Önbeálló 

ülék 

ES6 

 

Csavar ülék 

ES7  Betétek  

ES8 

 

Adapter 

lapok a 

pozicionáló 

csapokhoz (a 

csapok 

furatait az 

igényeknek 

megfelelően 

alakítják ki) 

ES9 

 

Speciális 

lapok 

 

 

 

17. táblázat   Multifunkcionális elemek [10] 

ID Elem Megn. 

EM1 

 

Lépcsős állítható 

ülék 

EM2 

 

Pontban szorító 

elemek 

EM3 

 

Állítható 

pontban szorító 

elemek 

 

18. táblázat. Tájoló elemek [10] 

ID Elem Megn. 

EP1 

 
Tájoló henger 

EP2 

 

Állítható 

ütközők 

EP3 

 

Hengeres fejű 

csapok 

EP4 

 

Lemart oldalú 

csapok 

EP5 

 

Oldalsó 

ütközők 

EP6 

 
Prizmák  

EP7 
 

Illesztett szárú 

csavarok 

 

 

19. táblázat   Szorító elemek [10] 

ID Elem Megn. 

EC1 

 

Hengeresvégű 

szorítóvas 

EC2 

 

Lépcsős 

szorítóvas 

EC3 

 

Villás szorítóvas  

EC4 

 

Oldalsó 

szorítóelemek 

EC5 

 

Szorító kar  

EC6 

 

Önbeálló betétes 

szorítóelemek 

EC7 

 

Csavarbetétes 

szorítóelemek 

EC8 
 

Csavarok  
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20. táblázat   Adapter elemek [10] 

ID Elem Megn. 

EA1 

 

Hengeres végű szorítóvas 

EA2 

 

 

Támasztó hasábok 

EA3 

 

Állítható ülékek 

EA4 

 

Menetes ülékek 

EA5 

 

Szorítóvas tartó elemek 

EA6 

 

Hosszabbító hasábok 

EA7 

 

Menetes orsók és anyák 

EA8 

 

Hosszabbító elem szorítókarok 

számára 

EA9 

 

Menetes toldalék elem 

EA10 

 

Adapter lapok a pozicionáló 

csapokhoz (a csapok 

furatait az igényeknek 

megfelelően alakítják ki) 

EA11 

 

Magasító tömbök 

EA12 

 

Állítható tömbök 

EA13 

 

Derékszög tartók 

EA14 

 

Speciális adapter lapok 
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Funkcionális elemek azok az elemek, melyek közvetlen kapcsolatban vannak a munkadarabbal, 

meghatározott funkció betöltése érdekében úgymint alátámasztás, helyzet-meghatározás, szorítás. 

Ebbe a csoportba tartoznak az ülékek (16. táblázat), tájoló elemek (18. táblázat), szorító elemek ( 

19. táblázat) és a multifunkcionális elemek (17. táblázat). 

Az egyes csoportok elemei – hasonlatosság alapján – további alcsoportokra oszthatóak, 

minden egyes alcsoport egy jellegzetes képviselője szemléltetésre került a táblázatokban. Minden 

egyes alcsoport kapott egy azonosító jelet (ID), annak érdekében, hogy megkönnyítsük a rájuk való 

hivatkozást. Ezeket az ID-ket használtam az 5.4.4 fejezetben is, ahol a kiválasztási szabályok 

rendszerezett bemutatása történik.  

Az elemkészlet gyártók, hogy lecsökkentsék a szükséges elemek számát, az egyes funkciókat 

megpróbálták összevonni, és multifunkcionális elemeket is kínálnak (17. táblázat). Természetesen 

minél kisebb az elemek száma egy készülékben, annál merevebb és pontosabb a készülék. 

Adapter elemeket (20. táblázat) nem minden készülék esetén használunk. Előfordul, hogy a 

szorítandó felület túl magasan van, vagy a munkadarab alakja miatt az alátámasztási felületet meg 

kell emelni, esetleg a tájoló elemeket meg kell hosszabbítani. Ilyen esetekben adapter elem(ek)et 

használunk az alapelem és a funkcionális elem közti távolság áthidalására. Az adatbázisban a 

moduláris elemeket a Kipp katalógusban található kódolással megegyező módon tároltuk, vagyis az 

első négy plusz három számjegy a moduláris elem típusát és altípusát jelöli. A következő két 

számjegy a csatlakozó felületek méreteit tartalmazza, az utolsó három vagy négy számjegy az elem 

legfontosabb méreteiről hordoz információt, mint például az elem szélessége, hossza vagy 

magassága. Például a 8000 081 123240 kódban a 8000 azt jelenti, hogy furatos lapról van szó, a 

furatok közti távolság 50 mm. A 081 azt jelenti, hogy a lapon vannak a lap derékszög tartóra belső 

kulcsnyílású csavarokkal való rögzítését lehetővé tevő hengeres süllyesztésű furatok. A 12 azt 

jelenti, hogy a menetes furatok a lapon M12-es furatok. A 32 és 40 a lap szélességét (320 mm) és 

hosszúságát (400 mm) adja meg. 

 

5.4.3 Az elemkészletek hiányosságai [4] 

 

Belső felületeken történő pozícionálás során a tervező számos nehézségbe ütközhet. 

Kezdve onnan, hogy nincs megfelelő átmérőjű tájolócsap, hisz az elemkészletek csak meghatározott 

átmérőjű csapokat tartalmaznak (a Heinrich Kipp Werk készletében Ø8, Ø10, Ø12, Ø13, Ø14, Ø16, 

Ø18, Ø20, Ø22, Ø25, Ø30, Ø35, Ø40 és Ø50 mm átmérőjű csapokat kínál a felhasználóknak). Így 

ha olyan átmérőjű tájolócsapra van szükségünk, amilyen a készletben nem található, akkor azt a 

felhasználónak kell legyártania. Folytatva azzal, hogy amikor nagyobb átmérőjű belső hengeres 

felületen lenne célszerű elvégezni a tájolást, akkor vagy fix csapok segítségével vagyunk 

kénytelenek megoldani ezt a feladatot, vagy ismét kiegészítő elem legyártásához kell 

folyamodnunk. A fix csapokkal végzett pozícionálás, a jellegéből adódóan, bizonyos mértékű 

pontatlanságot okoz. Ha csak durva helyzet-meghatározásról van szó, akkor három – vagy ha van 

elegendő helyünk, akár több – hengeres csappal is megoldhatjuk a pozícionálási feladatot. A feladat 

elvileg megoldható tokmánnyal is, de ha a megmunkálás rugalmas gyártócellában történik, akkor 

meglehetősen drága lenne minden egyes palettát tokmánnyal ellátni.  

5.4.3.1  A központosítás pontatlansága fix csapos tájolás esetén 

Fix csapos tájolásnál legkevesebb három tájolócsapra van szükség, de ha elegendő hely 

áll rendelkezésre, akkor felhasználhatunk több csapot is, növelve ezzel a helyzet-meghatározás 

pontosságát. A csapokat úgy kell elhelyezni, hogy a lehető legkisebb méretű munkadarab is 

felhelyezhető legyen, vagyis az előgyártmány tűréshatárának alsó értékére kell azokat beállítani. 

Három csappal történő központosításkor az átmérőszórásból eredő középpont változás maximuma 

akkor lesz a legkisebb, ha a csapokat egymáshoz képest 120º alatt helyezzük el. A legtöbbször 
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ehhez mindhárom csapot el kell tolni az alaplaphoz képest (53. ábra vastag körök), és ez bonyolítja 

a felfogástervezést.  

 

 

53. ábra   A tájolócsapok eltolása [4] 

 

 

54. ábra   A középpont helyzetének változása [4] 

 

Bonyolultabb munkadaraboknál előfordulhat, hogy a darab tartalmaz olyan belső 

elemeket (pl. csapágyhely, borda), melyek miatt a csapokat nem tudjuk a legmegfelelőbb helyre 

tenni. Abból kifolyólag, hogy a tájolócsapokat nem tudjuk ideális helyre tenni, egy gravitációs 

öntéssel készített szürkeöntvény munkadarab esetén, egy 200 mm átmérőjű belső hengeres felületen 

három csappal történő pozícionáláskor a hengeres felület tengelyvonalának szórása akár 3 mm is 

lehet. A középpont eltérése a munkadarab átmérőjének szórása következtében a következők szerint 

alakul az 54. ábra jelöléseit használva [4]: 

 

)cos()()cos()(   csmcs rrrRx    (19)  

ahol )
)sin()(

arcsin(
cs

cs

m
rR

rr







       (20) 

és 
n2

360
                  (21) 

Δx – a pozicionáló felület középpontjának lehetséges 
legnagyobb eltérése 

rcs – a tájolócsap sugara 

R – a tűrés felső határa  (rmax) 

r – a tűrés alsó határa  (rmin) 

α – két szomszédos tájolócsap által bezárt szög fele az rmin 
sugarú felület közepéhez viszonyítva 

αm - két szomszédos tájolócsap által bezárt szög fele az rmax 
sugarú felület közepéhez viszonyítva 

 

 

55. ábra   Δx változása az α szög függvényében [16] 

 

 

A fenti adatokat (R=101,5mm, r=100mm) behelyettesítve  n=3 darab rcs=10mm sugarú 

tájolócsappal történő pozícionálás esetére → α=60º, αm → 58,41º, Δx → 2,93mm. 

Az 55. ábrán a pozicionáló felület középpontjának maximális lehetséges eltérését látjuk 

annak függvényében, hogy hány fokonként helyezzük el a pozicionáló csapokat. Az ábra az α szög 

– vagyis a csapok osztásszögének fele - 0° és 90° közötti (azaz 0 – π/2 radiánok közötti) értékeihez 
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jeleníti meg Δx értékeit, ebben a tartományban Δx nagysága R – r értékről indulva monoton 

növekszik az α szög növelésével. Ebből az következik, hogy 3 csapos elrendezés esetén a csapok 

osztásszöge 120° (tehát α=60º) kell legyen annak érdekében, hogy Δx-et minimalizáljuk minden 

irányban. 

 

5.4.3.2  Módosítási javaslatok 

 

Az eddigiekből következik, hogy célszerű lenne kiegészíteni az elemkészletet. Belső 

hengeres felületen való pozícionáláshoz első gondolatként különböző kúpos elemek jöhetnek szóba 

amennyiben a hengeres felület alakhibája kisebb, mint 1%. Kúpos elem használatával a lehetséges 

eltérés csökkenthető, és minél kisebb a középvonal eltérése az ideális helyzettől, annál kisebb 

ráhagyásra van szükség az előgyártmányon. Ez anyagmegtakarítást és megmunkálási költség 

csökkenést jelent, továbbá a tervezés automatizálása szempontjából is kedvezőbb lenne, hisz nem 

kellene keresgetni, hogy hova is tegyük az egyes tájolócsapokat. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 

kúpos elemek használatának nem csak előnyös oldala van. A központosítás egy vonal mentén 

történik, erre a vonalra nehezedik a munkadarab teljes súlya, és nagyobb darabszám esetén az elem 

kikophat, még akkor is, ha meg van edzve. A hátrányos tulajdonságok közt meg kell említeni azt is, 

hogy az átmérőváltozással az alátámasztási felület magassága is változik, és ezt valahogy 

kompenzálni kellene, nehogy a darab ferdén feküdjön fel. A kúpos elemek elterjedésének további 

gátja, hogy az egy elemmel lefedhető átmérőtartomány csekély, mindössze d ÷ d+20mm, esetleg d 

÷ d+30 mm – a kúp meredekségétől függően. Kúpos elemeknél külön gondot jelent a kúp 

meredekségének kiválasztása, hisz hegyesebb kúpon könnyebben a helyére csúszik a munkadarab, 

viszont hegyesebb kúp esetén nagyobb tengelyirányú elmozdulást okoz ugyanakkora 

átmérőváltozás, továbbá meredekebb kúppal kisebb átmérőtartományt lehet lefedni. Ezért az 

elemkészletet esetleg úgy lehetne kiegészíteni, hogy a kúpos elemek kúpjai valójában hengerek 

lennének, és a felhasználó munkálná rá a megfelelő kúpot, majd pedig megedzené a kúpos felületet. 

Csavaros központosító elem – a központba hozás feladatát tokmány segítségével is meg 

lehetne oldani, de mivel a tokmány drága és helyigénye nagy, ezért célszerűnek tűnik egy feszített- 

tüskeszerű központosító elem használata. Egy ilyen elem látható az 56. ábrán. Működtetése egy 

belső kulcsnyílású csavar (1) segítségével történik. Amikor a csavar lefelé mozog a három pofát (3) 

egyforma mértékben tolja kifelé a tárcsa (2) segítségével. Ez a változat átmenő nyílással rendelkező 

munkadarabok esetén használható, a munkadarab felhelyezése után következik a pofák mozgatása.  

  

56. ábra   Csavaros központosító elem [4] 

 

Excenteres központosító elem - Tekintve, hogy sok esetben a munkadarab megnehezíti, 

sőt akár lehetetlenné is teheti a kulcsnyíláshoz való hozzáférést, az előző változatot módosítani kell 

oly módon, hogy a csavar forgatása oldalirányból is elvégezhető legyen. Ebből a megfontolásból 

kiindulva került kidolgozásra az 57. ábrán látható lehetséges megoldás. Először a csavarral a 

pofákat a várható méret környékére állítjuk, a végleges helyzet-meghatározás pedig egy excenter 

(5) segítségével lesz végrehajtva. Annak érdekében, hogy minél nagyobb átmérőtartományt 
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lehessen lefedni vele, a pofákba menetes furatok és alkalmas csatlakozófelületek kerülnének 

kiképzésre, így két csavar segítségével a pofákhoz megfelelő méretű toldalék elemeket lehet 

hozzácsavarozni. 

 

  

57. ábra   Excenteres központosító elem [4] 

 

Fogaskerekes központosító elem – a 100mm-nél nagyobb belső átmérőjű darabok 

pozícionálásához fogaskerekes megoldás alkalmazása javasolt (58. ábra). A központosítást a három 

csúszó elem (2) végzi. A munkadarabot a felső lapra (3) helyezzük, majd a csigát (1) egy 

hatszögvégű szerszámmal elkezdjük forgatni. A csigakerékkel (4) azonos tengelyen levő nagy 

hengeres fogaskerék (5) forgásba hozza a három darab kis hengeres fogaskereket (6). A 

mozgatótárcsák (7) a kis fogaskerekekkel azonos tengelyeken vannak, így azok is elfordulnak, és 

velük együtt a bennük szoros illesztéssel rögzített (8) csapok is. Ezek a csapok a forgatás irányától 

függően ki- vagy befelé mozgatják a lineáris vezetékben mozgó csúszó elemeket. Ennek során a 

munkadarab pozícionálásához felhasznált belső hengeres felület tengelye a megkívánt helyre kerül. 

A képen látható központosító egység ø90 ÷ ø175 mm átmérőtartományon belül minden átmérőhöz 

játékmentes központosítást képes szavatolni. A csiga menetemelkedésének akkorának kell lennie, 

amekkora menetemelkedés önzárást biztosít.   

 

58. ábra   Fogaskerekes központosító elem 

Egyszerűbb és olcsóbb készüléket kapunk, és egyúttal csökken a készülék magassága is, 

ha elhagyjuk a csigát és a csigakereket (59. ábra). azonban ekkor gondoskodni kell a beállított 

helyzet rögzítéséről. Ez egy kúpos gyűrű (2) segítségével oldható meg a legegyszerűbben.  
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59. ábra   Lapos fogaskerekes központosító elem 

A kúpos gyűrű két ékkel kapcsolódik a tengelyhez, a külső felületén pedig lelapolások találhatók, 

így egy villáskulccsal is megoldható a tengely forgatása, ha a munkadarab eltakarja a tengely végén 

levő belső kulcsnyílást. A rögzítés egy menetes szorítóelem (1) forgatása útján történik, amely 

közben maga előtt tolja a kúpos elemet, és az beszorul a tartóba (3). Ennek a kivitelnek a hátránya 

az, hogy oldalirányban nagyobb a helyigénye. A készülék minél gazdaságosabb helykihasználása 

érdekében a felső lapba – az alaplapon található furatokkal megegyező méretű – furatok (f) 

munkálhatók, melyek lehetővé teszik különböző szorítóelemeknek a felső laphoz való rögzítését. 

 

Az 52.a ábrán látható elvi megoldáshoz a lapos fogaskerekes központosító elem 

felhasználásával az első (kiegészítő) megmunkálás készüléke a 60. ábrán látható módon nézne ki.  

A javasolt elemeket nyers munkadarabok belső hengeres felületen történő 

pozícionálásához lehetne felhasználni, használatuk a következő előnyökkel járna:  

1. anyagmegtakarítás – a hézagmentes központosításnak köszönhetően kisebb 

ráhagyásra lenne szükség az előgyártmányokon. 

2. könnyebben automatizálható készüléktervezés – a furatok tengelye mindig 

pontosan ugyanott lenne (a mozgató tárcsák tengelyei által meghatározott egyenlő 

oldalú háromszög súlypontjában). 

  

  

60. ábra   A kiegészítő befogás készüléke a lapos fogaskerekes központosító elem felhasználásával 

(izometrikus- és felülnézet) [4] 

 

 

 

5.4.4 A készülékelemek kiválasztási szabályai [10] 

 

Általában először az alaplapot szokás kiválasztani, a munkadarab méreteivel, a 

szerszámgép munkaterének méreteivel és a felfektetési móddal összhangban. Ezután a helyzet-
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meghatározó elemek (és ha szükséges a hozzájuk tartozó adapter elemek) kiválasztása következik. 

Végül pedig a szorító elemek (és ha szükséges a hozzájuk tartozó adapter elemek) kiválasztása 

történik meg. 

A kiválasztási szabályok a könnyebb áttekinthetőség érdekében táblázatba vannak rendezve, a 

mátrixok soraiban az egyes elemek, az oszlopokban a megvalósítandó feladatok láthatók. Ahol 0 

található egy mátrixban az azt jelenti, hogy az adott sorban levő elem az adott oszlopban található 

feladat megoldásához nem használható fel, az 1 azt jelenti, hogy az adott feladat megoldásához 

minden esetben felhasználható, a többi szimbólum azt mondja meg, hogy milyen feltételek 

teljesülése mellett használható a kérdéses elem a kérdéses feladat megoldásához. Az alkalmazott 

szimbólumok jelentése:  
 

  = NEM,  V = VAGY,  Λ = ÉS,  PL = síkfelület,  CYL = hengeres felület,  GPC = egy sík és egy 

hengeres felületből álló csoport. 

5.4.4.1  Az alapelemek kiválasztása  

Az alapelemek kiválasztásánál figyelembe kell venni a szerszámgép munkaasztalának 

méretét, a munkadarab méretét, a felfektetési módot, a szorítási módot és a helyzet-meghatározás 

módját. Abban az esetben, ha a szerszámgép adott, akkor az alapelem kiválasztási mátrix a 

következőképpen néz ki: 

21. táblázat   Az alapelemek kiválasztásának szabályai [10]  

  

Alapelem  

  

Felfektetés típusa 

pos1 pos2 pos3 

1 EB1 1 s3 V p4 1 

2 EB2 0  0 

 

Az általam kifejlesztett rendszer először kiválasztja az alapelem típusát a felfektetési, helyzet-

meghatározási és szorítási módok ismeretében (21. táblázat), ezután pedig meghatározza az alaplap 

méretét. A felfektetési, helyzet-meghatározási és szorítási módokat esetünkben az előző modul 

(SUPFIX) határozza meg. Mivel a szerszámgép adott (MACINO M65), csak a munkadarab méreteit 

veszi számításba a rendszer. Ha például az (SUPFIX modul által) ajánlott felfektetési mód pos2 (10. 

ábra), a tájolás típusa p3 (11. ábra), és a szorítás s13 (12. ábra), akkor furatos tornyot (EB2, 15. 

táblázat) választ a rendszer. De ha a felfektetési mód pos3, akkor egyszerű furatos lapot (EB1) 

választ a rendszer, és hozzá speciális adapter lapot (EA14, 20. táblázat) valamint derékszögtartókat 

(EA13), annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk a szerszám hozzáférését a munkadarab 

felfektetési oldalán található szigorúan kötött felületekhez (61. ábra).  

 

61. ábra   A munkadarab felfekvő oldalának részleges megmunkálhatóságát biztosító megoldás [2] 
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 Természetesen a munkadarab rögzítésére szolgáló furatokat, és szerszámhozzáférést 

biztosító nyílást a felhasználónak kell a lapba belemunkálnia. A következő lépésben a program 

megnézi a munkadarab méreteit, és meghatározza az alapelem szélességét és hosszát. Arra törekszik 

a program, hogy legalább egy üres sor maradjon minden oldalon, miután a program a munkadarabot 

behelyezi az alapelem – illetve pos3 típusú felfektetés esetén az adaptáló lap – közepére. Az üres 

sorok azt szeretnék biztosítani, hogy legyen elegendő hely a tájoló és a szorító elemek számára.  A 

furatos lapok és az ún. MC lapok minden olyan esetben használhatók, amikor a felfektetés pos1 

vagy pos3 típusú; pos2 típusú felfektetés esetén csak abban az esetben, ha a szorítás módja s3 vagy 

a pozícionálás módja p4. Furatos tornyok (EB2) kizárólag pos2 típusú felfektetés esetén 

használatosak, ilyen esetekben nagy merevséget biztosítanak, ám csak abban az estben 

alkalmazhatjuk őket, ha a tájolás nem p4 és a szorítás nem s3 típusú. 

Az alapelemek kiválasztása a következő algoritmus szerint történik: 

adapterElements(ST) procedure (i). 

base_element(ST,LT,CT,BE,) procedure (i,i,i,o).    i – input data 

selectSize(BET,SUT,W,L) procedure (i,o,o,o).    o – output  data 

size1(wpD1,wpD2,SUT,W,L) procedure (i,i,o,o,o). 

size2(wpD1,wpD2,SUT,W,L) procedure (i,i,o,o,o). 

 

(ST – a felfektetés típusa, LT – a helyzet-meghatározás típusa, CT –a szorítás típusa, BE –alapelem, BET – alapelem típusa, 

 suT –alapelem altípusa, W -szélesség, L – hossz, wpD1 – a munkadarab szélessége a felfektetési felület normálisára merőleges 

irányban, wpD2 – a munkadarab hossza a felfektetési felület normálisára merőleges irányban mérve) 

 

   base_element(“pos_2”,LT,CT,BE2):- not(LT=”p4”), not(CT=”s3”), !, selectSize(“EB2”,A,B,C), 

concat(“8000”,A,”12”,B,C,”.igs”,BE2). 

  base_element(POS,_,_,BE1):- selectSize(“EB1”,A,B,C), 

 concat(“8000”,A,”12”,B,C,”.igs”,BE1), adapterElements(POS).  
 

selectSize(“EB1”,A,B,C):- nx>ny, nx>nz, !, size1(yM,zM,A,B,C).  

selectSize(“EB1”,A,B,C):- ny>nx, ny>nz, !, size1(xM,yM,A,B,C).  

selectSize(“EB1”,A,B,C):- !, size1(xM,yM,A,B,C).  

selectSize(_,A,B,C):- nx>ny, nx>nz, !,  size2(yM,zM,A,B,C). 

selectSize(_,A,B,C):- ny>nx, ny>nz, !, size2(xM,zM,A,B,C). 

selectSize(_,A,B,C):- size2(xM,yM,A,B,C). 

A program először megvizsgálja, hogy a javasolt felfektetés pos2 típusú-e, ha igen megnézi, hogy a 

tájolás típusa p4, ha nem leellenőrzi, hogy a szorítás s3 típusú-e, ha nem, akkor furatos tornyot 

(EB2) válasz. Minden más esetben furatos lapot (EB1) választ. A konkrét elem a munkadarab 

méreteinek függvényében kerül kiválasztásra, egész pontosan a felfekvő felület normálisára 

merőleges méreteinek függvényében. Ha például a felfekvő felület normálisa x irányba mutat, akkor 

a felfekvő felület yMax és zMax méreteit veszi alapul a program. Ezeket az adatokat a feature 

felismerés végrehajtása során az IPPO modul automatikusan kinyeri a munkadarab modelljéből, és 

a megfelelő változókban eltárolja. A furatos lapok kiválasztását a size1 eljárás végzi a munkadarab 

megfelelő irányokban mért hosszai alapján: 

size1(L1,L2,”010”,B,C):- L1<ref1, L2<ref2, !, B=b, C=c. 

A size2 eljárás furatos tornyot választ a munkadarab megfelelő irányokban mért hosszai alapján: 

size2(L1,L2,”060”,B,C):- L1< ref1, L2<ref2, !, B=b, C=c. 

Amennyiben a javasolt felfektetési mód pos3 akkor még adapter lapot és derékszögtartókat is 

választania kell a programnak: 

adapterElements(“pos3”):- !, selectAd(“EA14”), selectAd(“EA13”). 

adapterElements(_). 
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Az adapter lap kiválasztásakor, a selctSize eljáráshoz hasonlóan, a munkadarab felfekvő oldalának 

normálisára merőleges irányokban mért hosszak a mértékadók. A derékszögtartók méreteinek az 

adapter lap méreteihez kell illeszkedni, például egy 300x400 mm-es laphoz (8000 011 003040) egy 

300 mm magas derékszögtartót (8000 050 121030) kell választani. 

 

5.4.4.2  A helyzet-meghatározó elemek kiválasztása  
 

A helyzet-meghatározási feladat két alfeladatra osztható: támasztás és ütköztetés.  

5.4.4.2.1  A támasztó (irány-meghatározó) elemek kiválasztása 

A támasztó elemek kiválasztása mindenek előtt a helyzet-meghatározás módjától függ (22. 

táblázat). Amennyiben p2, p3 vagy p4 típusú tájolásról van szó, a támasztó elemek egyértelműen 

adottak. Ezzel szemben p1 típusú tájolás esetén figyelembe kell vennünk a szorítás módját is, 

valamint a támasztó felületek típusát is. 

 

22. táblázat   A támasztó elemek kiválasztása [10] 

 

Támasztó elem 

A helyzet-meghatározás típusa 

p1 p2 p3 p4 

1 2 x EP1  0 0 0 

2 2 x EP2  0 0 0 

3 EP1 + EP2  0 0 0 

4 EP3 0 1 1 0 

5 EP5 s2 0 0 0 

6 2 x EP5 s2 0 0 0 

7 2 x EP6 CYL 0 0 0 

8 EP6 + EP2 GC 0 0 0 

9 EP7 0 0 0 1 

 

Példának okáért, ha p1 típusú helyzet-meghatározási feladatot szeretnénk megoldani, és a 

szorítás módja nem s2, és rendelkezésre áll megfelelő síkfelület a támasztáshoz, akkor 

használhatunk két tájoló hengert (EP1), vagy két állítható ütközőt (EP2), vagy egy tájoló hengert 

és egy állítható ütközőt. Viszont ha az egyetlen szóba jöhető rögzítési mód s2, akkor valamilyen 

oldalsó ütközőt (EP5) kell használnunk. Olyan esetekben, amikor többféle elemmel is meg lehet 

oldani ugyanazt a feladatot, a munkadarab méreteihez legjobban illeszkedő megoldást kell 

választani.  Például az említett síkfelületen történő p1 típusú oldalpozícionálás megoldásához, 

amikor a rögzítés módja nem s2 típusú, két tájolóhengert akkor tudunk alkalmazni, ha a felület 

mérete elég nagy, és a hengerek hozzá tudnak férni a pozicionáló felülethez. Amennyiben a felület 

keskeny és elhelyezkedése olyan, hogy a hengerek nem tudják elérni a pozicionáló felületet, akkor 

állítható ütközőket kell használni, melyekkel be tudunk nyúlni a kellő mélységig. 

 

5.4.4.2.2 Az ütköztető elemek kiválasztása 

 

Az ütköztető elemek kiválasztása a helyzet-meghatározás módjától és az ütköztető felület 

típusától függ (23. táblázat). Síkfelületen történő ütköztetéshez p1 típusú iránymeghatározás 

esetén tájolóhengert kell alkalmazni, ha az ütköztető felülethez való hozzáférése akadálytalan. 

Amennyiben az ütköztető felület elhelyezkedése olyan, hogy a tájolóhengerrel nem érhető el, akkor 

állítható ütköző segítségével biztosítható az ütköztető felülethez való hozzáférés. 
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23. táblázat   Az ütköztető elemek kiválasztása [10] 

  

Ütköztető 
elem  

A helyzetmeghatározás módja 

p1 
p21 
p22 

p23 
p24 

p3 p4 

1 EP1 PL 0 0 0 0 

2 EP2 PL 0 0 1 0 

3 EP3 0 1 0 0 0 

4 EP4 0 0 1 0 0 

5 EP6 CYL 0 0 0 0 

6 EP7 0 0 0 0 1 

 

5.4.4.3  Az ülékek kiválasztása 

 

Az ülékek kiválasztási szabályait a 24. táblázat szemlélteti. Látható, hogy az esetek 

többségében több mint egy elfogadható megoldás lehetséges.  

 

24. táblázat   Az ülékek kiválasztásának szabályai [10] 

 

 

Ülékek 

Felfektetési felület(ek) 

Megmunkált  

síkfelület 

Azonos 

magasában 

elhelyezkedő 

megmunkált 

síkfelületek 

csoportja 

 

Két 

különböző 

magasságban 

elhelyezkedő 

megmunkált 
síkfelületek 

csoportja 

 

Nyers 

síkfelületek, 

nyers 

síkfelületek 

csoportja 

 

Két 

 különböző 

 magasságban 

 elhelyezkedő 

nyers 
síkfelületek 

 csoportja 

 
1 2 x ES1 (p1 V p3)+(s2 V s4) (p1 V p3)+(s2 V s4) 0 0 0 

2 4 x ES1 (p1 V p3)+ s4 (p1 V p3)+ s4 0 0 0 

3 2 x ES2 (p1 V p3)+(s2 V s4) (p1 V p3)+(s2 V s4) 0 0 0 

4 4 x ES2 (p1 V p3)+ s4 (p1 V p3)+ s4 0 0 0 

5 3 x ES3 (p1 V p3)+ s3 (p1 V p3)+ s3 0 0 0 

6 4 x ES3 (p1 V p3)+ s4 (p1 V p3)+ s4 0 0 0 

7 ES1+ES4 0 0 (p1 V p3)+ s2 0 0 

8 ES2+ES4 0 0 (p1 V p3)+ s2 0 0 

9 2 x ES3+ES4 0 0 (p1 V p3)+ s3 0 0 

10 ES8 p2 V p3 p2 V p3 0 0 0 

11 2 x ES8 0 0 p2 0 0 

12 ES9 p4 V pos3 p4 V pos3 0 0 0 

13 3 x ES5 0 0 0 p1 V p3 0 

14 3 x ES6 0 0 0 p1 V p3 0 

15 2 x ES5+ES6 0 0 0 0 p1 V p3 

16 2 x ES5+ES7 0 0 0 0 p1 V p3 

*ebben a táblázatban az s betűk mellet szereplő számok a javasolt szorítási pontok számát jelentik 

Például, ha a felfektetési felület megmunkált síkfelület, akkor különböző síkfelülettel 

rendelkező ülékek közül választhatunk, vagy akár köszörült lapokat is használhatunk. A döntő 

tényező az lesz ilyen esetben, hogy ezek közül melyik elemek illenek leginkább a munkadarab 

méreteihez. Amennyiben a felfekvő felület nagyobb, akkor a hasáb vagy léc alakú ülékek 

részesülnek előnyben, míg kisebb méretű felfekvő felületek esetében állítható vagy excentrikus 

ülékek. Ha a felfekvő felület még nincs megmunkálva, akkor önbeálló ülékek, csavar ülékek 

vagy menetes ülékek (a megfelelő betéttel) használandók. Tehát a rendszer először megnézi a 

javasolt felfektetés, helyzet-meghatározás és szorítás típusát, a javasolt szorítási pontok számát, 

a javasolt felfektetési felület nagyságát, és végül leellenőrzi, hogy a javasolt felfekvési felület 

megmunkált-e.  
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5.4.4.4  A szorító elemek kiválasztása 

 

A szorító elemek kiválasztása a javasolt szorítási módtól és a szorítási felületek fajtájától függ (25. 

táblázat). Az alkalmazható szorító elemek mérete a szükséges szorítóerő nagyságától függ, 

valamint attól is, hogy a furatos lapon milyen közel található megfelelő furat. A szorítóelemek 

száma megegyezik a készülék elvi megoldásában (a SUPFIX modul által) javasolt szorítási pontok 

számával. Megtörténhet, hogy a különböző pontokban eltérő fajtájú szorítóelemre van szükség. A 

szorítókarok (EC5) által lefedett szorítási tartományt önbeálló elemekkel (EC6) illetve csavar 

(EC7) segítségével meg lehet növelni s12 típusú szorítások esetén. A szorítókarok 

felhasználhatóságát a furatos lapokon található furatok elhelyezkedése korlátozza – csak akkor 

használhatók, ha a tervezett szorítási ponthoz elég közel található furat (G FURAT) a furatos lapon. 

Amennyiben a munkadarab rögzítését belső hengeres felületen szeretnénk kivitelezni, akkor 

hengeres végű szorítóvasat kell használnunk (EC1). 

 

25. táblázat   A szorítóelemek kiválasztása [10] 

  

Szorító 
elemek  

Szorítási típus 

s11 s12 s13 s2 s3 

1 EC1 FURAT 1 0 0 0 

2 EC2 0 1 0 0 0 

3 EC3 0 0 1 0 0 

4 EC4 0 0 0 1 0 

5 EC5 G FURAT  G FURAT 0 0 0 

6 EC6 0 G FURAT 0 0 0 

7 EC7 0 G FURAT 0 0 0 

8 EC8 0 0 0 0 1 

 

5.4.4.5  Az adaptáló elemek kiválasztása 
 

A konkrét adaptáló elem kiválasztása elsősorban a munkadarab méreteinek és alakjának a 

figyelembevételével történik, de arra is figyelemmel kell lenni, hogy melyik elem mely másik 

elemmel párosítható össze. Az adapter elemek úgy vannak kialakítva, hogy mind az 

alapelemekkel, mind a funkcionális elemekkel, sőt egymással is összeköthetők. A 26. táblázatban 

tekinthető meg, hogy melyik funkcionális elem és adapter elem kombinálható egymással, a 27. 

táblázatban pedig az látható, hogy mi módon párosíthatjuk össze az adapter elemeket egymással. 

Elvileg az alapelemet és a funkcionális elemet összekötő adapter elemek száma akár végtelen is 

lehetne, de természetesen az a cél, hogy a lehető legkisebbre csökkentsük az adapter elemek 

számát. Ahol az adott feladat megoldható kevesebb illetve több adaptáló elemmel is ott mindig a 

kevesebb elemes megoldást kell előnyben részesíteni, ha az megfelelő merevséget tud biztosítani. 

A kiválasztott funkcionális elemek meghatározzák az alkalmazható adapter elemek 

fajtáját. Olyan elemkombinációt kell találni, mely alkalmas az áthidalandó méret áthidalására, és 

egyúttal az elemlánc minimális számú elemből áll. A funkcionális elem kiválasztása után a 

rendszer azonnal leellenőrzi, hogy szükség van-e adapter elemre is. A funkcionális elemmel 

kapcsolatban levő felület jellemző méretéből (általában ez a magasság) kivonja az alapelem 

helyzetét (általában magasságát), a különbséget a felület normálisának irányára vetíti. A kapott 

értékből ki kell még vonni a kontaktfelületek (a funkcionális elem munkadarabbal illetve adapter 

elemmel érintkező felületei) közti távolságot. Természetesen a funkcionális elem állíthatósági 

tartományát is figyelembe kell venni. 

 

 
 



Rétfalvi Attila    Doktori (PhD) disszertáció 84 

26. táblázat   A funkcionális elemek mely adapter illetve alapelemmel köthetők össze [10] 

Funkc. 
Elem 

Adaptáló és Alap elemek 

EA 
1 

EA 
2 

EA 
3 

EA 
4 

EA 
5 

EA 
6 

EA 
7 

EA 
8 

EA 
9 

EA 
10 

EA 
11 

EA 
12 

EA 
13 

EA 
14 

EB 
1 

EB 
2 

ES1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

ES2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

ES3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

ES4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

ES5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

ES6 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

ES7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ES8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

ES9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

EP1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

EP2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

EP3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

EP4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

EP5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

EP6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

EP7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

EC1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EC2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EC3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EC4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

EC5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

EC6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EC7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EC8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

 

27. táblázat   Az adapter elemek mely adapter, illetve mely bázis elemmel párosíthatók össze [10] 

Adap. 
Elem 

Adaptáló és Alap elemek 

EA1 EA2 EA3 EA4 EA5 EA6 EA7 EA8 EA9 EA10 EA11 EA12 EA13 EA14 EB1 EB2 

EA1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EA2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

EA3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

EA4 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

EA5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

EA6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

EA7 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

EA8 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

EA9 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 

EA10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

EA11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

EA12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

EA13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

EA14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

 

Az adaptáló és speciális lapok (EA10 és EA14) kiválasztásának fő szempontjai a 

munkadarab alakja, mindenek előtt a felfekvő felület alakja (valamilyen síkfelületnek kell lennie), 

továbbá a munkadarab mérete és tömege. Az adaptáló lapnak nagyobbnak kell lennie, mint a 

munkadarab felfekvő felülete, és elegendően vastagnak kell lennie, hogy a munkadarabot kellő 

merevséggel tudja tartani a megmunkálás során, és mindeközben nem gátolhatja a szerszám 

mozgását sem. Ezekbe a lapokba a felhasználó a szükséges helyeken furatokat, nyílásokat munkál. 

A lapok kiválasztása után e furatok és nyílások helyének és méretének meghatározása szintén 

automatizálva történik, a munkadarab kapcsolódó felületeinek jellemző méreteit (általában 
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átmérőjét) meg kell növelni 2-3 mm-rel, és a megnövelt kontúrgörbét rávetíteni az adaptáló lapra, 

majd elkészíteni (kivágni) a szükséges furatokat illetve nyílásokat. Mindezt végezhetné a gyártás 

technológus kézi úton is, de sokkal gyorsabb, ha a számítógép végzi el helyettünk. 

 

5.4.5 Egyes készülékelemek automatizált módosítása 

 

A moduláris elemkészletekben található elemek felhasználásával nem minden esetben 

lehet az aktuális helyzet-meghatározási feladatot úgy megoldani, hogy egy egyszerű felépítésű 

készülék legyen a végeredmény. Ilyen probléma a leggyakrabban belső hengeres felületen történő 

pozícionálás során szokott előfordulni. Ilyenkor a felhasználónak kell legyártania egy, a 

munkadarabhoz megfelelően illeszkedő, pozicionáló elemet. A moduláris elemkészletben 

találhatók olyan elemek is, melyek ugyan részben meg vannak munkálva, ám a végső alakjukat a 

felhasználónak kell kialakítani, annak érdekében, hogy a kérdéses elem minél jobban illeszkedjen 

a munkadarab alakjához és a technológiai követelményekhez. Ezek az elemek az egyszerű és a 

speciális adapter lapok. 

5.4.5.1  Egyes helyzet-meghatározó elemek automatizált előállítása és módosítása 

A moduláris elemkészletekben belső hengeres felületen történő 

helyzet-meghatározáshoz kizárólag álló és határoló ülékek találhatók - 

különböző hengeres és lelapolt csapok (62. ábra). Ezekkel az 

elemkészletben található központosító és tájoló ülékekkel csak néhány 

diszkrét átmérő van lefedve. Ha olyan átmérőn kell a munkadarabot 

pozícionálni, mely a lefedett átmérők közé esik, akkor a felhasználónak 

kell a pozicionáló elemet legyártania. Ha olyan átmérőn szeretnénk 

pozícionálni a munkadarabot, amely a legnagyobb lefedett átmérőnél 

nagyobb, akkor vagy három – sőt ha van elegendő hely, akár több – kisebb 

átmérőjű határoló csapot kell használni, vagy le kell gyártani egy az 

átmérőhöz illeszkedő hengeres pozicionáló elemet. Egyszerű hengeres 

csapok méreteinek meghatározása, és az elem modelljének automatizált 

előállítása viszonylag egyszerű feladat, ha adottak a pozicionáláshoz 

kiválasztott felület jellemző méretei (átmérő, helyzet), és ismertek az 

alaplapon található furatok csatlakozó méretei. Egy hengeres csap 

jellegzetes méretei láthatók a 63. ábrán, egy ilyen elem generálásához először egy d átmérőjű kört 

kell extrudálni Hc hosszon felfelé, majd az előző extrudálás alapsíkjától egy s átmérőjű hengert 

lefelé b hosszon, ezután az utoljára létrehozott henger véglapjától egy M átmérőjű hengert kell 

extrudálni lefelé l hosszon, végül az éleket le kell törni. A csap d átmérője a pozícionáláshoz 

felhasznált furat alsó tűréshatárával (dmin) egyezik meg, vagy attól valamelyest kisebb. A csap Hc 

magassága olyan legyen, hogy a csap teteje a pozícionáláshoz kiválasztott belső hengeres felület 

alsó határoló élénél legalább 5 mm-rel feljebb legyen, de a felső határoló élen ne nyúljon túl 

(64ábra). Ha a pozicionáló elem magassága meghaladná az átmérő kétszeresét, akkor a pozicionáló 

elemet egy adapter elembe (EA2, EA3, EA10, EA11 vagy EA12) kell beleszerelni. Ilyenkor 

természetesen a Hc magasság az adapter elem tetejétől mérendő. 

Olyan esetben, ha a pozicionáló elem átmérője meghaladja a 75mm-t, akkor ahelyett, hogy lefele 

extrudálnánk s és M átmérőjű hengereket, két hengeres süllyesztésű furatot (a kisebbik átmérő 

12mm, a nagyobbik átmérő 20mm) kell készíteni a pozicionáló elembe, annak érdekében, hogy 

rögzíteni tudjuk az alapelemhez. A furatok közti távolság y és z irányban (ahol y és z párhuzamos a 

felfektetési síkkal) az alaplap furatlépésének egészszámú többszöröse kell, hogy legyen, és a 

furatoknak szimmetrikusan kell elhelyezkedniük a pozicionáló elem középpontjához képest.

 

 

 

62. ábra   Hengeres 

és lelapolt 

pozicionáló csapok 

[18] 
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63. ábra   Hengeres pozicionálócsap jellemző 

méretei [18] 

 

64. ábra   A pozicionáló elem magasságának 

alsó és felső határa [18]

 

Új pozicionáló elemet olyankor kell létrehozni, amikor a pozícionálás típusa p2 vagy p3 

és a pozícionáláshoz javasolt furat átmérője nincs lefedve az elemkészletben található pozicionáló 

csapok által. A feladatot tovább bonyolíthatja, ha a munkarabon van olyan felület, amely útban van 

a pozicionáló elem számára (65. ábra  a), vagy a helyzet-meghatározást megszakításos felületen 

(65. ábra b) keresztül szeretnénk megoldani, vagy esetleg ha valamely másik készülékelem van 

útban a pozicionáló elem számára (66.a ábra).  

 

 

65. ábra   A pozicionáló elemek elhelyezését 

megnehezítő felületelemek [18] 

 a) belógó rész  b) megszakított felület 

Az első esetben vagy a pozicionáló elem 

magasságát (Hmin) kell korlátozni, vagy a 

pozicionáló elem egy részét el kell távolítani. 

A magasság korlátozás azt jelenti, hogy a 

pozicionálócsap felső éle kevesebb, mint 5 

mm-rel nyúlik túl a pozicionáló felület alsó 

élén. A pozicionálócsap felső lapja legalább 1 

mm-re kell, hogy legyen az útban levő 

felülettől. Bizonyos esetekben az is elegendő 

a probléma feloldásához, ha a pozicionálócsap 

csak 3 mm-nyit lóg be a munkadarabba, de 

mindenféleképpen a magasságcsökkentést a 

felhasználónak kell jóváhagynia. Amikor a 

probléma nem oldható fel 

magasságcsökkentéssel, olyankor a 

pozicionáló elemből el kell távolítani az 

interferenciát okozó részt. 

Az interferencia vizsgálat annak ellenőrzése, hogy van-e valamelyik elemnek belső pontja egy 

másik elem határoló felületein belül. Kezdetben az interferencia vizsgálathoz az elemeket 

egyszerűbb formákkal (téglatest, henger) közelítettem, hogy felgyorsítsam a vizsgálatot. Ám mivel 

a rendszer a folyamat végén úgyis előállítja a munkadarab és az összeszerelt készülék Solid Edge 

modelljét, úgy döntöttem, hogy kihasználom a Solid Edge programcsomag interferenciavizsgáló 

parancsát, amit a program természetesen önműködően aktivál. Az interferencia vizsgálat végeztével 

a Solid Edge készít egy file-t, melyben fel van tüntetve, hogy mely elemek közt van interferencia.  

Ha az elemkészletben nincs megfelelő méretű pozicionáló elem, akkor a program először előállít 

egy megfelelő méretű pozicionáló elemet, és az ideális helyre teszi azt, nem törődve azzal, hogy 

van-e valamilyen interferencia. Amikor minden készülékelem és a munkadarab modellje is a 

legmegfelelőbbnek vélt helyre került, akkor kezdődik az interferencia vizsgálat. Amennyiben a 

program interferenciát érzékel a munkadarab és a pozicionáló elem, illetve valamely készülékelem 

és a pozicionáló elem közt, akkor indul a módosítás. Első lépésben, az útban levő felület kontúrját 

kell rávetíteni a pozicionáló elem tetejére, ezt a kontúrt kifelé 10 mm-rel megnövelni, és az így 

kapott kontúrt ki kell vágni Hc hosszon lefelé. A 66.a ábrán a pozicionáló elem és az útban levő 
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módosítható helyzetű ülékek láthatóak, a 66.b ábrán a pozicionáló elem felső felületére vetített 

megnövelt kontúrvonalak láthatók, a 66.c ábrán a módosított pozicionáló elem látható.  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

66. ábra   Pozicionáló elem módosításának lépései [18] 

A megfelelő helyzet-meghatározó elem kiválasztási, illetve - amikor nincs a készletben megfelelő 

elem - a helyzet-meghatározó elem modelljének generálási folyamatát szemlélteti a 67. ábra.  

 

67. ábra   A helyzet-meghatározó elem kiválasztás illetve készítés logikai folyamatábrája belső hengeres 

felületen történő pozícionálás esetén [18] 

A program először azt vizsgálja meg, hogy a helyzet-meghatározást a p2 helyzet-meghatározási 

mód valamely változatával célszerű-e megoldani. Amennyiben igen, a program, megnézi, hogy az 

elemkészletben található-e megfelelő ülék ennek megvalósításához. Ha van, akkor kiválasztja azt a 
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program, ha nincs, akkor létrehozza a megfelelő ülék modelljét. Ha a helyzetmeghatározás ajánlott 

módja nem p2, akkor a program azt vizsgálja meg, hogy p3 típusú–e az ajánlott mód. Amennyiben 

igen, akkor a program megvizsgálja, hogy a pozícionálás megoldható-e egy szabványos pozicionáló 

csappal, és ha úgy találja, hogy igen, akkor kiválasztja a megfelelő elemet. Ha nem oldható meg egy 

pozicionáló csappal, akkor azt vizsgálja a program a továbbiakban, hogy három pozicionáló csap 

segítségével megoldható-e a feladat. Amennyiben a középpont eltérése (Δx) az ideális helyzethez 

viszonyítva kisebb, mint egy elfogadható mértékű eltérés, akkor a program kiválasztja a helyzet-

meghatározáshoz használandó elemeket. Abban az esetben, ha nem elég pontos a megoldás (Δx 

nagyobb, mint az elfogadható mérték), akkor a helyzet-meghatározáshoz kiszemelt furat 

átmérőjének a függvényében vagy egy menetes csatlakozó csonkkal ellátott (D <75mm) üléket 

generál a program, vagy két hengeres süllyesztésű furattal ellátott pozicionáló elemet (D > 75mm) 

hoz létre a program. Végül még azt is leellenőrzi a program, hogy van-e interferencia a készülék 

elemek közt, illetve a munkadarab és az újonnan generált elem modellje közt van-e interferencia. 

Ha van, akkor a zavaró elemek kissé megnövelt kontúrvonalát rávetíti az imént létrehozott 

pozicionáló elem tetejére, és kivágja a kontúrnak megfelelő részeket a pozicionáló elemből. Ezzel 

nem csak a készülékelemek kerülnek a lehető legjobb helyre, de egyúttal a készülék méretei és 

tömege is csökken. A módosítást a felhasználónak jóvá kell hagynia, de persze el is vetheti azt, és 

kérhet újabb megoldási javaslatot is.  
 

5.4.5.2  Az adapter lapok automatikus módosítása 
 

Az adapter lapok módosítása sok esetben néhány csatlakozó furat elkészítését jelenti, 

annak érdekében, hogy bizonyos rögzítő vagy pozicionáló elemet a megfelelő helyre tehessünk – 

erre a célra egyszerű adapter lapokat használunk. Más esetekben, ezen csatlakozófuratokon kívül, 

olyan nyílásokat kell készíteni, melyek lehetővé teszik, hogy azonos befogásban tudjuk 

megmunkálni azokat a munkadarab felfekvő oldalán található felületeket, melyeket a munkadarab 

egy másik oldalán található felülethez valamilyen helyzettűrés köt – ilyen esetekben speciális 

adapter lapokról beszélünk. Ha felfektetés típusa pos_1 vagy pos_2, akkor egyszerű adapter lapot 

használunk – ha szükséges; ha a felfektetés típusa pos_3, akkor speciális adapter lapot használunk. 

Mivel a FIXCO modul IGES formátumban elmentett elemekből építkezik, és ezeket nehezebb 

lenne módosítani, ezért a program először módosítatlan adapter lapot épít be a készülék 

modelljébe, de eltárolja azon elemek csatlakozó méreteit és a helyzetüket meghatározó 

koordinátákat, amelyek számára csatlakozó furatokat kell kidolgoznunk. Ezután a felhasználó 

elindítja a SE GLUE modult, e modul megnyitja a Solid Edge Assembly környezetet, és megépíti 

a készülék Solid Edge modelljét. Ha a szerelvénybe adapter lapot kell beépítenie, akkor megnyitja 

az adapter lap .par formátumú (a Solid Edge saját formátuma) modelljét, kivágja a megfelelő 

helyeken a megfelelő méretű furatokat, majd elmenti a módosított modellt azonos néven, de a 

megnevezés végéhez még egy _MOD adalékot fűz hozzá, majd ezt a módosított adapter lap 

modellt helyezi a készülék szerelvény CAD modelljében a megfelelő helyre. Ily módon az eredeti 

adapter lap modell a későbbiekben, amikor ismét ilyen méretű adapter lapra van szükség egy 

másik készülékhez, újra felhasználható, és igény szerint módosítható. A megmunkálhatóságot 

biztosító nyílások elkészítéséhez azon felületek kissé megnövelt kontúrvonalait kell rávetíteni az 

adapter lapra, mely felületek a munkadarab felfekvő oldalán találhatóak, és meg kell azokat 

munkálni a kérdéses befogásban. Tehát ha a felfektetés típusa pos_3, akkor a kontúr görbék adatait 

is továbbítani kell a SE GLUE modul felé. Ezek a kontúrgöbék a legtöbb esetben a felfekvő 

felületen található belső határoló görbén belül találhatóak, ilyenkor elegendő ennek a belső 

határoló görbének a 2-3 mm-rel megnövelt kontúrját kivágni az adapter lapból. 

A 68. ábra azoknak a folyamatoknak a logikai vázlatát mutatja, amelyek akkor 

játszódnak le, amikor a program az adapterlapok használatának szükségességét vizsgálja, amikor 

az adapterlapok kiválasztását végzi, valamint amikor az adapter lapokon szükséges változtatásokat 

irányítja. 
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68. ábra   Az adapter lapok használatának szükségességét vizsgáló eljárást és az adapter lapok 

módosítási folyamatát szemléltető logikai folyamatábra [14] 

 

Ha a felfektetés módja nem pos_1 vagy pos_2 típusú, akkor pos_3 típusú, tehát a 

készülékbe speciális adapterlapot kell beépíteni. A program a munkadarab méretének 

függvényében kiválasztja a megfelelő méretű adapterlapot, rávetíti (a SUPFIX modul által 

javasolt) a munkadarabon található csatlakozófuratok középpontjait a lapra, és kivágja a megfelelő 

átmérőjű furatokat. Ezután a munkadarab felfektetéshez javasolt felületén található belső határoló 

görbe kissé megnövelt változatát rávetíti az adapterlapra, és kivágja ezt a formát a lapból. 

Ha a felfektetés javasolt módja pos_1 vagy pos_2 típusú, akkor a program először 

megpróbálja furathálós alaplap és szabványos pozicionáló és szorító elemek segítségével 

megoldani a feladatot. Ha a kísérlet sikertelen, akkor megpróbálja furathálós alaplap és extra 

pozicionáló elem előállításával megoldani a feladatot. Amennyiben ez sem jár sikerrel, akkor 

megfelelő méretű adapterlapot választ a program, rávetíti a javasolt csatlakozó furatok 

középpontjait a lapra, és azokon a helyeken megfelelő méretű furatokat vág ki az adapterlapból.   

A mellékletben található peremes csigahajtóműház (9.1) készre munkálásához egy 

kiegészítő és egy főbefogásra van szükség. A főbefogáshoz javasolt készülék tartalmaz egy 

egyszerű adapter lapot (101. ábra). A munkadarab rögzítéséhez az adapter lapba négy furatot kell 

készíteni a felfogó csavarok számára. Ezeket a furatokat a rendszer automatikusan belevágja az 

adapter lap modelljébe. Szintén a mellékletben található fél citrom alakú hajtóműház (9.2) teljes 

megmunkálásához két befogásra van szükség. A főbefogáshoz javasolt készülék a 106. ábrán 

látható, ehhez a készülékhez szükség van egy speciális adapter lapra. Az adapter lapba a 

munkadarab rögzítéséhez szükséges furatokon kívül még egy nagyobb méretű nyílást is bele kell 

munkálni, annak érdekében, hogy az A és B bázisfelületek azonos befogásban megmunkálhatók 

legyenek. 
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Az egyszerű és a speciális adapter lapok használata egyszerűbb és stabilabb készüléket 

eredményez. A speciális adapter lapok használata számos esetben a munkadarab készre 

munkálásához szükséges befogások számának csökkentését biztosítja.  

 

5.4.6 A munkadarab rögzítése átmenő furatok segítségével [17] 

 

Bizonyos esetekben, ha a munkadarab rögzítését átmenő furatokon keresztül valósítjuk 

meg (s13 típusú szorítás), a készülék mérete és akár a készre munkáláshoz szükséges munkadarab 

befogások száma is csökkenthető. A befogások számának csökkenése annak köszönhető, hogy a 

munkadarab köré nem kell szorítóelemeket (és a hozzájuk tartozó adapter elemeket) telepíteni, így 

a szerszám egy adott befogás során több felülethez fér hozzá, a munkadarab több felületét tudja 

megmunkálni. Mielőtt áttekintenénk, hogy a program milyen feltételek teljesülését vizsgálja meg 

az s13 típusú szorítás alkalmazhatóságának eldöntéséhez, először tekintsük át röviden, hogy a 19. 

táblázatban bemutatott elemek közül melyiket milyen esetben és módon használjuk. 

A hengeres végű szorítóvasat (EC1) íves felületekkel határolt nyílásokon keresztül történő 

szorításra (s11) használják. A szorítóvasakat (EC2 és EC3), valamint a szorítókart (EC5) akkor 

használjuk, ha a munkadarabot egy a felfekvő felülettel párhuzamos felületen keresztül kívánjuk 

rögzíteni (s11 vagy s12). A szorítókarokat (EC5) csavarral, a szorítóvasakat (EC2 és EC3) vagy 

csavarral, vagy menetes orsóval, alátéttel és anyával rögzítjük, és ha nem elég hosszú a menetes 

orsó, akkor még toldalék elem (EA8 vagy EA9) használatára is szükség lehet. A különböző satukat 

(EC4) a munkadarab oldal irányból történő rögzítéséhez (s2) használjuk. Ugyan az EC5 jelű 

szorítókar állítható, de ha az állítási tartomány nem elegendő a szorítandó felület eléréséhez, akkor 

menetes önbeálló elem (EC6) vagy csavar és kontra anya (EC7) felhasználásával megnövelhető a 

szorítási tartomány. A nem illesztett szárú és az illesztett szárú csavarokat (EC8) a munkadarab 

felfekvő oldalán található menetes furatok segítségével történő (s3 típusú) szorítás esetén 

alkalmazzuk. Az illesztett szárú csavarok a szorítási feladat mellett pozícionálási feladatot is 

ellátnak.   

5.4.6.1  Az s13 szorítási mód alkalmazhatóságának feltételei 

 

69. ábra   Különböző 

szinteken levő furatok 

és felülnézeti képük 

[17] 

Ahhoz, hogy egy munkadarab esetén alkalmazni lehessen az s13-as 

szorítási módszert a munkadarab felfekvő oldalán (L4, 69.ábra), és a 

„felette” levő felületeken, a szorítófelülettel (L1, 69.ábra) bezárólag, 

lennie kell megfelelő nyílásnak. A nyílásokat alak, méret és 

elhelyezkedés szempontjából kell vizsgálni. A CAD modell 

posztprocesszáló modulnak ([7]) köszönhetően birtokában vagyunk a 

munkadarab felületeit határoló görbéknek. A munkadarabon minden 

egyes falnak két oldala van, de a kettő közül gyakran elegendő csak 

egyiket vizsgálni, azt amelyiknek a normálisa „felfelé” mutat 

(L1,L2,L3,L4, 69.ábra), ezzel időt takaríthatunk meg. Akkor elegendő 

csak egyik oldalt vizsgálni, ha mindkét oldal ugyanolyan határoló 

görbékkel rendelkezik (amikor valamely falon átmenő furat van). Tehát 

a munkadarab felső oldalán elegendően nagy nyílásnak kell lenni, 

amelyen átfér a szorítóvas, és persze az alatta levő felületek mindegyikén lennie kell megfelelő 

nyílásnak, vagy ha valamely felületen nincs nyílás, akkor annak a felületnek nem szabad 

túlságosan belógnia a nyílás alá. A nyílások közös részének (a felfekvő felületre vett vetületeik 

metszetének, CP 69.ábra) akkorának kell lennie, hogy a szorítóorsó kényelmesen átférjen rajta. 

Ehhez egyrészt a közös rész felfekvő felületre vett vetületének x és y irányú mérete nagyobb kell 

legyen, mint az átdugni kívánt szorítóorsó átmérőjének 1,2-szerese (INx > 1,2·d és INy > 1,2·d  

70.ábra), hogy a szorítóorsót kényelmesen át lehessen dugni a nyíláson. A szorítóorsó minimális 

átmérője függ a munkadarab méreteitől és a forgácsolási paraméterektől (fogásmélység, előtolás), 
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a programban a szorítóorsó minimális névleges mérete M12, ez megegyezik az alaplap menetes 

furatainak a méretével. 

 

70. ábra   A közös rész 

befoglaló méretei [17] 

 Ha a közös rész (CP) körvonalát befelé 

eltoljuk (offset) a menetorsó átmérőjének 

felével (d/2), és az így kapott terület 

nagyobb, mint 0 (A0>0, 71.ábra), akkor a 

szorítóvasat biztosan át lehet dugni a 

munkadarabon. Az A0 terület nagysága 

nem kerül meghatározásra, hanem csak a 

közös rész határoló görbéjének 

szegmenseit eltoljuk d/2-nyivel befelé, 

meghatározzuk az így kapott szegmensek 

metszéspontjait, és azokat a 

metszéspontokat, melyek a tiltott zónában 

 

71. ábra A kontúreltolás 

után maradó A0 terület[17]

találhatók, eltávolítjuk. Amennyiben a megmaradó metszéspontok halmaza nem üres, akkor A0 

területe nagyobb, mint 0. A tiltott zónák olyan végtelen hosszú téglalapok, melyek az eltolt 

szegmensektől indulnak, és az eredeti 

szegmens irányában végtelen hosszúak 

(72.ábra). A zóna szélessége az extrém 

pontok közti legnagyobb távolsággal egyezik 

meg. Az extrém pontok lehetnek az eltolt 

szegmens végpontja, vagy az eltolt szegmens 

és a szomszédos szegmensek eltolt 

példányainak metszéspontjai, vagy pedig 

egy metszéspont és az eltolt szegmens egyik 

végpontja. A 72. ábrán a CB szakasz eltolt 

változatának az extrém pontjai az eltolt 

szegmens egyik végpontja (C’), valamint az  

 

72. ábra   A CB szakasz tiltott zónája [17]

eltolt szegmensnek és az egyik vele szomszédos szegmens eltolt példányának metszéspontja (4). A 

CD szakasz esetén az extrém pontok a C” és a D”, míg az AB szakasznál az A” és a 4 pontok.  

5.4.6.1.1 A közös rész (CP) meghatározása 

 
73.ábra Belső 

határológörbék [15] 

Ha a javasolt szorítófelületen található görbe kör vagy téglalap, akkor a 

nyílás középpontja könnyedén meghatározható. Ha a határoló görbe több 

különböző görbeszakaszból áll, akkor a program megvizsgálja, hogy van-

e több azonos sugarú és középpontú körív a határoló görbeszakaszok 

közt, és ha igen (73ábra, a kék körívek), akkor az általuk meghatározott 

kört tekinti a nyílás alapkörének, a közös középpontot (O1) pedig a 

hatóroló görbék referencia pontjának.  

Ha minden szinten található kör alakú nyílás vagy meghatározható ilyen 

alapkör, akkor lényegesen leegyszerűsíthető a vizsgálat, hisz a körök 

sugarai és középpontjaik koordinátái segítségével könnyen 

meghatározható a közös rész nagysága (74. ábra). Két kör esetén, ha a középpontjaik távolsága 

nagyobb vagy egyenlő a sugarak összegével (C1C2 ≥ R1+R2), akkor nincs közös rész. Ha a 

középpontok távolsága kisebb vagy egyenlő a sugarak különbségével (C1C2 ≤ R1-R2), akkor a 

közös rész a kisebbik körrel egyezik meg. Abban az esetben, amikor a középpontok távolsága a 

sugarak különbségének és a sugarak összegének értéke közt van (R1-R2 < C1C2 < R1+R2), akkor 

először meg kell határozni a két kör metszéspontját, a metszéspontok a köröket két részre osztják. 

Az R1 sugarú körből azt a körívet kell megtartani, amelyiknek a felezőpontja közelebb van C2-höz. 

Az R2 sugarú körből pedig azt a körívet kell megtartani, amelyiknek a felezőpontja közelebb van 

C1-hez.  



Rétfalvi Attila    Doktori (PhD) disszertáció 92 

 

74. ábra   A közös rész (CP) meghatározása [17] 

Amikor az egyik felületen a nyílás kör alakú, vagy legalábbis körívekkel határolt, a másik 

felületen levő nyílás pedig egyenes szakaszokkal határolt, akkor a program felveszi a körívekkel 

határolt terület egy belső pontját (BP). Ha a C1 BP távolság kisebb a sugárnál (R1), akkor domború 

(konvex) a határoló görbe, különben homorú (konkáv). A program megkeresi a szakasz és a körív 

metszéspontjait, a metszéspontok száma lehet 1, 2 vagy 0. Konvex határoló görbeelem esetén, ha 

csak 1 metszéspont van, akkor az a szakaszt 2 részre osztja, a szakasznak azt a részét kell 

megtartani, mely(nek a végpontja) közelebb van C1-hez. Konkáv határoló görbeelem esetén, ha 

csak 1 metszéspont van, akkor azt a részt kell megtartani a szakaszból, amelyik távolabb van C1-

től. Ha két metszéspont van, akkor a szakasz három részre oszlik, konvex határoló görbeelemnél a 

középső, míg konkávnál a két szélső darabját kell megtartani. Amennyiben nincs metszéspont, az 

azt jelenti, hogy a szakasz vagy teljes egészében belül, vagy teljes egészében kívül van az eddigi 

közös részen. Ilyenkor elég a szakasz egyik végpontjának és a kör(ív) középpontjának távolságát  

a kör(ív) sugarával. Konvex kör(ív) esetén, ha C1SP<R1, akkor a szakaszt meg kell tartani, 

konkávnál pedig ekkor el kell távolítani a szakaszt a további vizsgálódásból. Ahol a nyílások 

alakja nem közelíthető alapkörrel vagy téglalappal, ott a határoló görbéket szakaszokra kell 

osztani, és az egyes szakaszokat egyenes vonallal közelíteni. Innentől kezdve az előbb leírtak 

ezekre is alkalmazható. A metszéspontok meghatározása után, annak eldöntése, hogy egy 

görbeszakaszból mit kell megtartani, sokkal egyszerűbbé válik, ha ismerjük a közös rész egy belső 

pontját. Általában a felfekvőfelület vagy a szorítófelület középpontja (kör, téglalap esetén) vagy 

súlypontja (egyéb alakú határoló görbék esetén) választható erre a célra. Ha két egyenes 

szakasznak egy metszéspontja van, akkor az a szakaszokat két részre osztja. Mindkét részen 

felveszünk egy-egy pontot (célszerűen a végpontot), és amelyik közelebb van a belső ponthoz, azt 

a részt kell megtartani. Ha két metszéspont van, akkor a két metszéspont közti részen és azon kívül 

veszünk fel egy-egy pontot a szakaszokon, és megint azt a részt tartjuk meg, amelyik közelebb van 

a belső ponthoz. Ha egy szakasz nem metsz egyetlen görbeszakaszt sem, akkor azt kell megnézni, 

hogy annak egy pontja belső pontja-e minden eddigi határoló görbének. Ha találunk egy olyan 

határoló görbe vetületet, melynek nem belső pontja, akkor nem kell megtartani, ellenkező esetben 

pedig igen.  

5.4.6.1.2 A potenciális szorítófelület 

Ami a szorítófelületet illeti, annak párhuzamosnak kell lennie a felfekvő felülettel, és olyan 

felületnek kell lennie, mely az adott befogásban nem kerül megmunkálásra. Ezenkívül elegendően 
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nagynak kell lennie, hogy a szorítás kellően stabil legyen. Ez azt jelenti, hogy a szorítófelület 

befoglaló méretei közül legalább az egyiknek nagyobbnak kell lennie, mint a legrövidebb 

szorítóvas (EC3) hossza. A szorítófelületen levő nyílás befoglaló méretei közül legalább az 

egyiknek legalább 20 mm-rel rövidebbnek kell lennie, mint a külső befoglaló méret hossza abban 

az irányban. Sok esetben a munkadarab legfelső felülete a szorító felület, de vannak olyan esetek 

is, amikor a legfelső felületet is részben vagy akár teljes egészében meg szeretnénk munkálni az 

adott befogásban. Ilyenkor valamely a felső felület szintje alatt található felület is szóba jöhet, mint 

potenciális szorítófelület. Ha a szorítási felület be van süllyesztve, akkor legalább 24 mm-esnek 

kell lenni a külső határoló görbe átmérőjének ahhoz, hogy egyáltalán számításba legyen véve 

Mivel az s13 rögzítési mód erőzáró módon viszi át a szorítóerőt, a szorítóerőnek legalább kétszer 

akkorának kell lennie, mint a várható maximális forgácsolóerő és a súrlódási tényező hányadosa 

(Fs > 2Fc/). Az elvárt szorítóerő nagysága határozza meg, hogy mekkora átmérőjű szorítóorsóra 

van szükség. 
 

5.4.6.2  Szorítófelületek keresése s13 szorítási mód esetén 

A fentiekben vázolt szabályok be lettek építve a [9] cikkben bemutatott rendszerbe. A szükséges 

szorító erő nagyságát a program nem számolja ki, hanem tapasztalati érték alapján becsüli meg. A 

szorítóorsó minimális értéke M12-re van beállítva. A 75. ábrán látható a szorítófelület keresés 

algoritmusa s13 típusú szorítás esetén.  

 

75. ábra Átmenő furaton keresztül történő szorítás lehetőségének a vizsgálata [17] 

A program először megnézi, hogy a javasolt felfekvő felületen van-e belső határoló görbe, ha 

nincs, akkor az s13 szorítási típus nem jöhet szóba. Ha van, akkor megnézi, hogy elegendően 

nagy-e a nyílás (a területe nagyobb-e, mint a legkisebb átmérőjű szorítóorsó keresztmetszetének 

területe, befoglaló méretei nagyobbak-e mindkét irányban, mint az orsó átmérője). Ha igen, akkor 

megnézi a legfelső (a felfekvő felülettel átellenes oldalon levő) felületet meg kell-e munkálni. Ha 
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meg kell munkálni, akkor az a felület nem jöhet szóba a szorítás kivitelezéséhez, mivel a 

szorítóelem eltakarná a szerszám elől a megmunkálandó felület egy részét. Ebben az esetben veszi 

a következő, a felfekvő felülettel párhuzamos, alacsonyabban levő felületet. Amennyiben a 

legfelső felületet nem kell megmunkálni, akkor megnézi, hogy a felület méretei elegendően 

nagyok-e a stabil szorítás kivitelezésére. Ha igen, akkor megnézi, hogy a felületen és az alatta 

található felületeken van-e nyílás. Amennyiben valamely alatta levő felületen nincs nyílás, akkor 

azt nézi meg, hogy annak kontúrvonalai milyen mértékben lógnak be a javasolt felfekvő és a 

potenciális szorító felületeken található nyílások kontúrvonalán belülre. Ha a belógó rész nem 

takarja le a nyílás több mint 30%-át, akkor még lehet értelme a további vizsgálódásnak. Amikor 

minden alatta levő felületet megvizsgált, és azt találta, hogy mindegyiken van nyílás, vagy ha 

valamelyiken nincs, akkor az a felület nem lóg be több mint 30%-ot, akkor veszi az egyes szintek 

belső határoló görbéinek kontúrjait, és meghatározza a közös részt. Ez után megnézi, hogy a közös 

rész befoglaló méretei nagyobbak-e mindkét irányban, mint a legkisebb átmérőjű szorítóorsó 

átmérője. Ha igen, azt vizsgálja meg, hogy a közös rész területe nagyobb-e, mint a szorítóorsó 

keresztmetszetének területe. Amennyiben ez a vizsgálat is pozitív eredménnyel zárul, megnézi, 

hogy a közös rész fél átmérővel csökkentett területe nagyobb-e, mint 0. Ha valahol a vizsgálódás 

zátonyra fut (az ábrán csillaggal jelölt válaszok), akkor * esetén a program veszi a következő (egy 

szinttel alacsonyabban levő) felületet, ** esetén megnézi, hogy az aktuálisan vizsgált szorítófelület 

jelöltön van-e még másik nyílás. Ha a vizsgált felületen nincs több nyílás, akkor a következő alatta 

fekvő felületet kezdi vizsgálni a program, de ekkor már csak a külső felületeket veszi figyelembe. 

Ha valamely felület esetén eljut a program az utolsó kérdésig, és arra a válasz igen, akkor az a 

felület alkalmas szorítófelületnek az s13 típusú szorításhoz. 

Ha a program talál alkalmasnak tűnő 

szorítófelületet, akkor még azt is meg kell 

vizsgálni, hogy lehetséges-e a menetorsó 

csatlakoztatása a készülékhez. A javasolt 

szorítási és pozícionálási mód 

figyelembevételével, valamint a 

pozícionáláshoz használt elemek 

jellemzőinek a tekintetbevételével meg kell 

vizsgálni, hogy van-e szabad csatlakozó 

furat a megfelelő zónában (76. ábra). 

amennyiben a pozícionálás módja p1 vagy 

p2, akkor ahhoz, hogy alkalmazható legyen 

az s13-as szorítási mód, lennie kell a közös 

rész (CP) alaplapra vett vetületén belül 

szabad csatlakozó furatnak. Ha a p1-es 

pozícionáláshoz állítható tájoló és ütköztető 

elemeket használunk, akkor a közös rész 

vetületének határoló vonalait el lehet tolni 

kifelé az állítási tartomány mértékével, és az 

így megnövelt zónán belül kell lennie szabad 

csatlakozó furatnak. 

 

76. ábra   Csatlakozó furatok keresése illetve 

készítése [17]

p3 típusú helyzetmeghatározás esetén, amennyiben 3 csapos pozícionálásról van szó, akkor szintén 

akadnia kell legalább egy szabad csatlakozófuratnak a szorítóorsó számára. Ha extra pozicionáló 

elem felhasználásával valósul meg a helyzetmeghatározás, akkor a szorítóorsót az extra 

pozicionáló elemhez csatlakoztatjuk, ezért a program készít egy csatlakozófuratot az extra 

pozicionáló elem közepén.  

A FIXCO modul megépíti a készülék IGES alapú, a GLUE modul pedig ez alapján a készülék 

Solid Edge alapú modelljét (a készülékbehelyezett munkadarab modellel együtt), és ezen el lehet 

végeztetni az interferencia vizsgálatot, amely kijelzi, ha valamely készülékelem modellje belehatol 

a munkadarab modelljébe. Természetesen az interferencia vizsgálatot és a kapott eredmény 
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kivizsgálását teljes mértékben automatizálni lehetne: ha nincs interferencia, akkor a javasolt s13 

szorítási mód elfogadható; ha van interferencia, akkor e szorítási módot el kell vetni. Azonban 

egyes esetekben kisebb, viszonylag egyszerű módosítások segítségével az interferencia 

megszüntethető. Ezért, egyelőre, a kiértékelés a felhasználó feladata.  

Mivel – különösen a hosszabb rögzítő orsók – általában ki vannak téve a húzó igénybevételen 

kívül hajlító igénybevételnek is (a rögzítés erőzáró jellegéből adódóan), a menetorsó átmérője sok 

esetben lépcsőzetesen növekszik „lefelé”. Ilyenkor a legnagyobb átmérőjű lépcső átmérőjét kell 

alapul venni.  

A 77. ábra egy hajtóműházat, és az elvárt gyártási tűréseket szemlélteti. A 78. ábra a 

munkadarab első befogásához javasolt elvi megoldást mutatja be, e szerint a hajtóműházat az S1-

gyel jelölt lila körgyűrű alakú felületre lenne célszerű felfektetni, a P1c piros belső hengeres 

felületen keresztül lenne jó központosítani, és a P1d szürke síkfelületen lenne célszerű ütköztetni. 

Mivel ebben a befogásban a felső körgyűrű alakú felületet (S2, 79. ábra), valamint a menetes 

furatokat is meg szeretnénk munkálni, ezért a legfelső körgyűrű alakú felületet nem használhatjuk 

szorítófelületként. A néhány milliméterrel alatta elhelyezkedő csapágyhely (E) oldalfelülete pedig 

túl kicsi a szorításhoz, ezért a következő szinten található, a felfekvő felülettel párhuzamos 

zöldszínű (C1) síkfelületet javasolta a program az s13 típusú szorítási mód szorítófelületéül. 

 

 
 

 

77. ábra Lábnélküli hajtóműház és az elvárt gyártási tűrések [17] 
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78. ábra A kiegészítő befogás elvi megoldása [17] 

 

 

 

79. ábra A főbefogás elvi megoldása [17] 

 

 

  

80. ábra A kiegészítő befogás készüléke a munkadarabbal, és a munkadarab nélkül [17] 

 

A 80. ábrán a készülék a munkadarabbal és a nélkül látható. A munkadarab központosítására 

szolgáló elemből a program (GLUE modul) a felesleges részt automatikusan levágta a 

készülékelemek közti interferenciát elkerülendő. Interferencia a miatt keletkezne, mert a kék 

ülékek keskenyebbek, mint az állítható ülékek, melyekbe bele vannak csavarozva, és a 

munkadarab felfekvő felülete (S1) alig szélesebb, mint a kék ülékek átmérője. Így a minél 

stabilabb felfekvés érdekében a kék ülékeket lehetőleg teljes egészében a felfekvő felülete alá kell 

tenni, viszont ekkor az állítható ülékek bizonyos része belenyomódna a központosító elembe (a 

szürke színű extra pozicionáló elembe). 
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5.4.7 A készüléképítő modul (FIXCO) működésének bemutatása 

 

28. táblázat   A készüléképítés főbb lépései 

onKeszulek(Source) = button::defaultAction():- 

   timeStart,  

   uritFeleslegesAdatokat, 

 

   aMegfeleloElem, 

   rajzolKesz, 

   elemLista  

   kiirIdot.  

Amikor a felhasználó megnyomja a 

Készülék feliratú gombot 

Kezdje mérni az időt,  

törölje a felesleges adatokat (egy esetleges 

előző keresés adatait) 

Keressen megfelelő elemeket 

Rajzolja ki a kapott megoldást, és írja ki, 

milyen elemekre és melyikből hány darabra 

van szükség a készülék megépítéséhez. 

Írja ki, mennyi idő alatt találta meg a 

megoldást 

 

29. táblázat   A megfelelő elemek keresésének főbb lépései 

aMegfeleloElem():-  

     beallitAlaphelyzetet, 

     lekerAjanlottakat 

        (Ftyp,Fel,StrF,NF,SF,FAA, 

         Ut,NU,SU,MinU,MaxU, 

         PType,Lt,HT,MinT,MaxT,Tam,NTL,STL, 

         Styp,Szor,NSL,SSL,SAL),   

     forgatMD(Ftyp,NF),  

     elemetValaszt::alaplapMerete 

         (NF,mdMaxX,mdMaxY,mdMaxZ,HR),  

     elemetValaszt::kilogoFeluletekE([NF2],[SF2]),  

     legkisebb(Ftyp,SF2,Tmin,Tmax,Hmin),   

     legkisebb(Ftyp,SF2,Umin,Umax,HuMin),   

     korrekcio(NL,Q3,SU3),  

     eltolasok::modositoMeret 

       (Ptype,Ftyp,kix,kiy,kiz,Hmin,HuMin), 

     eltolasok::alaplapEltolas(NF2,hRaster),   

     eltolasok::tamaszEltolas 

          (PType,Ltr,HT,ST2,SF2,NT2,NF2),  

     eltolasok::utkozoEltolas 

          (Ptype,SU2,SF2,NU2,NF2), 

     elemetValaszt::szorito 

        (Ftyp,Styp,Szor,NS,SS,AA,NF,SF), 

     elemSeged::adaptaloE(NF,SF,SSL), 

     displayOrder.      

 

Beállítja a nézőpontot 

Beolvassa a SUPFIX modul által ajánlott  

 

FELFEKTETÉSI 

ÜTKÖZTETÉSI 

TÁJOLÁSI 

és SZORÍTÁSI adatokat. 

A munkadarabot a felfektetési módnak megfelelő 

helyzetbe forgatja. 

Kiválasztja az alapelemet. 

 

Megnézi van-e a munkadarabon a bázis felületekhez 

képest kilógó felület. 

Megnézi mekkora a legkisebb támasztási, illetve 

ütköztetési magasság. 

Ha van kilógó felület a felfekvő felülethez képest, 

akkor mennyivel kell kiemelni a munkadarabot.  

A tájoló elemek szükséges magassága és a hozzá 

tartozó átmérő vagy szélesség megállapítása. 

A md felfektetéshez szükséges mértékű eltolása. 

A támaszok kiválasztása és eltolása csatlakozó furat 

fölé, és a md ennek megfelelő eltolása. 

Az ütközőelem kiválasztása és csatlakozó furat fölé 

tolása, és a md ennek megfelelő mértékű eltolása. 

A szorító elemek kiválasztása és csatlakozó furat fölé 

tolása 

 

Megnézi, hogy szükség van-e adaptáló elemekre 

Meghatározza a megjelenítés sorrendjét. 

 

 

A SUPFIX modul kimenő adatai tartalmazzák a munkadarab fő és (amennyiben 

egyáltalán szükség van rá) kiegészítő befogásának elvi megoldását. Ebben a kimenő file-ban 

megtalálhatók a javasolt felfekvési változat, a javasolt felfekvési felület(ek), a javasolt helyzet-

meghatározási mód, a javasolt helyzet-meghatározó felület(ek), a javasolt szorítási mód, a javasolt 

szorítási felület(ek) és a javasolt szorítási pontok száma.  
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Ezek a javaslatok alapján először az alapelem típusát és méretét választja ki a program, a 

munkadarabot pedig a javaslatokkal összhangban elforgatja és eltolja az alapelem közepére. 

Ezután következik a munkadarab pozícionálása. Amennyiben a helyzet-meghatározás típusa p1 

(három pontos helyzet-meghatározás), akkor a munkadarabot először a támasztó felület 

normálisának irányában tolja el, hogy a támasztóelemek számára megfelelő helyzetet biztosítson 

(az alapelem furatai felett). Másodszor az ütköztető felület normálisa irányában tolja el a 

munkadarabot, hogy az ütköztető elem csatlakozó furatai az alapelem valamely furatai fölött 

legyenek. Ha a program nem képes megfelelő helyet találni az ütköző elem számára, akkor fix 

ülék helyett, állítható üléket választ. Olyan esetben, amikor a támasztás (irányba állítás) két 

különböző rövid síkfelület segítségével történik, és a köztük levő távolság jelentősen eltér az 

alapelem lyuktávolságának többszörösétől (81.ábra), az egyik támasztó elemnek hasáb alakúnak 

(folytonos kék vonal) kell lennie, a hengeres alak (szaggatott rózsaszín vonal) helyett. 
 

A B

 H
mHm=0

 

81. ábra   Tájolás két kisméretű felületen    82. ábra   A tájoló elemek minimális magassága (Hm + 5mm) 

Amennyiben a helyzet-meghatározás típusa p2 (helyzet-meghatározás két belső hengeres felület 

segítségével), speciális lapot (EA10) választ a program, melybe a pozicionáló csapok helyzetét 

meghatározó furatokat a munkadarab méreteinek megfelelően fúrják majd bele – hisz nagyon 

ritkán fordul elő, hogy mindkét furat alapelem furat fölé helyezhető. Ilyenkor helyzet-meghatározó 

elem gyanánt egy hengeres fejű csapot (EP3) és egy lemart oldalú csapot (EP4) használunk – az 

esetek többségében ezeket külön le kell gyártani, hogy pontosan illeszkedjenek a munkadarab 

megfelelő furatába. Ha a javasolt pozicionálási mód p3 (egy belső hengeres felület és egy külső 

felület segítségével végzett helyzet-meghatározás), akkor kisebb méretű furatok esetében általában 

a központosítást végző elemet le kell gyártani, nagyobb méretű furatok esetében pedig vagy le kell 

gyártani, vagy három kisebb átmérőjű hengeres fejű csap segítségével történik a központosítás. Az 

ütköztetést végző elem ilyen esetekben általában állítható ütköző. A p4 típusú helyzet-

meghatározásnál egyes csavarok a szorítás mellett egyúttal a tájoló elemek is (illesztett szárú 

csavarok).  
 

30. táblázat   A támasztó elemek kiválasztásának főbb lépései 

    tamaszto(_,_,_):- tik>2, !. 

    tamaszto(PTyp,_,_):-  

       elemetValaszt::p2_tajolas(PTyp), tik>1, !. 

    tamaszto("p3",_,_):- tik>1,!.  

    tamaszto(PTyp,Hmin,NF):- 

       elemetValaszt::tamasz(PTyp,Hmin,TFN),  

       kereso::keresFilet(TFN,FileName), !, 

       hogyForditani(NF), 

        e:=1, elemet(FileName,tik,"T"), e:=1, 

        tik:=tik+1,  

       tamaszto(PTyp,Hmin,NF).    

Ha már két támasz ki van választva lépjen ki! 

Ha a tájolás típusa p2 és mindkét tájoló elem 

már ki van választva, lépjen ki! 

Ha a tájolás típusa p3 és a tájoló elem már ki van 

választva, lépjen ki! 

A tájolás típusa, a minimális tájoló magasság és 

a tájoláshoz ajánlott felületek alapján válasszon 

tájoló elemet, és keresse ki annak 3D modelljét! 

A md helyzetének megfelelő irányba fordítsa a 

tájolóelemet! 

Leellenőrzi, hogy szükség van-e eltolásra. 

A tájolóelem index növelése. 

Megnézi kell-e még további tájolóelemet 
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    tamaszto(_,_,_).     választani. 

P2_tajolas(Ptype):-

 Ptype="p21"; Ptype="p22"; Ptype="p23"; Ptype="p24". 
A kimenet igaz, ha a tájolás típusa p21 vagy p22 

vagy p23 vagy p24. Különben hamis. 

 

31. táblázat   Támasztó elem választás 

tamasz(PT, _Hmin,"Hengeresfeju csap_2.igs"):- 

   p2_tajolas(PT), !,  

   pozicionalo::arany(dTS/d0,hTS/h0). 

tamasz("p4",_,""):- !.   %"M12.igs" 

tamasz("p3",_,"Hengeresfeju csap_2.igs"):- !, 

   pozicionalo::arany(dTS/d0,hTS/h0). 

tamasz(_,Hmin,"8020 310 12025.igs"):- Hmin<22, !.  

tamasz(_,Hmin,"8020 310 12050.igs"):- Hmin<45, !. 

tamasz(_,Hmin,"8020 310 12075.igs"):- Hmin<65, !. 

tamasz(_,Hmin,"8020 310 12100.igs"):- Hmin<90, !. 

tamasz(_,Hmin,"8020 310 12125.igs"):- Hmin<110, !. 

tamasz(_,_,_):- uzenet. 

Ha a tájolás módja p2, akkor hengeres fejű csapot 

használjon! 

A csap méretei igazodjanak a munkadarab 

megfelelő méreteihez. 

Ha a tájolás módja p4, akkor nem kell külön 

tájolóelemet keresni. 

Ha a tájolás módja p3, akkor a md megfelelő 

méreteihez igazodó hengeres elemet használjon! 

Ha a minimális támasztási magasság kisebb, mint 

22mmm akkor a 8020 310 12025 elemet válassza! 

… 

 

ha egyik sem felel meg, akkor írja ki, hogy nem 

talált megfelelőt! 

 

32. táblázat   Az ütköző elemek kiválasztásának főbb lépései 

    utkozo(Ptype,Hmin,NU):-

       elemetValaszt::utkozo(Ptype,Hmin,UFN),  

       kereso::keresFilet(UFN,FileName), !, 

       utkRot(NU,M1), utkozotDont(M1),    

        e:=1, elemet(FileName,1,"U"), e:=1.  

    utkozo(_,_,_) 

A pozícionálás típusa, a minimális ütköztetési 

magasság és a javasolt ütköztető felület ismeretében  

Válasszon ütköztető elemet és keresse ki a 3D 

modelljét! 

Forgassa el az ütköztető elemet a md-nak megfelelő 

helyzetbe! 

Ellenőrizze, hogy szükség van-e eltolásra! 

33. táblázat   Az ütközőelem kiválasztása 

   utkozo("p21",_Hmin,"Hengeresfeju csap.igs"):- !. 

   utkozo("p22",_Hmin,"Hengeresfeju csap.igs"):- !. 

   utkozo("p23",_,"8020 461-12.igs"):- !. 

   utkozo("p24",_,"8020 461-12.igs"):- !. 

   utkozo("p3",_,"8020 295 12100.igs"):- !.   

   utkozo("p4",_,""):- !. 

   utkozo(_,Hmin,"8020 310 12025.igs"):- Hmin<22, !.  

   utkozo(_,Hmin,"8020 310 12050.igs"):- Hmin<45, !. 

   utkozo(_,Hmin,"8020 310 12075.igs"):- Hmin<65, !. 

   utkozo(_,Hmin,"8020 310 12100.igs"):- Hmin<90, !. 

   utkozo(_,Hmin,"8020 310 12125.igs"):-Hmin<110, !. 

   utkozo(_,_,""):-  

      stdio::write("\n Nem talaltam megfelelo utkozot. "). 

Ha a tájolás típusa p21 vagy p22, 

akkor hengeres fejű csapot válasszon! 

Ha p23 vagy p24, akkor lelapolt 

hengeres csapot! 

Ha p3, akkor állítható ütközőt! 

Ha p4, akkor ne válasszon ütközőt! 

 

Minden egyéb esetben (tehát ha p1) 

az ütköztető felület alsó méretének 

függvényében válasszon ütköztető 

elemet! 

 

 

Ha semelyik kísérlet sem jár sikerrel, 

írja ki, hogy nem talált megfelelőt! 

 

Amikor a helyzet-meghatározási feladatot sikeresen megoldotta, a program megkísérli 

elhelyezni az ülékeket. Az első befogás során a felfektetés 3 pontban kell, hogy történjen egy még 

meg nem munkált felületen önbeálló ülékek segítségével. Mivel rendkívül ritkán történi meg, hogy 

az alapelem furatai éppen a javasolt (ideális) felfektetési pontokkal egybeesnek, módosítható 

helyzetű ülékeket (ES2) kell alkalmaznunk. Ezek az elemek menetes furattal rendelkeznek az 
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önbeálló ülékek csatlakoztathatóságának érdekében, és hosszanti horonnyal, mely az állíthatóságot 

hivatott biztosítani. A program először az állítható ülékek csatlakozó furatait az ideális felfektetési 

pontokba helyezi, majd az állítható ülékeket e pontok körül megpróbálja úgy fordítani, hogy a 

rögzítésük valamelyik alapelem furat segítségével elvégezhető legyen. Ha a munkadarab felfekvő 

felülete kör vagy gyűrű alakú, akkor az ideális felfektetési pontok egymáshoz viszonyítva 120º-ra 

vannak, a kör középpontja körül mérve a szöget, a legjobb esetben pontosan a szorítási pontok 

alatt. Téglalap alakú felfekvő felület esetén az ideális felfekvési pontok a téglalap hosszabb oldala 

mentén találhatók, kettő az egyik hosszabbik él végeinek a közelében, a másik a szemben levő 

hosszabbik él közepén. 

 

          

83. ábra   Az állítható ülékek rögzítési lehetőségeinek vizsgálata 

 

  

 

34. táblázat   Kell-e önbeálló elemet használni 

kellEulek(Ftype,StrF,FAA,SF,_,_,_):- 

   bef="kieg", !, holkezdi(Ftype,SF,SZ),   

   mikKellenek(Ftype,StrF,FAA,Sz). 

 

kellEulek(_,_,FAA,_,NF,Ptype,Styp):- 

   hanyMagasito(FAA,MS,MS1,MS2),  

   magasito(NF,MS,MS1,MS2,Ptype,Styp).    

A felfekvés típusa, a felfekvő felület típusa, és jellemző 

méretei valamint súlypontja alapján 

Ha kiegészítő befogásról van szó 

Válasszon hasáb alakú vagy állítható és hozzá önbeálló 

üléket! 

 

Ha nem kiegészítő befogás, akkor a pozícionálás és 

szorítás típusát figyelembe véve, válasszon megfelelő 

méretű és kellő számú üléket. 

35. táblázat   Az ülékválasztás főbb lépései 

mikKellenek(POS,StrF,FAA,SZ):-   

   elemetValaszt::lec(kiZ,FNlec),  

   kereso::keresFilet(FNlec,Lec),   

   eltolasok::lecEltolas(POS,StrF,FAA,Sz),  

   haromszor(Lec,"L"),   

   elemetValaszt::ulek(FNulek),  

   kereso::keresFilet(FNulek,Ulek),  

   eltolasok::ulekEltolas(POS,StrF,FAA,Sz), !,  

   haromszor(Ulek,"UL"). 

mikkellenek(_,_,_,_).      

A felfekvés típusa, a felfekvő felület típusa és adatai és 

súlypontja alapján 

Válasszon megfelelő méretű hasáb alakú vagy állítható 

üléket! 

A megfelelő helyekre 

Tegyen három üléket 

Válassza ki a megfelelő méretű önbeálló elemet  

És a megfelelő helyekre tegyen belőlük három darabot! 
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36. táblázat   Hasáb alakú ülék méretének kiválasztása 

lec(Kiemel,"8030 331 12025.igs"):-  Kiemel-20<20, !,  

    eltolasok::lecMagassag(26/25.4), 

    elemSeged::adapterModosito(26/25.4). 

lec(Kiemel,"8030 331 12032.igs"):-  Kiemel-20<45, !, 

    eltolasok::lecMagassag(33/25.4), 

    elemSeged::adapterModosito(33/25.4). 

lec(Kiemel,"8030 331 12040.igs"):-  Kiemel-20<55, !,  

    eltolasok::lecMagassag(41/25.4), 

    elemSeged::adapterModosito(41/25.4). 

lec(Kiemel,"8030 331 12050.igs"):-  Kiemel-20<65, !, 

    eltolasok::lecMagassag(51/25.4), 

    elemSeged::adapterModosito(51/25.4). 

lec(_,""). 

Az esetlegesen szükséges kiemelés mértékétől 

függően választja ki a megfelelő méretű üléket. 

 

Az ülék magasságát az adapter elem 

kiválasztásakor is figyelembe kell venni. 

 

Amennyiben a szorítás javasolt módja s11 vagy s12, akkor a program először szorítókar 

típusú szorítóelemet választ (EC5, EC6, EC7). Először megkísérli a 35-45 mm hatósugarú 

szorítókart az ideális szorítási pont közelében alapelem furat fölé helyezni. Ha ez nem lehetséges, 

akkor 50-65 mm hatósugarú szorítókart válasz és kíséreli meg furat fölé helyezni. Ha ez a kísérlet 

sem jár sikerrel, akkor 65-80 mm hatósugarú szorítókarral próbálkozik. Amennyiben a program 

nem talál megfelelő helyet (furatot) az említett elem számára sem, akkor szorítóvasat (EC1, EC2) 

választ, meg hozzávaló szorítóelem tartót (EA5), amely megtámasztja a szorítóvasat, valamint 

menetes furattal is rendelkezik a szorítócsavar számára. Gyakran megesik, hogy a szorítófelület 

olyan magasan van, hogy további adapter elemre is szükség van, ilyen további elem lehet 

hosszabbító hasáb (EA6), hosszabbító elem szorítókar számára (EA8) vagy menetes toldalékelem 

(EA9). Az s13 típusú szorítási feladatok megoldásához menetes orsót (EA7), villás szorítóvasat 

(EC3) és anyát választ a program, adapter elemként pedig menetes toldalékelem(ek)et. Az s2 

típusú szorítások esetén állítható pontszorító (EM3), oldalszorító vagy csúszó élszorító elem (EC4) 

jöhet számításba. Az s3 típusú szorítási feladatok megoldása történhet két, három vagy négy 

csavar segítségével, melyek közül kettőnek illesztett szárú csavarnak (EP7) kell lennie. Az 

alkalmazandó csavarok mérete természetesen függ a munkadarab gabarit méreteitől és a 

csatlakozó felületek méretitől is. 

37. táblázat   A szorítóelemek kiválasztásának főbb lépései 

szorito(Ftyp,Styp,Szor,NS,SS,AA,NF,SF):-  

   szorito::holKezdiSzoritani 

      (Ftyp,[qqsx,qqsy,qqsz],Sz),  

   szoritoElemekSzama(Styp,Sz,Beta,SS,XS,YS),  

   szoritoElemRot::lekerFi(szik,Fi),  

   hogySzoritani(NS,Beta+Fi+Sz),  

   AA=[SA1|_], dMD:=(25+SA1)*25.4/(35*35),  

   MatrixSzorVektor 

      (matrix,[-dMD,0,0],[VEX,VEY,VEZ]),   

   matrixSzorVektor 

      (matrix,[-dMD+31/sc,0,0],[FAX,FAY,FAZ]), !, 

   elemSeged::szorito 

      (Styp,szik,"sik",FN,HSE,RS,RC,H4),  

   sFileN:=FN,  

A felfektetés és szorítás típusának, a szorítófelület, 

annak normálisa és súlypontja, a felület jellemző 

adatai, a felfekvő felület normálisa és súlypontja 

ismeretében meghatározásra kerül: 

A szorítóelemek lépésszöge. 

A szorítóelem alapszöge. 

A szorítóelemet a munkadarabhoz viszonyítva 

megfelelő irányba fordítja. 

A szorítóelem elsődleges térbeli helyzetének 

meghatározása. 

 

 

 

 

 

A szorítóelem kiválasztása. 
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   elemSeged::tolS 

      (Ftyp,SS,SF,dMD,HH,XM,YM,ZM),  

   szorito::clampBox 

     (szik,matrix,-RS,-RS,HH+hRaster,RC, 

      RS,H4+HH+hRaster,XM,YM,ZM),   

   eltolasok::szoritoEltolas 

      (Styp,szik,NS,NF, 

      [SSx2,SSy2,SSz2],SF,HSE/sc, 

      [VEX+XS,VEY+YS,VEZ]),  

   eltolasok::szoritoFA(szik,FAX+XS,FAY+YS,FAZ),  

   szerelveny::beszurRotZ 

      ("S",szik,-Beta-Sz-Fi+gamma), 

   szerelveny::beszurRotZ 

      ("A",szik,-Beta-Sz-Fi+gamma),  

   szerelveny::beszurRotZ 

      ("SA",szik,-Beta-Sz-Fi+gamma),  

   kereso::keresFilet(sFileN,FileName),  

   elemet(FileName,szik,"S"). 

A munkadarab eltolásának figyelembevétele 

 

A szorítóelem – munkadarab interferencia 

ellenőrzése a szorítóelem közelítő burkának 

figyelembe vételével. 

 

 

 

Ha szükséges, a szorítóelem eltolása 

 

Az adapter elem eltolása 

 

A szerelvénylistába beszúrja a szorítóelemet, 

eltolásának és elforgatásának értékeit 

A szerelvénylistába beszúrja az adapter elem 

eltolását és elforgatását 

A szerelvénylistába beszúrja a szorításhoz 

esetlegesen szükséges további elemeket, 

eltolásukat és elforgatásuk értékét. 

Megkeresi a szorítóelem 3D modelljét 

Leellenőrzi, hogy a szorító elem és a md 

érintkezési felülete elegendően nagy-e, vagy 

további eltolásra van szükség.  

 
 

5.4.8 Tesztelési példa 
 

Nézzük meg egy példán keresztül, hogyan is működik a rendszer. A 84. ábrán látható 

munkadarab megmunkálását két befogásban tanácsolja a rendszer. Az első (kiegészítő) befogáshoz 

(a SUPFIX modul által) javasolt elvi megoldást a 86. ábrán láthatjuk, az elvi megoldás alapján (a 

FIXCO modul által) készített készülék 3D modelljét pedig a 87. ábrán szemlélhetjük meg. A 88. 

ábrán ugyanezt a készüléket tekinthetjük meg, de a munkadarab nélkül. Mivel a javasolt 

felfektetési módszer pos1, furatos lap (EB1) az alapelem. A helyzet-meghatározás javasolt típusa 

p3, ami egy belső hengeres felület és egy külső felület segítségével végrehajtott helyzet-

meghatározást takar. A belső hengeres felületen történő központosításhoz egy a furat átmérőjéhez 

lazán illeszkedő hengeres felületet (csapot), a külső felületen történő ütköztetéshez állítható ütközőt 

(EP2) irányzott elő a készüléképítő modul. A felfektetési felület nyers felület, tehát a felfektetés 

három pontban kell, hogy történjen, és hogy a felfekvő elemek ideális helyzetét biztosítani lehessen, 

változtatható helyzetű ülékeket (ES2) használt fel a program. A változtatható helyzetű ülékek 

csavarral vannak az alapelemhez rögzítve, ez további kényszert jelent ezen elemek elhelyezése 

szempontjából. A javasolt szorítási típus s13, vagyis szorítóvassal (EC3) való rögzítés egy átmenő 

furaton keresztül. Mivel a menetes orsó (EA7) nem elég hosszú, szükség van egy adapter elem 

(menetes toldalék elem EA9) beiktatására. 

  
 

84. ábra   A munkadarab 
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85. ábra   A munkadarab helyzettűrései [9] 

 

 

 

86. ábra    A kiegészítő befogáshoz javasolt elvi készülékezési megoldás [9] 

A 86. ábrán, a kis képeken, a kiegészítő befogáshoz javasolt bázis és szorító felületek láthatók: a 

gyűrűszerű felfekvő felületet (lila), a belső hengeres központosító felületet (négy szegmensből álló 

piros felületek), az ütköztető felület (fekete), és a gyűrűszerű szorító felület (zöld) láthatók. 
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87. ábra   A kiegészítő befogáshoz javasolt készülék [9] 

 

 

88. ábra   A kiegészítő befogáshoz javasolt készülék a munkadarab nélkül [9] 

 

A 89. ábrán a főbefogáshoz javasolt elvi megoldás látható, a 90. ábrán a főbefogáshoz javasolt 

elvi megoldáshoz – a rendszer által – épített konkrét készülék tekinthető meg. A 91. ábrán 

főbefogáshoz javasolt készülék a munkadarab nélkül van megjelenítve. 
 

 

 

89. ábra   A főbefogás elvi készülékezési megoldása [9] 
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A 89. ábra kis képein a javasolt felfektetési felület (lila), a helyzet-meghatározás felületei (piros és 

szürke), és a négy szorító felület (zöld) látható. A főbefogás során a javasolt felfektetési típus 

pos_1, a javasolt pozicionálási mód p22, a javasolt rögzítési mód pedig s_14. 

 

 

90. ábra   A főbefogáshoz javasolt készülék [9] 

 

91. ábra   A főbefogáshoz javasolt készülék a munkadarab nélkül [9] 

 

5.4.9 Összefoglalás 

 

Ebben a fejezetben az integrált gyártástervező rendszer készüléképítő modulja került 

bemutatásra. Ez a modul konkrét készülékelemeket választ az egyes készülékezési részfeladatok 

megoldásához, a kiválasztott elemeket (a munkadarabhoz és az alaplaphoz viszonyítva) megfelelő 

helyre teszi, leellenőrzi, hogy az egyes elemek belehatolnak-e a munkadarabba, valamint megnézi, 

hogy a kiszemelt furat nem foglalt-e, mielőtt elhelyezi az adott elemet. Amennyiben a kizárólag 

szabványos moduláris elemek felhasználásával épített készülék túl bonyolult, vagy a készülék 

pontossága nem elégséges, a rendszer képes új (extra) pozicionáló elemek generálására, és – igény 

esetén – azok módosítására is. Mivel ez a modul elemekből összeépíthető készüléket készít, e 

fejezetben a moduláris elemkészletek elemeinek rendszerezésére és az elemkiválasztás 

szabályainak rendszerezett bemutatására is sor került. 



Rétfalvi Attila    Doktori (PhD) disszertáció 106 

6 TÉZISEK 
 

Kutatómunkám tulajdonképpen Dr. Stampfer Mihály munkájának folytatása. Dr. Stampfer Mihály 

kidolgozott egy műveleti sorrendtervező modult, mely a munkadarabra vonatkozó információk kézi 

úton történő megadása után meghatározza a munkadarab megmunkálásához szükséges műveletek 

számát és sorrendjét, valamint javaslatot tesz a munkadarab megfogókészülék(ek) elvi megoldására. 

A kézi adatbevitel egyrészt hosszú és gondos előkészületeket igényel, másrészt maga az adtabevitel 

is hosszadalmas, és számos hibázási lehetőséget rejt magában. Tanulmányozva a CAD modellek 

felépítését, a bennük tárolt információkat, valamint a munkadarab technológiai feature alapú 

modelljének létrehozásához szükséges információkat, és azok célszerű szerkezetét, arra a 

megállapításra jutottam, hogy a munkadarab geometriai modelljéből a műveleti sorrendtervezéshez, 

a művelet és műveletelem tervezéshez és a készüléktervezéshez szükséges geometriai információk 

túlnyomó többsége kinyerhető. Amiknek a meghatározásához pusztán a munkadarab geometriai 

modellje nem elegendő: a ráhagyások nagysága, és a ráhagyások okozta felület módosulások és 

eltolódások meghatározása. A ráhagyások automatizált meghatározásához egyidejűleg szükség van 

a munkadarab és az előgyártmány modelljére; vagy a munkadarab modelljére és az előgyártmány 

készítés technológiájának ismeretére, és ráhagyási adatbázisra. A műveleti sorrendtervezéshez, a 

művelet és műveletelem tervezéshez és a készüléktervezéshez is a geometriai adatokon felül 

szükség van bizonyos technológiai adatokra (a mérettűrések osztálya (IT), átlagos felületi érdesség 

(Ra), alak- és helyzettűrések, információ arra vonatkozólag, hogy az egyes furatok tömör anyagból, 

vagy előöntött bemélyedésekből illetve nyílásokból lesznek kimunkálva). Ezeket az adatokat a 

munkadarab geometriai modellje nem tartalmazza, ezért ezeket a technológiai szempontból fontos 

adatokat vagy a felhasználónak kell megadnia, vagy ezen adatok tervezése automatizálva is 

történhetne. E technológiai adatok automatizált tervezéséhez egyrészt rengeteg információra (a 

termékben található többi alkatrész adatai, egymáshoz viszonyított helyzetük, az egyes alkatrészek 

szerepe), másrészt a funkcionális felületek felismerésére és osztályozására képes gépi tudásra 

(programra) lenne szükség.  Amennyiben e technológiai adatok meghatározása automatizálva 

történik, célszerű a kapott eredményeket leellenőriztetni a konstruktőrrel és a technológussal. A 

harmadik lehetőség az alkalmazandó megmunkálási eljárásokra és a készülék(ek)kel szemben 

támasztott elvárásokra kiható adatok (IT, Ra, alak- és helyzettűrések) automatizált kinyerése a 

műhelyrajzból, de ha semleges formátumban mentjük el az alkatrészmodellt és a műhelyrajzot, 

akkor a felületek asszociativitása sajnos megszűnik.  

 

1. Tézis 

Olyan tervezési módszert dolgoztam ki, amely lehetővé teszi, hogy az alkatrész CAD modelljéből 

– részben automatikusan, részben a technológus interaktív közreműködésével – előállítsuk a 

műveleti sorrendtervező rendszer bemeneti adatait. Ezáltal a gyakran több órás előkészítést, és 

a szintén hosszadalmas és rengeteg hibázási lehetőséget rejtegető kézi adatbevitelt egy 

lényegesen rövidebb (kb. tízperces) tevékenységre sikerült leredukálni.  

 

1.1.  A módszer lehetővé teszi a munkadarab 3D modelljének IGES (Initial Graphics Exchange 

Specifications) formátumban elmentett adataiból, az ott tárolt geometriai és topológiai 

információkból a munkadarab technológiai feature alapú modelljéhez szükséges geometriai 

és topológiai információk automatikus kinyerését. 

1.2.  A módszer segítségével a bemenő információkhoz interaktív módon hozzárendelhetők a 

technológiai feature alapú modell létrehozásához szükséges további technológiai 

információk, miközben a kérdéses feature-ök és jellemző adataik megjelenítésre kerülnek. 

1.3.  A módszer biztosítja a műveleti sorrendtervező modul által kezelni képes feature-ök 

halmazának igény szerinti bővítését, a kidolgozott program jelentős mértékű módosítása 

nélkül.  
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Az imént felsoroltakat felhasználva kidolgoztam egy modult, amely a munkadarab semleges IGES 

formátumban elmentett geometriai modelljén automatikusan felismeri a hajtóműházakon 

leggyakrabban előforduló felületelem csoportokat, automatikusan kinyeri és rendszerezi azok 

készüléktervezés és megmunkálás szempontjából fontos jellemző adatait. Azokat a technológiai 

adatokat, melyeket a geometriai modell nem tartalmazza, a felhasználó (a technológus) interaktív 

módon adhatja meg. A modul a kimeneti adatokat a műveleti sorrendtervezéshez, a 

művelettervezéshez és a készüléktervezéshez szükséges formában, elrendezésben tartalmazza.  

 

A tézishez kapcsolódó publikációk [7], [9], [13] 

A tézis a 5.2 fejezetben van részletesen kifejtve. 
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Tanulmányoztam néhány meglevő moduláris elemekből összeállítható készülék rendszer 

elemkészletét, rendszereztem az elemeket funkciójuk és egymáshoz illeszthetőségük szerint. 

Megvizsgáltam a meglevő készüléktervezési módszereket, és arra a megállapításra jutottam, hogy a 

meglevő tervezőrendszerek vagy túl általános megoldást adnak, vagy csak néhány hasonló 

munkadarab készüléktervezéséhez használhatók. A túlságosan általános megoldásokkal az a gond, 

hogy nem veszik figyelembe azt, hogy más tervezési stratégia követendő egy szinte tömör, és más 

egy vékonyfalú alkatrész esetén; hisz például azonos szorítási mód és szorítási pontok esetén egy 

azonos nagyságú forgácsoló vagy szorítóerő sokkal nagyobb deformációkat okozhat egy 

vékonyfalú alkatrész esetén, mint egy szinte tömör munkadarabnál. A túlságosan általános 

megoldások keresésekor a másik gond, hogy esetenként nem az alkatrészhez legjobban illeszkedő 

készüléket tervezik meg, mivel csak a leggyakrabban használatos módszerekben gondolkodnak, és 

a speciális megoldásokat figyelmen kívül hagyják. Viszont gyakran, a szabványos 

készülékelemeket egy – a célnak megfelelően megmunkált, a munkadarabhoz jól illeszkedő – 

speciális elemmel kiegészítve, jelentős mennyiségű főidő takarítható meg azáltal, hogy a 

munkadarabhoz jobban illeszkedő készülékkel nagyobb fogásmélységet és/vagy előtolást 

engedhetünk meg. Esetleg előfordulhat, hogy egy speciális elem használatával csökkenteni tudjuk a 

szükséges megfogások számát, ezáltal jelentős mennyiségű mellékidőt tudunk megtakarítani, és 

egyúttal a készülékkel szemben támasztott pontossági követelményeket is csökkenthetjük, ha a 

speciális elemnek köszönhetően minden helyzettűréssel összekötött felületet azonos befogásban 

meg tudunk munkálni. 

 

2. Tézis 

Tervezési módszert dolgoztam ki a készüléktervezés automatikus megoldására. A kidolgozott 

módszer szekrényes alkatrészek (elsősorban hajtóműházak) készüléktervezését gyorsítja fel, teszi 

könnyebbé. 

 

2.1.  A készüléktervezési módszer (szabályrendszer) az alkatrész technológiai feature alapú 

modelljének, a készülék elvi megoldásának, a moduláris készülékelemek adatbázisban lévő 

modelljeinek ismeretében lehtővé teszi a készülék automatikus megtervezését. 

2.2.  A módszer azokra az esetekre is ajánl megoldást, amikor az adatbázisban található 

készülékelemek nem felelnek meg az elvárásoknak. Ilyenkor az elvárásoknak megfelelő 

elemek CAD modelljének generálása automatikusan történik. 

2.3.  A módszer az olyan esetek automatikus megoldását is lehetővé teszi, amikor nem kell 

teljesen új elemet generálni, hanem elegendő, az elemkészletben meglévő, bizonyos adapter 

elemeket módosítani. 

 

Ezek alapján elkészítettem egy olyan modult, mely az elemek kiválasztása során figyelembe veszi 

az integrált rendszer műveleti sorrendtervező modulja által javasolt felfektetési, pozicionálási és 

szorítási módot, valamint a javasolt felfektetési és pozicionálási bázisfelületek és szorítási felületek 

alakját, méretét, helyzetét, a munkadarab alakját és méreteit, a készülékelemek méreteit, funkcióját, 

csatlakozási felületeit, állítható elemek esetén az állíthatóság mértékét. A modul kiválasztja a 

megfelelő elemeket, és technológiailag és készülékszerkesztésileg helyesen összeállítja a 

munkadarab megfogó készüléket. A készülékelemek helyzetének meghatározásakor ügyel arra is, 

hogy az egyes elemek ne hatoljanak se egymásba, se a munkadarabba. A modulnak köszönhetően a 

több órát igénybevevő munkafolyamatok pár perces tevékenységgé zsugoríthatók. 

 

A tézishez kapcsolódó publikációk [2], [3], [10], [11] 

A tézis a 5.4 fejezetben van kifejtve. 
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A technológiai tervezés különböző szintjein meghozandó döntések szoros kapcsolatban állnak 

egymással. Például az, hogy hány befogásban tudok készre munkálni egy adott munkadarabot, függ 

attól, hogy milyen szerszámgép(ek)et, milyen készülék(ek)et és milyen szerszámokat használok a 

megmunkálás során. Az, hogy milyen készülékeket használhatunk (a műveleti sorrendtervezés 

szintjén meghozandó döntés) a megmunkálás során, függ a munkadarab alakjától, méretétől (az 

előtervezés illetve a műveleti sorrendtervezés szintjén meghozandó döntés), de a kiválasztott 

szerszámgéptől (a műveleti sorrendtervezés szintjén meghozandó döntés) is. Az, hogy mely 

felületeket tudjuk ugyanazon befogásban megmunkálni, attól függ, hogy a szerszám mely 

felületekhez tud hozzáférni, ez pedig egyrészt annak függvénye, hogy hol vannak a készülékelemek 

és mekkorák ezek a készülékelemek (a készüléktervezés szintjén meghozandó döntés), másrészt 

attól is függ, hogy milyen és mekkora szerszámot (a művelet tervezés szintjén meghozandó döntés) 

használunk a megmunkálás során. Mindebből az következik, hogy csak egy olyan rendszer képes 

igazán hatékonyan működni, melynél biztosított az egyes szintek közti kommunikáció lehetősége. 

Ehhez egy olyan integrált rendszerre van szükség, melynél az egyes modulok kimenő adatait a 

többi modul értelmezni tudja. Az integrálás előnye továbbá az, hogy az egyes modulok 

kimeneteleit közvetlenül fel tudjuk használni a következő modul bemenetéül, így nem kell azokat 

kézi úton bevinni. Olyan esetben, amikor ugyanazok az adatok több modul bemeneti adatai közt is 

szerepelnek (például sok olyan adat van, amelyek mind a műveleti sorrendtervezés, mind a 

művelettervezés, sőt a készüléktervezés elvégzéséhez is szükségesek), nem kell őket többször is 

kézi úton begépelni. Ennek köszönhetően egyrészt felgyorsul a gyártástervezés, másrészt 

csökkennek a hibázás lehetőségei. 

 

3. Tézis 

Megalkottam a konstrukciós tervezés, a műveleti sorrendtervezés és a készüléktervezés egységes 

moduláris rendszerét (1. ábra). A rendszerbe sikeresen integráltam a korábban kifejlesztett 

műveleti sorrendtervező modult. A sorrendtervező modul tudását kibővítettem többszintes 

munkadarabokon történő átmenő furat keresésének képességével. Meghatároztam az 

illesztőfelületek helyét és feladatait. 

 

Egyrészt szükséges volt kidolgozni egy olyan illesztőfelületet, amely a munkadarab IGES 

formátumú (szöveges ASCII kódú file) modelljében tárolt adatokat értelmezni tudja, és 

segítségükkel újra elő tudja állítani a megfelelő entitásokat, és azokból a feature felismeréshez 

szükséges adatokat ki tudja nyerni (ILLESZTŐ 1). A CAD modell posztprocesszáló modul a 

technológiai feature alapú modell előállítása után, az adatokat – a műveleti sorrendtervező modul 

számára értelmezhető alakba rendezve – elmenti egy ASCII kódú szöveges file-ba (ILLESZTŐ 2). 

Harmadrészt szükséges volt biztosítani, hogy a műveleti sorrendtervező modul kimenő adatait 

(szintén ASCII kódú szöveges file) a készülékszerkesztő modul értelmezni tudja, azokból a 

készülék megszerkesztéséhez nélkülözhetetlen információkat a készülékszerkesztő modul 

automatikusan ki tudja olvasni (ILLESZTŐ 3). Továbbá biztosítani kellet, hogy a 

készülékszerkesztő modul a készülékelemek modelljeiből automatikusan ki tudja nyerni azokat a 

geometriai adatokat, amelyek a készüléképítés során lényegesek. A modulok kidolgozásakor 

ügyeltem arra, hogy az egyes modulok kimeneti adatai ne csak a következő szint (modul) számára 

legyenek értelmezhetők, hanem a többi modul számára is, így a CAD modell posztprocesszáló 

modul kimenő adatait nem csak a műveleti sorrendtervező modul, de a művelet- és műveletelem- 

tervező modul is értelmezni tudja, fel tudja használni. A felsorolt illesztéseket végző programrészek 

Visual Prololg 6.3 programozási környezetben készültek. Végezetül a készüléktervező modul 

kimenő adatai (a készülékelemek típusa, száma, helyzete, orientációja, kell-e az elemet módosítani, 

ha igen, akkor a módosításhoz szükséges további adatok) és a Solid Edge modellező program 

közötti csatlakozó felületet is ki kellett dolgozni (ILLESZTŐ 4). Ehhez Visual Basic 6 

programozási nyelvben készítettem illesztő modult. 
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A Dr. Stampfer Mihály által kifejlesztett műveletisorrend tervező modul nem vizsgálta a különböző 

furatok egymáshoz viszonyított helyzetét, hanem amikor esélyt látott a munkadarab átmenő furaton 

keresztül történő rögzítésére, megkérdezte a felhasználót, hogy található-e a munkadarabon 

megfelelő átmenő furat. Kidolgoztam egy szempontrendszert, mely segítségével többszintes 

munkadaraboknál (olyan üreges munkadarabok, melyeknél a két szélső fal közt van egy vagy több 

velük párhuzamos fal) automatikusan ki lehet értékelni, hogy adott esetben alkalmazható-e az 

átmenő furaton történő rögzítési módszer.   

A tervezés végeredményeként előáll a készülék(ek) Solid Edge modellje, ezzek lehetőség nyílik 

arra, hogy egy CAM modullal megnyissuk azt, és a szerszámpályák generálása előtt a 

készülékelemeket Check Body-ként (olyan testek, melyeket nem szabad forgácsolni, és amelyekkel 

nem szabad a szerszámoknak ütközniük) definiáljuk, így a CAM modul a szerszámmozgások 

generálása során ügyelhet arra, hogy elkerülje a készülékelemekkel való ütközést. A rendszer 

lehetséges továbbfejlesztési iránya egy CAM modullal való teljes integrálás, vagyis az hogy a 

rendszer a műveleti sorrendtervezéshez és a készüléktervezéshez szükséges adatokat, és a műveleti 

sorrendtervezés és a készüléktervezés eredményeit automatikusan a CAM modul számára 

értelmezhető alakra hozza. Így, az ismételt adatbevitel kiküszöbölésével, további jelentős 

mennyiségű tervezési időt takaríthatnánk meg. 
 

A tézishez kapcsolódó publikációk [1], [5], [6], [8], [9], [11], [12], [14], [16], [18] 

A tézis bemutatása az 5. fejezetben található. 

 
(md - munkadarab 

SE = Solid Edge) 

 

6.1. ábra    Integrált műveleti sorrend- és készüléktervező rendszer [18] 
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Néhány, moduláris elemekből összeállítható készülék építéséhez használatos elemeket gyártó, 

cég elemkészletét megvizsgálva, arra a felismerésre jutottam, hogy belső hengeres felületeken 

történő pozicionáláshoz csupán különböző álló és határoló ülékeket találhatunk. Ezek egy része 

olyan, amelyet a felhasználónak kell készre munkálni. Az álló és határoló ülékekkel történő helyzet-

meghatározáskor figyelembe kell vennünk az előgyártmány előállításához használt technológiai 

eljárás méretszórását. Belső hengeres felületen történő pozicionálás alkalmával az ülékeket úgy kell 

elhelyezni, hogy a legkisebb (még elfogadható) átmérő esetén is fel tudjuk helyezni a munkadarabot 

a készülékre. Emiatt, amikor olyan munkadarabot helyezünk fel, melynél a pozicionáláshoz 

kiválasztott belső hengeres felület a legnagyobb (még elfogadható) méretre készült el az 

előgyártmány elkészítése során, a pozicionáló felület közepe – és vele együtt az egész munkadarab 

– az ideális helyzethez képest elmozdul. Az elmozdulás mértéke egyrészt az előgyártmány 

mérettűrésének nagyságától, másrészt a pozicionáló elemek helyzetétől függ. Három álló csap 

segítségével történő helyzetmeghatározás esetén a legkisebb hiba akkor fordul elő, ha a csapokat 

egymáshoz viszonyítva 120°-os szög alatt helyezzük el. A moduláris elemkészletekben az 

alaplapokon meghatározott távolságra (általában 50 vagy 25 mm-enként) vannak egymástól a 

moduláris elemek csatlakoztatását lehetővé tevő furatok. Ebből kifolyólag csak ritkán fordul elő az, 

hogy az alaplapon levő furatok lehetővé teszik, hogy a munkadarabhoz illeszkedő átmérőn pont 

120°-onként legyenek a pozicionáló elemek. Ilyenkor vagy eltérünk a 120°-os elrendezéstől – ami a 

középpont nagyobb mértékű elmozdulását eredményezi, és ez a munkadarab bizonyos felületein 

nagyobb ráhagyás előírását vonhatja maga után; vagy állítható elemek közbeiktatásával oldjuk fel a 

problémát. Változtatható helyzetű elemek közbeiktatásakor meg kell határozni az egyes elemek 

helyét, helyzetét úgy, hogy az egyes csapok jó helyre kerüljenek, és a változtatható helyzetű 

elemeket is rögzíteni tudjuk az alaplapon található furatokhoz. A megfelelő helyzetek kikeresése 

meghosszabbítja a készüléktervezést, és minél több elemet építünk be, annál jobban csökken a 

szerelvény végső merevsége.    

 

 

 

Műszaki eredmény 
 

A moduláris elemekből összeépíthető készülékrendszerek a belső hengeres felületeken történő 

pozicionáláshoz kevés lehetőséget biztosítanak, ezért javaslatot tettem három viszonylag 

egyszerű, és gyors munkadarabcserét lehetővé tevő készülékelemre. 

 

Levezettem a határoló ülékekkel történő helyzetmeghatározás maximális pontatlanságának 

kiszámítását lehetővé tevő képletet. A képletet különböző esetekre alkalmazva arra a felismerésre 

jutottam, hogy bizonyos esetekben a pozicionálási pontatlanság jelentős többlet ráhagyás 

biztosítását teszi szükségessé az előgyártmányon. Az általam javasolt elemek egyrészt – a 

hézagmentes központosításnak köszönhetően – a munkadarabon kisebb ráhagyás előírását teszik 

lehetővé. Másrészt megkönnyítik a munkadarab megfogás tervezés automatizálását, hisz könnyebb 

egy elemet (a csatlakozó felületek szempontjából) megfelelő helyre tenni, mint három elemet jó 

helyre tenni úgy, hogy közben az általuk meghatározott kör középpontja is a megfelelő helyen 

legyen. Harmadrészt számos esetben a javasolt elemek segítségével merevebb készüléket kapunk, 

mint amilyet változtatható helyzetű elemek közbeiktatásával kapnánk.   

 

Ehhez a műszaki eredményhez kapcsolódó publikációk [4] 

A műszaki eredmény az 5.4.3 fejezetben van részletesen bemutatva.  
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9 MELLÉKLET 
 

9.1 A 5.2.6-fejezetben bemutatott alkatrész kiegészítő- és 

főbefogásához (a rendszer által épített) készülékek 

 

 

92. ábra   A peremes csigahajtómű házának műhelyrajza a megmunkálási ráhagyások feltüntetésével 

 

  

93. ábra   A peremes csigaház kiegészítő befogásához javasolt bázisfelületek [7] 

A 92. ábrán a peremes csigahajtómű házának műhelyrajza látható, a 93. ábrán pedig a rendszer 

által javasolt bázisfelületek láthatók: lila –felfekvő felület, rózsaszínű és szürke – pozicionáló 

felület, zöld – szorító felület.  
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94. ábra   A rendszer által a kiegészítő befogáshoz javasolt készülék, a munkadarabbal együtt 

 

 

95. ábra   A rendszer által a kiegészítő befogáshoz javasolt készülék, a munkadarab nélkül 

A munkadarab központosítását végző fehér elem nem szabványos, hanem a munkadarab 

megfelelő felületéhez kell igazítani a méretét, az elem generálása automatizálva történt. 
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96. ábra   A GLUE által SE-ben összeállított készülék a munkadarabbal és a nélkül 

 

  

97. ábra   A gyártástervező szakember munkáját megkönnyítő nézetek (balról a szorító, jobbról a felfekvő 

felület látható) 
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A 98. ábrán a főbefogáshoz javasolt bázisfelületek láthatók: felfektetéshez – a négy lila 

gyűrű alakú felület, pozicionáláshoz – a rózsaszínű és a szürke belső hengeres felületek, 

szorításhoz – a négy zöld belső menetes felület.  

   

98. ábra   A főbefogáshoz javasolt bázisfelületek [7] 

 

 

99. ábra   A főbefogáshoz a rendszer által javasolt készülék, a munkadarabbal 

 

 

100. ábra   A főbefogáshoz javasolt készülék, a munkadarab nélkül 
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101. ábra   A főbefogáshoz javasolt adapterlap és a rögzítőcsavarok  Solid Edge modellje a 

munkadarabbal és a munkadarab nélkül, valamint a teljes készülék a munkadarabbal együtt 
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9.2 Fél citrom alakú hajtóműház kiegészítő- és főbefogásához javasolt 

készülékek 

 

   

102. ábra   Fél citrom alakú hajtóműház, és a legfontosabb méretei és tűrései [10] 

 

 

  

103. ábra   A kiegészítő befogás elvi megoldása, és a kiegészítő befogáshoz javasolt készülék [10] 

 

  

104. ábra   A kiegészítő befogáshoz javasolt készülék Solid Edge modellje a munkadarabbal, illetve 

nélküle [10] 
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105. ábra   A főbefogás elvi megoldása, és a javasolt készülék [10] 

 

   

106. ábra   A főbefogáshoz javasolt speciális adapterlap Solid Edge modellje a munkadarabbal együtt, 

illetve a munkadarab nélkül, valamint a teljes készülék a munkadarabbal együtt [10] 

 

9.2.1 A fél citrom alakú hajtóműház IGES formátumban elmentett modellje a 

CAD modell posztprocesszáló modul bemenő adata  

Tekintettel arra, hogy a fél citrom alakú hajtóműház IGES formátumban elmentett 

adatai 430 oldalt tesznek ki, ezt nem csatolom a mellékletbe 

 

9.2.2 A fél citrom alakú hajtóműház technológiai feature alapú modellje a 

posztprocesszálás után 
 

munkadarab("E:\MF\PhD\IGES 

tar\citromHaz\citrom.dba") 

adat("mat",1) 

adat("gabx",220) 

adat("gaby",171) 

adat("gabz",215) 

adat("maxx",107.5) 

adat("maxy",0) 

adat("maxz",107.49) 

megmunkalt("fölső") 

megmunkalt("homlok") 

megmunkalt("alsó") 

szerkezet("fölső",99.99,"tf1",01,"1","m") 

szerkezet("alsó",80,"tf5",02,"2","ny") 

szerkezet("alsó",79.99,"tf1",01,"3","ny") 

szerkezet("hát",-128.93,"tf1",01,"4","ny") 

szerkezet("homlok",0,"tf3",05,"5","m") 

szerkezet("homlok",0,"tf3",05,"6","m") 

szerkezet("homlok",0,"tf3",05,"7","m") 

szerkezet("homlok",0,"tf3",05,"8","m") 

szerkezet("homlok",-7.99,"tf3",05,"9","m") 

szerkezet("homlok",-7.99,"tf3",05,"10","m") 

szerkezet("homlok",-7.99,"tf3",05,"11","m") 
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szerkezet("homlok",-41.99,"tf1",03,"12","m") 

szerkezet("homlok",-4.99,"tf1",03,"13","m") 

szerkezet("homlok",-160.25,"tf1",01,"14","ny") 

szerkezet("hát",-10,"tf5",02,"16","ny") 

szerkezet("hát",-10,"tf5",02,"17","ny") 

szerkezet("homlok",-41.99,"tf5",02,"19","m") 

szerkezet("homlok",-41.99,"tf5",02,"20","ny") 

szerkezet("homlok",-41.99,"tf5",02,"21","ny") 

szerkezet("homlok",-59.47,"tf9",04,"25","ny") 

szerkezet("bal",-91.5,"tf9",03,"26","ny") 

szerkezet("fölső",55.52,"tf9",03,"27","ny") 

szerkezet("jobb",104.97,"tf9",03,"29","ny") 

szerkezet("alsó",-41.93,"tf9",04,"30","ny") 

szerkezet("hát",-49,"tf5",02,"31","ny") 

szerkezet("fölső",32.48,"tf9",04,"32","ny") 

szerkezet("alsó",0.03,"tf9",04,"33","ny") 

szerkezet("jobb",23.39,"tf9",04,"34","ny") 

szerkezet("homlok",0,"tf5",01,"35","m") 

szerkezet("fölső",100,"tf5",01,"36","m") 

szerkezet("jobb",104.86,"tf9",03,"37","ny") 

szerkezet("hát",-7.99,"tf5",01,"39","ny") 

szerkezet("alsó",-55.52,"tf9",03,"40","ny") 

szerkezet("hát",-170.99,"tf5",02,"41","ny") 

szerkezet("bal",-45,"tf5",02,"42","ny") 

szerkezet("jobb",45,"tf5",02,"43","ny") 

szerkezet("hát",-169,"tf5",02,"44","ny") 

szerkezet("hát",-113.53,"tf9",03,"45","ny") 

szerkezet("hát",-110.07,"tf9",04,"46","ny") 

szerkezet("alsó",-106,"tf5",01,"47","m") 

szerkezet("homlok",-7.99,"tf5",01,"48","m") 

szerkezet("bal",-22.15,"tf9",03,"49","ny") 

szerkezet_g("hát",-10,"gtf5",01,"15","ny") 

szerkezet_g("homlok",-

41.99,"gtf5",02,"18","m") 

tf_adat("1","c1",-60.00) 

tf_adat("1","c2",-84.00) 

tf_adat("1","d",84.00) 

tf_adat("1","a1",84.00) 

tf_adat("1","a2",84.00) 

tf_adat("1","l",20.00) 

tf_adat("1","ra",3.2) 

tf_adat("1","it",7) 

tf_adat("2","c1",-59.96) 

tf_adat("2","c2",-84.02) 

tf_adat("2","a1",93.89) 

tf_adat("2","a2",93.49000000000001) 

tf_adat("2","b1", 0.00) 

tf_adat("2","b2", 0.00) 

tf_adat("3","c1",-60.00) 

tf_adat("3","c2",-84.02) 

tf_adat("3","d",94.03) 

tf_adat("3","a1",94.03) 

tf_adat("3","a2",94.03) 

tf_adat("3","l", 0.00) 

tf_adat("4","c1",90.19) 

tf_adat("4","c2", 0.00) 

tf_adat("4","d",20.38) 

tf_adat("4","a1",20.38) 

tf_adat("4","a2",20.38) 

tf_adat("4","l", 5.50) 

tf_adat("5","c1",67.17) 

tf_adat("5","c2",-67.17) 

tf_adat("5","d", 6.65) 

tf_adat("5","a1", 6.65) 

tf_adat("5","a2", 6.65) 

tf_adat("5","do", 9.00) 

tf_adat("5","l",15.00) 

tf_adat("5","h",1.5) 

tf_adat("5","lu", 1.18) 

tf_adat("5","ra",6.3) 

tf_adat("5","it",12) 

tf_adat("5","m", 6.65) 

tf_adat("6","c1",-67.17) 

tf_adat("6","c2",-67.17) 

tf_adat("6","d", 6.64) 

tf_adat("6","a1", 6.64) 

tf_adat("6","a2", 6.64) 

tf_adat("6","do", 9.00) 

tf_adat("6","l",15.00) 

tf_adat("6","h",1.5) 

tf_adat("6","lu", 1.18) 

tf_adat("6","ra",6.3) 

tf_adat("6","it",12) 

tf_adat("6","m", 6.64) 

tf_adat("7","c1",-67.17) 

tf_adat("7","c2",67.17) 

tf_adat("7","d", 6.64) 

tf_adat("7","a1", 6.64) 

tf_adat("7","a2", 6.64) 

tf_adat("7","do", 9.00) 

tf_adat("7","l",15.00) 

tf_adat("7","h",1.5) 

tf_adat("7","lu", 1.18) 

tf_adat("7","ra",6.3) 

tf_adat("7","it",12) 

tf_adat("7","m", 6.64) 

tf_adat("8","c1",67.17) 

tf_adat("8","c2",67.17) 

tf_adat("8","d", 6.65) 

tf_adat("8","a1", 6.65) 

tf_adat("8","a2", 6.65) 

tf_adat("8","do", 9.00) 

tf_adat("8","l",15.00) 

tf_adat("8","h",1.5) 

tf_adat("8","lu", 1.18) 

tf_adat("8","ra",6.3) 

tf_adat("8","it",12) 

tf_adat("8","m", 6.65) 

tf_adat("9","c1",-18.75) 

tf_adat("9","c2",32.47) 

tf_adat("9","d", 6.64) 

tf_adat("9","a1", 6.64) 

tf_adat("9","a2", 6.64) 

tf_adat("9","do", 9.00) 

tf_adat("9","l", 2.00) 

tf_adat("9","h",1.5) 

tf_adat("9","lu", 1.18) 

tf_adat("9","ra",6.3) 

tf_adat("9","it",12) 

tf_adat("9","m", 6.64) 

tf_adat("10","c1",-18.75) 

tf_adat("10","c2",-32.47) 

tf_adat("10","d", 6.65) 

tf_adat("10","a1", 6.65) 

tf_adat("10","a2", 6.65) 

tf_adat("10","do", 9.00) 

tf_adat("10","l", 2.00) 

tf_adat("10","h",1.5) 

tf_adat("10","lu", 1.18) 

tf_adat("10","ra",6.3) 

tf_adat("10","it",12) 

tf_adat("10","m", 6.65) 

tf_adat("11","c1",37.50) 

tf_adat("11","c2", 0.00) 

tf_adat("11","d", 6.64) 

tf_adat("11","a1", 6.64) 

tf_adat("11","a2", 6.64) 

tf_adat("11","do", 9.00) 

tf_adat("11","l", 2.00) 

tf_adat("11","h",1.5) 

tf_adat("11","lu", 1.18) 

tf_adat("11","ra",6.3) 

tf_adat("11","it",12) 

tf_adat("11","m", 6.64) 

tf_adat("12","c1", 0.00) 

tf_adat("12","c2", 0.00) 

tf_adat("12","d",62.00) 

tf_adat("12","a1",62.00) 

tf_adat("12","a2",62.00) 

tf_adat("12","do",54.00) 

tf_adat("12","l",41.00) 

tf_adat("12","lu", 7.00) 

tf_adat("12","ra",3.2) 

tf_adat("12","it",7) 

tf_adat("13","c1", 0.00) 

tf_adat("13","c2", 0.00) 

tf_adat("13","d",176.00) 

tf_adat("13","a1",176.00) 

tf_adat("13","a2",176.00) 

tf_adat("13","do",168.00) 
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tf_adat("13","l",10.00) 

tf_adat("13","lu", 5.00) 

tf_adat("13","ra",3.2) 

tf_adat("13","it",7) 

tf_adat("14","c1",24.15) 

tf_adat("14","c2",-0.06) 

tf_adat("14","d",200.10) 

tf_adat("14","a1",200.10) 

tf_adat("14","a2",200.10) 

tf_adat("14","l",152.20) 

tf_adat("16","c1",92.03) 

tf_adat("16","c2",-0.04) 

tf_adat("16","a1",200.63) 

tf_adat("16","a2",87.06999999999999) 

tf_adat("16","b1", 0.00) 

tf_adat("16","b2", 0.00) 

tf_adat("17","c1",-1.41) 

tf_adat("17","c2",-2.30) 

tf_adat("17","a1",196.13) 

tf_adat("17","a2",195.98) 

tf_adat("17","b1", 0.00) 

tf_adat("17","b2", 0.00) 

tf_adat("19","c1", 1.61) 

tf_adat("19","c2",-0.02) 

tf_adat("19","a1",62.00) 

tf_adat("19","a2",61.73) 

tf_adat("19","b1", 0.00) 

tf_adat("19","b2", 0.00) 

tf_adat("19","ra",3.2) 

tf_adat("20","c1",-1.25) 

tf_adat("20","c2",-65.53) 

tf_adat("20","a1",60) 

tf_adat("20","a2",65.52) 

tf_adat("20","b1", 0.00) 

tf_adat("20","b2", 0.00) 

tf_adat("21","c1",-1.24) 

tf_adat("21","c2",65.47) 

tf_adat("21","a1",60) 

tf_adat("21","a2",65.50999999999999) 

tf_adat("21","b1", 0.00) 

tf_adat("21","b2", 0.00) 

tf_adat("25","c1",-73.28) 

tf_adat("25","c2",-92.03) 

tf_adat("25","d",85.00) 

tf_adat("25","a1",74.64) 

tf_adat("25","a2",105.01) 

tf_adat("26","c1",-60.32) 

tf_adat("26","c2",29.19) 

tf_adat("26","d",105.00) 

tf_adat("26","a1",337.35) 

tf_adat("26","a2",105.00) 

tf_adat("27","c1", 0.10) 

tf_adat("27","c2",-4.00) 

tf_adat("27","d",215.00) 

tf_adat("27","a1",16.00) 

tf_adat("27","a2",215.00) 

tf_adat("29","c1",-61.80) 

tf_adat("29","c2",-8.38) 

tf_adat("29","d",211.00) 

tf_adat("29","a1",319.90) 

tf_adat("29","a2",211.00) 

tf_adat("30","c1",-7.05) 

tf_adat("30","c2",-23.85) 

tf_adat("30","d",84.06) 

tf_adat("30","a1",67.26) 

tf_adat("30","a2",87.52) 

tf_adat("31","c1", 1.17) 

tf_adat("31","c2", 0.06) 

tf_adat("31","a1",191.04) 

tf_adat("31","a2",191.02) 

tf_adat("31","b1", 0.00) 

tf_adat("31","b2", 0.00) 

tf_adat("32","c1",17.66) 

tf_adat("32","c2",-22.25) 

tf_adat("32","d",84.00) 

tf_adat("32","a1",2557.01) 

tf_adat("32","a2",2563.16) 

tf_adat("33","c1",-36.47) 

tf_adat("33","c2",-22.88) 

tf_adat("33","d",80.69) 

tf_adat("33","a1",32.76) 

tf_adat("33","a2",87.52) 

tf_adat("34","c1",-22.96) 

tf_adat("34","c2",-31.16) 

tf_adat("34","d",84.91) 

tf_adat("34","a1",30.79) 

tf_adat("34","a2",87.54) 

tf_adat("35","c1", 0.04) 

tf_adat("35","c2",-0.04) 

tf_adat("35","d",215.00) 

tf_adat("35","a1",215.00) 

tf_adat("35","a2",215.00) 

tf_adat("35","do",176.00) 

tf_adat("35","ra",3.2) 

tf_adat("36","c1",-60.03) 

tf_adat("36","c2",-84.03) 

tf_adat("36","d",105.00) 

tf_adat("36","a1",105.00) 

tf_adat("36","a2",105.00) 

tf_adat("36","do",84.00) 

tf_adat("36","ra",3.2) 

tf_adat("37","c1",-61.80) 

tf_adat("37","c2", 9.67) 

tf_adat("37","d",211.22) 

tf_adat("37","a1",320.62) 

tf_adat("37","a2",211.22) 

tf_adat("39","c1", 2.07) 

tf_adat("39","c2",-0.04) 

tf_adat("39","d",215.00) 

tf_adat("39","a1",215.00) 

tf_adat("39","a2",215.00) 

tf_adat("39","do",211.22) 

tf_adat("40","c1",-0.10) 

tf_adat("40","c2",-4.00) 

tf_adat("40","d",215.00) 

tf_adat("40","a1",16.00) 

tf_adat("40","a2",215.00) 

tf_adat("41","c1", 0.89) 

tf_adat("41","c2", 0.89) 

tf_adat("41","a1",89.92) 

tf_adat("41","a2",89.93000000000001) 

tf_adat("41","b1",84.00) 

tf_adat("41","b2",84.00) 

tf_adat("42","c1",-165.13) 

tf_adat("42","c2",-0.04) 

tf_adat("42","a1",22.09) 

tf_adat("42","a2",83.92) 

tf_adat("42","b1", 0.00) 

tf_adat("42","b2", 0.00) 

tf_adat("43","c1",-164.33) 

tf_adat("43","c2",-0.04) 

tf_adat("43","a1",22.09999999999999) 

tf_adat("43","a2",83.92) 

tf_adat("43","b1", 0.00) 

tf_adat("43","b2", 0.00) 

tf_adat("44","c1",-0.04) 

tf_adat("44","c2",-0.04) 

tf_adat("44","a1",83.92) 

tf_adat("44","a2",83.92) 

tf_adat("44","b1", 0.00) 

tf_adat("44","b2", 0.00) 

tf_adat("45","c1",-82.11) 

tf_adat("45","c2",24.82) 

tf_adat("45","d",105.00) 

tf_adat("45","a1",337.35) 

tf_adat("45","a2",105.00) 

tf_adat("46","c1",-65.62) 

tf_adat("46","c2",-90.07) 

tf_adat("46","d",85.00) 

tf_adat("46","a1",74.64) 

tf_adat("46","a2",105.00) 

tf_adat("47","c1",-59.97) 

tf_adat("47","c2",-84.03) 

tf_adat("47","d",85.00) 

tf_adat("47","a1",85.00) 

tf_adat("47","a2",85.00) 

tf_adat("47","do",73.61) 

tf_adat("47","ra",3.2) 

tf_adat("48","c1", 0.20) 

tf_adat("48","c2",-0.03) 
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tf_adat("48","d",84.00) 

tf_adat("48","a1",84.00) 

tf_adat("48","a2",84.00) 

tf_adat("48","do",84.00) 

tf_adat("48","ra",3.2) 

tf_adat("49","c1",-24.26) 

tf_adat("49","c2",-38.40) 

tf_adat("49","d",17.00) 

tf_adat("49","a1",73.50) 

tf_adat("49","a2",17.00) 

tf_adat("15","c1",45.31) 

tf_adat("15","c2",-1.17) 

tf_adat("15","a1",197.83) 

tf_adat("15","a2",195.98) 

tf_adat("18","c1",-0.29) 

tf_adat("18","c2",-0.03) 

tf_adat("18","a1",60.46) 

tf_adat("18","a2",192.99) 

tf_adat("18","ra",3.2) 

tf_adat("18","it",7) 

kezdeti_allapot("1","önt") 

kezdeti_allapot("5","telt") 

kezdeti_allapot("6","telt") 

kezdeti_allapot("7","telt") 

kezdeti_allapot("8","telt") 

kezdeti_allapot("9","telt") 

kezdeti_allapot("10","telt") 

kezdeti_allapot("11","telt") 

kezdeti_allapot("12","önt") 

kezdeti_allapot("13","önt") 

kapcsolat("homlok","48","12","meop7",0.05,"") 

kapcsolat("homlok","12","48","meop7",0.05,"") 

kapcsolat("fölső","36","1","meop7",0.05,"") 

kapcsolat("fölső","1","36","meop7",0.05,"") 

kapcsolat("homlok","35","1","meop7",0.05,"") 

kapcsolat("fölső","1","35","meop7",0.05,"") 

kapcsolat("homlok","13","12","meop1",0.05,"") 

kapcsolat("homlok","12","13","meop1",0.05,"") 

kapcsolat("homlok","13","1","dim_vez4",0.05,"y") 

kapcsolat("fölső","1","13","dim_vez4",0.05,"y") 

tf_adat("48","t",2) 

tf_adat("36","t",2) 

tf_adat("35","t",2) 

tf_adat("13","t",1) 

tf_adat("12","t",1) 

tf_adat("1","t",1) 

oldal_adat("kotott","homlok") 

oldal_adat("kotott","fölső") 

oldal_adat("sz_kotott","homlok") 

oldal_adat("sz_kotott","fölső") 

kapcs_tf("kotott","12") 

kapcs_tf("kotott","48") 

kapcs_tf("kotott","1") 

kapcs_tf("kotott","36") 

kapcs_tf("kotott","1") 

kapcs_tf("kotott","35") 

kapcs_tf("sz_kotott","12") 

kapcs_tf("sz_kotott","13") 

kapcs_tf("sz_kotott","1") 

kt_adat("homlok","svs1","13",1) 

kt_adat("fölső","svs1","1",1) 

ignor_dat2("15","cz23","cz14") 

ignor_dat3("18","cz12","cz34","cz14") 

 

9.2.3 A műveletisorrend-tervező modul kimeneti adatai a fél citrom alakú 

hajtóműház esetén 
keszulek_megoldas("fobefogas","megold_strategia","oszb"). 

keszulek_megoldas("fobefogas","felfek_tipus","pos3"). 

keszulek_megoldas("fobefogas","felfek_oldal","homlok"). 

keszulek_megoldas("fobefogas","asztal_felol","bal"). 

keszulek_megoldas("fobefogas","sorrend","elso_kieg"). 

keszulek_megoldas("fobefogas","felfek_felulet","35"). 

keszulek_megoldas("fobefogas","oldalhatarol_tipus","p4"). 

keszulek_megoldas("fobefogas","tamasz_felulet","5"). 

keszulek_megoldas("fobefogas","utkoz_felulet","6"). 

keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_tipus","s3_4"). 

keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_felulet1","7"). 

keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_felulet2","8"). 

keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_felulet3","5"). 

keszulek_megoldas("fobefogas","szorit_felulet4","6"). 

keszulek_megoldas("kieg_befogas","felfek_tipus","pos1"). 

keszulek_megoldas("kieg_befogas","felfek_oldal","fölső"). 

keszulek_megoldas("kieg_befogas","felfek_felulet","36"). 

keszulek_megoldas("kieg_befogas","tamasz_felulet","1"). 

keszulek_megoldas("kieg_befogas","oldalhatarol_tipus","p3"). 

keszulek_megoldas("kieg_befogas","utkoz_felulet","44"). 

keszulek_megoldas("kieg_befogas","szorit_tipus","s13_1"). 

keszulek_megoldas("kieg_befogas","szorit_felulet","47"). 

szek_adat("sek1","homlok",-107.46,35.79333333333334,-35.79333333333334,107.46). 

szek_adat("sek2","homlok",35.87333333333334,35.79333333333334,107.54,107.46). 

szek_adat("sek3","homlok",35.87333333333334,-107.54,107.54,-35.87333333333334). 

szek_adat("sek4","homlok",-107.46,-107.54,-35.79333333333334,-35.87333333333334). 

szek_adat("cz12","homlok",-35.79333333333334,-0.04,35.87333333333334,107.46). 

szek_adat("cz23","homlok",0.04,-35.87333333333334,107.54,35.79333333333334). 

szek_adat("cz34","homlok",-35.79333333333334,-107.54,35.87333333333334,-0.04). 

szek_adat("cz14","homlok",-107.46,-35.87333333333334,0.04,35.79333333333334). 

felfekvo_old_bont("felulet_megm_fobef","12"). 

felfekvo_old_bont("felulet_megm_fobef","13"). 

muveletre_bont("oldal_megm_kieg_bef","homlok"). 

muveletre_bont("oldal_megm_fobef","alsó"). 

muveletre_bont("oldal_megm_fobef","fölső"). 

szek_adat_k("sek1","fölső",-112.53,-66.53,-77.53,-31.53). 

szek_adat_k("sek2","fölső",-42.53,-66.53,-7.530000000000001,-31.53). 

szek_adat_k("sek3","fölső",-42.53,-136.53,-7.530000000000001,-101.53). 

szek_adat_k("sek4","fölső",-112.53,-136.53,-77.53,-101.53). 

szek_adat_k("cz12","fölső",-77.53,-84.03,-42.53,-31.53). 

szek_adat_k("cz23","fölső",-60.03,-101.53,-7.530000000000001,-66.53). 

szek_adat_k("cz34","fölső",-77.53,-136.53,-42.53,-84.03). 

szek_adat_k("cz14","fölső",-112.53,-101.53,-60.03,-66.53). 
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9.2.4 A készüléképítő modul kimeneti adatai a fél citrom alakú hajtóműház 

kiegészítő befogásához  
pos1,36,-60.03,-84.03,84,s13_1 

47,-59.97,-84.03,73.61 

E:\MF\PhD\IGES tar\PositionierElemente\8020 295 12100 Anschlag verstellbar.par,0,1.57,0,0,0,-0.1,-

0.125,0.035,U 

E:\MF\PhD\IGES tar\Stutz und Auflageelemente\Hengeresfeju csap_2.par,0,0,0,0,0,-0.025,0.025,0.035,T 

E:\MF\PhD\IGES tar\Rasterplatten\R_8000 011 123040.par,0,0,0,0,0,0,0,0,R1 

E:\MF\PhD\IGES tar\Stutz und Auflageelemente\8030 331 

12025.par,0,4.510088849247802,0,0,0,0.01483394744621696,0.0249691223872477,0.035,L 

E:\MF\PhD\IGES tar\Stutz und Auflageelemente\8030 331 12025.par,0,0.8507033202016877,0,0,0,-

0.04471437127948181,0.05952406280838309,0.035,L 

E:\MF\PhD\IGES tar\Stutz und Auflageelemente\8030 331 12025.par,0,0.8552826284136685,0,0,0,-

0.04516825896123109,-0.009322434245119774,0.035,L 

E:\MF\PhD\IGES tar\Stutz und Auflageelemente\Hengeresfeju 

csap.par,0,0,0,0,0,0.01483394744621696,0.0249691223872477,0.061,UL 

E:\MF\PhD\IGES tar\Stutz und Auflageelemente\Hengeresfeju csap.par,0,0,0,0,0,-

0.04471437127948181,0.05952406280838309,0.061,UL 

E:\MF\PhD\IGES tar\Stutz und Auflageelemente\Hengeresfeju csap.par,0,0,0,0,0,-0.04516825896123109,-

0.009322434245119774,0.061,UL 

E:\MF\PhD\IGES tar\citromHaz\citromHaz.par,0,0,0,3.14,0,-

0.08500000000000001,0.109,0.1750000000000003,MD 

E:\MF\PhD\IGES tar\Spannpratz\OffenSpannEisen 8050 12100.par,0,0,0,0,0,-

0.02496605255378305,0.0249691223872477,0.2810000000000004,S 

E:\MF\PhD\IGES tar\Zubehor\8030 260 12075.par,0,0,0,0,0,-

0.02496605255378305,0.0249691223872477,0.035,SA 

E:\MF\PhD\IGES tar\Zubehor\8030 260 12050.par,0,0,0,0,0,-

0.02496605255378305,0.0249691223872477,0.11,SA 

E:\MF\PhD\IGES tar\Zubehor\StiftSchraube 07030-12200.par,0,0,0,0,0,-

0.02496605255378305,0.0249691223872477,0.14,A 

 

9.3 Kiértékelés 

9.3.1 A tervezési szempontok teljesülése 
 

A 38. táblázat a munkában bemutatott hajtóműházak kiegészítő, illetve főbefogásához - a 

rendszer által - épített készülékeknél az 5.4.1 fejezetben ismertetett készüléktervezési 

szempontok teljesülését szemlélteti.  

 A készülék minél kevesebb alkatrészből álljon – a táblázatban fel van tüntetve, 

hogy az egyes készülékekhez hány alkatrész szükséges. Ebbe a szemléltető 

ábrákon fel nem tüntetett rögzítő csavarok, anyák és alátétek is bele vannak 

számolva  

 Minél kisebb legyen a tömege – a táblázatban a készülék össztömege (a 

munkadarab nélkül) / a munkadarab tömege szerepel [kg/kg]. 

 Kellően merev legyen – a merevség értékelése tapasztalaton alapuló becslés, ez 

alapján mindegyik készülék kellően merevnek tűnik. Természetesen végeselem-

analízissel pontosan meg lehetne határozni a maximális deformációk mértékét. 

 Ülékre szorítás elve – a T azt jelenti, hogy teljes mértékben; az R azt jelenti, hogy 

csak részben teljesül ezen elv 

 Minimális nyomaték elve – ennek teljesülése csak becsült adat, százalékos 

formában van megadva (100% azt az esetet jelöli, amikor minden elem ideális 

helyen van, amikor a szorító és a forgácsoló erők nyomatéka minimális) 

 Tiltott zónák elve (tűrésezett méretek közelébe ne tervezzünk szorítást) – a 

táblázatban az N azt jelenti, hogy nincs szorítóelem a tűrésezett felületek felett. Az 

R azt jelenti, hogy ugyan van szorítóelem tűrésezett felület felett, de az erő 

hatásvonala olyan, hogy a felületet nem abból az irányból terheli, amely irányban 

a tűrésezett felületet tartalmazó elemek merevsége a legkisebb, hanem arra 

merőleges irányban, amely irányban a tűrésezett felületet tartalmazó elem 

merevsége jóval nagyobb (pl vékonyfalú rövid hengeres furat estén nem radiális, 

hanem axiális irányú a szorítóerő) 
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 A legnagyobb nyíróerő alakzáró módon legyen átvíve – T azt jelenti, hogy van 

olyan támasztóelem, mely alakzáró módon veszi fel a legnagyobb nyíróerőt. R azt 

jelenti, hogy ugyan a legnagyobb forgácsoló erőt a terv szerint erőzáró módon 

veszi fel a készülék, de egy esetleges megcsúszás esetén van a készülékben olyan 

elem, mely kellő biztonsággal fel tudja venni a legnagyobb forgácsoló erőt.  

 Pozitív torzulás elve – ez mindegyik készüléknél teljesül. 

 Hozzáférhetőség (a szerszám a megmunkálandó felületekhez, a dolgozó a 

szorítóelemekhez) – ez az elv mindegyik készülék esetén teljesül. 

 A forgács szabad eltávozása biztosítva legyen, illetve a készüléket könnyen meg 

lehessen tisztítani a forgácstól – a T azt jelenti, hogy a forgács szabad eltávozása 

teljes méretékben biztosított; az R azt jelenti, hogy a munkadarab alakja olyan, 

hogy a forgács be tud repülni a különböző üregekbe, ahonnan kisé nehezebb 

eltávolítani, viszont a felfekvő és tájoló felületek könnyen tisztíthatók 

 Egyértelmű helyzet-meghatározás → lehetőleg csak egyféleképpen (jól) lehessen 

behelyezni a munkadarabot a készülékbe – 1 azt jelenti, hogy a munkadarab 

helyzete a szorítás megkezdése előtt egyértelmű. 2 azt jelenti, hogy a 

munkadarabot elvileg 2 féleképpen is fel lehet helyezni a készülékre 

38. táblázat   A készüléktervezési szempontok teljesülésének összehasonlítása 

Szempontok 

Hajtóműházak 

Reduktorház Peremes csigaház 90fokos Fél citrom 

Kiegészítő 

befogás 

Főbefogás Kiegészítő 

befogás 

Főbefogás Kiegészítő 

befogás 

Főbefogás Kiegészítő 

befogás 

Főbefogás 

Alkatrészek 

száma 
25 11 21 16 20 11 20 16 

Tömeg 40,9 / 9,9 34,7 / 9,9 151,2 / 15,4 88,4 / 15,4 41,5 / 9 34,9 / 9 39,3 / 7,1 82,2 / 7,1 

Kellő merevség T T T T T T T T 

Ülékre szorítás R T T T R T R T 

Minimális 

nyomaték 
90% 80% 70% 80% 70% 80% 50% 80% 

Tiltott zónák R N N N R N R N 

Fnyíró MAX R R R T R R R T 

Pozitív torzulás T T T T T T T T 

Hozzáférhetőség T T T T T T T T 

Forgács el R R T T T R R R 

Egyértelműség 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

9.3.2 Időszükséglet 

39. táblázat   A készüléktervezés egyes fázisainak időszükséglete [18] 

A Készüléktervezés 

fázisai 

Hajtóműházak 

Reduktorház Peremes csigaház 90fokos Félcitrom 

A modell regenerálása és 
feature felismerés 

1 min  8 s    9 s 10 s 7 s 

A megmunkálási igények 

megadása 
12 min 9 min 13 min 7 min 

A készülékek elvi 

megoldásának megtalálása 
1 min  42 s 1 min  8 s 2 min  10 s 1 min  56 s 

Készüléképítés 

Kiegészítő 

 Befogás 

 56 s 

Főbefogás 

32 s 

Kiegészítő 

 befogás  

46 s 

Főbefogás 

22 s 

Kiegészítő  

Befogás 

 41 s 

Főbefogás 

28 s 

Kiegészítő 

 befogás 

 30 s 

Főbefogás 

24 s 

 


