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KONSTRUKCIÓS HIBALEHETİSÉG ÉS HIBAHATÁS
ELEMZÉS TUDÁSALAPÚ TÁMOGATÁSA
Johanyák Zsolt Csaba
The purpose of the Design Failure Mode and Effect Analysis is to detect and avoid the potential failures that may
occur at a given part in the possibly earliest stage of the quality loop. The procedure itself needs a large amount of
time and material support, therefore the practical application of it is really paying only when applied to very
expensive components or to mass production.
A way to make larger the field of application of this method with increased efficiency is using computer aiding. This
enables a quick and intelligent reuse of the knowledge expressed in previous examinations. This paper presents the
model of a case based reasoning knowledge-based system. Here the stored FMEAs represent different cases. In the
case of a new project the system searches for similar cases in its database and adapts the knowledge to the present
situation.

Elızmények
A vállalati minıségrendszerrel szemben támasztott követelmények és az elemi gazdasági érdekek is
megkívánják egy olyan eszköz csatasorba állítását, mely a minıséghurok lehetı legkorábbi szakaszában
felismeri az egyes hibalehetıségeket, megbecsüli az általuk képviselt kockázatot, és igyekszik
megszüntetni vagy csökkenteni azt. Azokon a területeken, ahol nem rendelkezünk megfelelı számadattal
a meghibásodási lehetıségekre és ezek bekövetkezési valószínőségére vonatkozóan, azaz nem
alkalmazhatóak a megbízhatóság-elmélet hagyományos módszerei, kiváló eszköznek bizonyulhat a
hibalehetıség és hibahatás elemzés (FMEA), mely egy rendszerezett keretet biztosít a problémák korai
felismeréséhez és orvoslásához. Az eljárás alkalmazása az ISO 9004 ajánlásai között is szerepel. A
módszer gyenge pontja abban rejlik, hogy hagyományos megvalósítása jelentıs idıbeli és anyagi
ráfordítást igényel, valamint az egyes hibalehetıségek felismerését és kezelési módjának kidolgozását
befolyásolja egy sor környezeti tényezı (hangulat, visszaemlékezési képesség, stb.). Bár az alkalmazott
táblázatos dokumentálási technika biztosítja a jó áttekinthetıséget, a benne tárolt tudásanyag nehezen
kereshetı, nyerhetı vissza. Így gyakran elıfordul, hogy a csoport kénytelen teljes egészében vagy
részben ugyanazt a munkát kétszer vagy többször elvégezni azonos vagy hasonló termékek, folyamatok
vagy rendszerek esetében. Az utóbbi években felmerült a számítógépes támogatás kérdése is, de a
jelenleg piacon levı szoftverek többsége passzív szereplı az elemzés során, és bár jobbnál jobb
felhasználói felületekkel rendelkeznek, és könnyen

kezelhetıek, de az általuk nyújtott szolgáltatások legtöbbször kimerülnek az egyszerő szövegszerkesztési
és adatbázis-kezelési feladatok megoldásában.
A mesterséges intelligencia térhódítása néhány tudásalapú alkalmazás megjelenését is eredményezte, de
ezek nagyrészt folyamatelemzésre készültek, és csak a jelenlegivel azonos korábbi folyamatterv
felkutatása, valamint az annak végrehajtása során tapasztalt hibák, hibalehetıségek és intézkedések
felsorolására képesek.
A Kecskemét-i Gépipari és Automatizálási Mőszaki Fıiskola Informatika Tanszékén folyó kutatómunka
célja egy komplex szoftverrendszer kifejlesztése, mely kapcsolódik egy CAD rendszerhez, és az abból
átvett szerkesztési, valamint a tervezı által megadott funkcionális adatokból kiindulva tudásalapú
támogatást nyújt a konstrukciós FMEA végrehajtásához.

A rendszer szerepe az FMEA végrehajtás folyamatában
A rendszernek nem célja az FMEA csoportban részt vevı szakemberek helyettesítése, hanem éppen
ellenkezıleg, azok munkáját könnyíti és gyorsítja meg. Alkalmazásával az elemzés folyamata kissé
módosul. Minden konstrukció áttekintésének megkezdésekor megvizsgálja a rendszer, hogy elemeztek-e
már hozzá hasonlót. Amennyiben történt ilyen, akkor azonnal rendelkezésre bocsátja a korábban betáplált
adatokat és szabályokat. A rendszer fı erénye azonban abban rejlik, hogy a hasonlóság
figyelembevételével javaslatokat tesz arra vonatkozóan, hogy mely veszélyes pontokat kell feltétlenül
megvizsgálni, és milyen javítási, megelızési módszereket érdemes alkalmazni a korábbi tapasztalatok
tükrében. A csoporttagok megtárgyalják az elıállított listát, értékelik és szükség esetén kiegészítik,
módosítják azt. Ezt követıen a rendszer eltárolja egy hierarchikus objektumstruktúrában, a
minıségrendszer dokumentálásra vonatkozó elıírásainak megfelelıen, az FMEA elemzések végrehajtása
során megjelenı szakmai tudásanyagot, a gyakorlati tapasztalatokat és a csoporttagok által
megfogalmazott szabályokat.

A rendszer felépítése és mőködése
A kifejlesztésre kerülı szoftver egy több modulból felépülı komplex rendszert képez (1. ábra). A
jelenlegi kutatási program keretében a CAD rendszerrel kapcsolatot létesítı modul csak elemkészletbıl
felépített konstrukció részeinek felismerését fogja lehetıvé tenni. További, önálló kutatási cél lehet egy
olyan tudásalapú rendszer kidolgozása, mely alakzat-felismerési feladatokat látna el, azaz azonosítaná a
CAD rendszerben tervezett nem tipizált elemeket is. Az interfész modulnak biztosítania kell az eset
leírásához szükséges CAD adatok beszerzését, valamint az FMEA végrehajtása során a korábbi, hasonló
esetek adaptálásából eredı szabályok alkalmazásához esetleg szükséges ellenırzések támogatását.
A felmerülı hibalehetıségeket és kockázatokat befolyásolják a geometriát, az anyagot és a többi elemhez
való kapcsolódást leíró - a CAD rendszertıl beszerezhetı - adatok, valamint a konstrukció feladatára,

mőködési körülményeire vonatkozó funkcionális információk összessége. Ezeket a tervezıtıl interaktív
módon szerzi be a rendszer az adatbekérı modul segítségével.
A két irányból érkezı kiinduló adatokat egy lényegkiemelı modul dolgozza fel, és munkája
eredményeképpen megszületik az esetleírás. Ezt továbbítja a rendszer a hasonlóság-vizsgáló/osztályozó
és adatbázis-kezelı részhez, melynek feladata a jelenlegivel azonos, vagy ahhoz hasonló eset keresése a
tudásbázisban. Teljes egyezés hiányában a hasonlóság keresés érdekében végrehajtja az esetleíráson a
szükséges absztrakciókat is.
A tudásbázis felépítése illeszkedik az alkalmazott hasonlóságvizsgálati módszerhez, a visszakeresés
egyszerő és gyors megvalósítása érdekében. A tudásbázisba az ún. teljes esetleírások kerülnek, melyek
magukba foglalják az esetek azonosításhoz
szükséges

leírást

valamint

a

korábbi

tapasztalatok, szabályok ábrázolását.
felhasználás
érdekében

céljára

történı

A

optimalizálás

egy

leghatékonyabbnak.

CAD rendszer

CAD interfész

hierarchikus

objektumszerkezeten alapuló felépítmény tőnik
a

Tudásalapú FMEA
rendszer

Ebben

az

esetek

Tervezı
Alakzat
felismerı
modul

Típuselem
azonosító
modul

Adatbekérı modul

hasonlóságuk alapján több szinten objektum

Lényegkiemelı
modul

csoportokba és alcsoportokba vannak szervezve.
A közös jellemzık az egyes esetekbıl ki vannak

Határidı
adatbázis

Következtetı
rendszer

Határidı
követı
modul

Kapcsolattartó modul

emelve, és csak egyszer kerülnek tárolásra a
csoport általános leírásában.
A következtetı rendszer feladata a jelenlegivel

Hasonlóság-vizsgáló
osztályozó és
adabázis kezelı
modul
Tudásbázis

azonos vagy csak hasonló esetrıl eltárolt
információk és szabályok alapján a kritikus

FMEA csoport

pontok, szükséges ellenırzések megnevezése,
valamint javaslattétel a kockázati mérıszámok
nagyságára

vonatkozólag.

A

1. ábra A rendszer felépítése és kapcsolatai

potenciális

hibalehetıségek feltárásához szükség lehet további adatokra, melyeket egyrészt a CAD rendszer által
elıállított tervbıl (a CAD interfészen keresztül), másrészt magától a tervezıtıl (az adatbekérı modulon
keresztül) kell beszerezzen a rendszer.
A kapcsolattartó modul megjeleníti a következtetı rendszer által generált listát, és lehetıvé teszi a
csoport tagjai számára, hogy ennek megvitatása után, kiegészítsék, módosítsák, vagy egyszerően elvessék
azt. Lehetıség van további, az aktuális esethez kapcsolódó szabályok bevitelére. Ezek hasznosnak
bizonyulhatnak késıbbi elemzések során. Az FMEA végleges formája bekerül a tudásbázisba. A munka
során intézkedési javaslatok születnek felelısök és végrehajtási határidık megnevezésével. Ezek
eredményességérıl egy utólagos elemzés során kell meggyızıdjön a csoport. A határidı-követı modul

feladata ezen tevékenység menedzselése. A gyakorlati megvalósításra szánt idıtartam leteltével
automatikusan figyelmezteti a kapcsolattartó modulon keresztül a csoportot a visszatérı elemzés
szükségességérıl, valamint a tudásbázis kezelı modulon keresztül kikéri a tudásbázisból, és
hozzáférhetıvé teszi a korábbi elemzés dokumentumait. A nyilvántartást egy határidı adatbázis teszi
lehetıvé, mely minden egyes kiemelt idıpont mellett egy utalást tartalmaz a megfelelı FMEA
tudásbázisbeli elérhetıségére.

Összefoglalás
Az FMEA csoport tagjai szakmai tapasztalatuk alapján megpróbálják megjósolni és kiküszöbölni a
meghibásodási lehetıségeket. A munka hatékényságát jelentıs mértékben növelheti az ismertetett modell
alapján felépülı komplex tudásalapú szoftver. A rendszer szervesen illeszkedik a vállalati információs és
minıségrendszerhez, lehetıvé teszi annak hatékony munkáját a korai objektív hibafelismerés és javítás
következtében. Elısegíti a vállalat nemzetközi versenyképességének és külsı megítélésének javulását, és
ezáltal a társadalmi és gazdasági fejlıdést is szolgálja.
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