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Munkaszervezés és irányítás
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A biztonságos munkavégzés alapelvei és gyakorlata általánosságban
és mechatronikai vonatkozásban
 Minden anyag és berendezés rendeltetése, használata, ápolása,
karbantartása, valamint biztonsági vonatkozásai
 Környezet- és munkavédelmi alapelvek és gyakorlati alkalmazásuk a
munkakörnyezet megfelelően rendezett állapotának fenntartásához
 Munkaszervezési, -ellenőrzési és -irányítási alapelvek és módszerek
 A csapatmunka alapelvei és alkalmazásuk
 A további közreműködők szerepkörének, felelősségi körének és
kötelezettségeinek megfelelő egyéni és kollektív készségek, előnyök
és szükségletek
 A paraméterek, amelyeken belül a tevékenységeket ütemezni kell
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Biztonságos, tiszta és hatékony munkaterület előkészítése és
fenntartása
 Felkészülés az elvégzendő feladatokra, az egészség-, munka- és
környezetvédelmi szempontok teljes körű figyelembevételével
 A munka ütemezése a maximális hatékonyság és a lehető
legkevesebb fennakadás érdekében
 A berendezések és anyagok biztonságos, a gyártói utasításoknak
megfelelő kiválasztása és használata
 Az egészség- és munkavédelmi szabványok betartása vagy annál
szigorúbb
követelmények
alkalmazása
a
környezetre,
berendezésekre és anyagokra vonatkozóan
 A munkaterület megfelelő állapotának helyreállítása
 Hozzájárulás a csapat teljesítményéhez, általánosságban és a
részletekben is
Visszajelzés és támogatás nyújtása és elfogadása
Kommunikációs és interperszonális készségek
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:

Dokumentáció típusai és célja, papír alapon és elektronikus
formátumban

A készséghez tartozó műszaki nyelvezet

Az általános és kivételes dokumentálásra vonatkozó szabályok,
szóbeli, írásos és elektronikus formátumokra vonatkozóan

Az ügyfelekkel, csapattagokkal és másokkal való kommunikációra
vonatkozó szabályok

A feljegyzések készítésének, fenntartásának és bemutatásának célja
és módszerei
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A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:

Műszaki adatok kiolvasása, értelmezése és kivonatolása bármely
formátumban rendelkezésre álló dokumentációból

Szóbeli, írásos és elektronikus kommunikáció, világos, tényszerű és
hatékony módon

A kommunikációs technológiák szokásos formáinak használata

Összetett műszaki elvek és alkalmazások megvitatása másokkal

Jegyzőkönyvek kitöltése, válasz a felmerülő problémákra és
kérdésekre

Személyesen és közvetetten is reagál az ügyféligényekre

Megszervezi az információk beszerzését és elkészíti a
dokumentációt az ügyfél igényei szerint
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Mechatronikai rendszerek fejlesztése
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:

Az alábbiak alapelvei és alkalmazása:












Mechatronikai rendszer tervezése, összeállítása és
üzembehelyezése;
Hidraulikus és pneumatikus rendszerek alkotóelemei és
funkciói;
Elektromos és elektronikus rendszerek alkotóelemei és
funkciói;
Elektromos meghajtások alkotóelemei és funkciói;
A robotika és a kezelőrendszerek alkotóelemei és
alkalmazásai;
A HMI és Vision Systems eszközök funkciói és alkalmazásai;
A PLC rendszerek alkotóelemei és funkciói;

Mechanikai rendszerek tervezésének és összeszerelésének
alapelvei és alkalmazása, beleértve a pneumatikus és/vagy
hidraulikus rendszereket és azok szabványait is; a hozzájuk
tartozó dokumentáció
Folyadékok és intelligens szenzorok fizikai jellemzői és
alkalmazása
A robotok a rendszerbe történő beépítésének alapelvei és alkalmazása

A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Rendszerterv létrehozása egy adott ipari alkalmazáshoz
 A bizonytalan pontok azonosítása és megoldása az összefoglaló és
műszaki leírás alapján
 A terv optimalizálása a műszaki leírás paramétereinek betartásával
 Gépek összeállítása a dokumentációnak megfelelően
 A vezetékek és csövek az ipari szabványoknak megfelelő
csatlakoztatása
 A robotok a rendszerbe történő előírások szerinti beépítése
 A HMI eszközök beépítése a rendszerbe
 A mechanikai, pneumatikus, elektromos és szenzorrendszerek az
előírások szerinti beépítése, beállítása és beszabályzása a
mechatronikai rendszerben
 Komplex szenzorok, például Vision Systems, színérzékelők,
inkrementális rendszerek használata, és paraméterezésük a
szabványos kézikönyvekkel
 A gépek üzembehelyezése a kiegészítő berendezések és PLC
használatával, a szabványaik és dokumentációjuk felhasználásával
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Ipari vezérlők használata
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 A PLC-k (ipari vezérlők) funkciói, felépítése és működési elvei
 Az ipari vezérlő konfigurációja
 Ipari hálózatok/buszrendszerek
 Különböző
interfészek
speciális
jelekhez,
például
gyorsszámlálókhoz, és kommunikáció a perifériás intelligens
rendszerekkel
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:

PLC-k beépítése és csatlakoztatása mechatronikai rendszerekhez

Ipari hálózat/buszrendszer kiépítése ipari vezérlők, HMI eszköz, vagy
más elosztórendszerek közötti kommunikációhoz

Az ipari vezérlők szükséges konfigurációjának elvégzése

A PLC-k minden szükséges szempont szerinti konfigurálása, a
hozzájuk tartozó vezérlő áramkörökkel együtt, a megfelelő működés
érdekében
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Szoftverprogramozás
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Azon metódusok, amelyekkel a szoftverprogramok kapcsolódnak a
gépműveletekhez
 Programozás a standard ipari szoftverek használatával
 HMI interaktív grafikák létrehozása
 Hogyan kapcsolódik a szoftverprogram a gépműveletekhez és a
rendszerekhez
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Programok írása mechatronikai rendszerek vezérlésére
 A folyamat és működés vizuális megjelenítése szoftver használatával
 PLC programozás, digitális és analóg jelfeldolgozással és ipari terepi
buszokkal
 HMI eszközök programozása
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Kapcsolási rajzok
A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Kapcsolási rajzok alapelvei, alkalmazása, és a vonatkozó
szabványok
 Elektromos rendszerek tervezésének és összeállításának módszerei
mechatronikai rendszerekben
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Pneumatikus, hidraulikus és elektromos kapcsolási rajzok olvasása
és használata
 A rendszerek megtervezése modern szoftveres eszközökkel
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Elemzés, üzembehelyezés és karbantartás
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A jelentkezőnek ismernie és értenie kell az alábbiakat:
 Berendezések és rendszerek tesztelésének kritériumai és módszerei
 Problémamegoldási stratégiák (hibakeresés, optimalizálás)
 Javítási módszerek és opciók
 Problémamegoldási stratégiák
 Kreatív és innovatív megoldások létrehozásának alapelvei és
módszerei
 A Teljes Produktív Karbantartás (Total Productive Maintenance,
TPM) alapelvei és alkalmazása
A jelentkezőnek tudnia kell az alábbiakat:
 Egyedi modulok és összeállított rendszerek tesztüzeme
 A folyamat minden részének felülvizsgálata a meghatározott
kritériumok szerint
 Hibakeresés mechatronikai rendszerekben megfelelő elemzési
módszerek használatával
 Az alkotóelemek hatékony javítása
 A mechatronikai rendszerek működésének optimalizálása elemzéssel
és problémamegoldással
 A mechatronikai rendszer különálló részei működésének
optimalizálása
 A mechatronikai rendszer, mint egységes egész működésének
optimalizálása
 A teljes rendszer bemutatása az ügyfélnek és a kérdéses
megválaszolása
Összesen
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