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Industrie 4.0 
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• Vezető nélküli szállítórendszerek  

• Exocsontváz  
Tehermentesítés fizikailag megterhelő tevékenységek esetén 

 Támogatás a testi fizikai funkciók kiesése során               

• Smart glass (intelligens szemüveg) 

 Tevékenység szempontjából releváns információk lehívása 

 Segélynyújtás megfelelő szakértő által 

• Ember - Robot együttműködés 

 Egyedi darabok rugalmasabb előállítása 

 A robotok pontosak és nem fáradnak el  

Az ember asszociál, variál 

• Hatékony, biztos adatátvitel 

 időhöz, helyhez nem kötött, rugalmas munkák 

 Videókonferenciák, etc. 

03-2012 

nn 

nach Newsletter AEH 

Arbeit 4.0 

Chancen 
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• „Intelligens" segítőrendszerek   
 A munkavégzés eredményének javítása finommotorikát igénylő feladatoknál 

 Vezetési és szabályozási  tevékenységek támogatása 

 Ütemezés tervezése és  megbízás feldolgozása 

 Megváltozott vagy korlátozott munkaképességű emberek alkalamassá tétele munkaerőpiaci részvételre

 jobb döntési alapok létrehozása  

• Kiterjesztett valóság 

 Kiegészítő, közvetelenül nem érzékelhető információk közvetítése, amelyek a  tevékenységgel 

kapcsolatban fontosak lehetnek 

• Hordozható számítástechnika 

 Információk túl magas terhelésnél  pl. magas hőmérsékletű vagy hidegben végzett munka 

során  

 aktuális információk az egészségügyi állapotról 
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nach Newsletter AEH 

Arbeit 4.0 
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Példák 

• Munka 4.0 (VDMA - TUM) 

• Robot együttműködés (ABB) 

• Robot sebészet (Da Vinci) 

• Exocsontváz(BMW, Strassenbau) 

• Ápolórobot (Frauenhofer) 

 

Einführung 

 Arbeit 4.0 (VDMA - TUM)  
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VDMA & Institut für Werkzeugmaschinenbau und Betriebswissenschaft der Technischen Universität München. 
https://www.vdma.org/video-item-display/-/videodetail/7505296 06-2017 
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Bevezetés 

 Robotok együttműködése (ABB) 
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Bevezetés 

 Robot-sebészet (Da Vinci) 
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Bevezető 

 Exocsontváz (BMW) 
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A burkolat elsimítás a legnehezebb fizikai munkák közé tartozik az útépítés során. A Colas nevű genfi 

cég egy un. aktív külső csontvázat fejlesztett ki, amely védi a dolgozó hátát és erejét fokuszálja.  

Bevezetés 

 Ápolórobot (Frauenhofer) 
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Munka 4.0 

Augmented Reality 
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internet: https://www.google.de/search?q=augmented+reality&tbm=isch&imgil=ogvLrf1CLhy7-

M%253A%253BekLxdSjfHSW_zM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.digitaltrends.com%25252Fmobile%25252Fbest-augmented-

reality-apps%25252F&source=iu&pf=m&fir=ogvLrf1CLhy7-

M%253A%252CekLxdSjfHSW_zM%252C_&usg=__S3eurZsKVZJl0CJAnUnmSNJRH3U%3D&biw=1345&bih=917&dpr=1&ved=0ahUKEwiEw

5moqaLUAhVDDcAKHYs_CkUQyjcISQ&ei=PwIzWcSnAsOagAaL_6ioBA#imgrc=zvH3aFy9zFqofM: 
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Kérdések - Válaszok 

• Milyen szerepet játszik az ember? 
Az értékteremtőlánc  irányítója termelésben, működtetés a során 

A helyi munkavégző a gép kiszolgálója 

• Megváltozik a munka világa? 
Cselekvési mozgástér korlátozódása 

Az információ nem kizárólagosana felettes személytől származik 

A helyi munkaerő jelentőségének csökkenése 

• Az ember a gép szolgálója? 
A munkaerő veszít a kreativitásából  

• Ipar 4.0 minden gyártási tevékenységet folytató vállalkozás számára? 
Ipar 4.0 létrehozása mindazon gépészeti vállalkozások számára, amelyek nem egyedi 

termékeket állítanak elő, így pl. a gyógyszeripari és élelmiszeripari vállalatokra más 

szabályok érvényesek 

• Iparikémkedés 4.0? 
Az adatok felhőbe mentése megkönnyítheti az ipari kémkedést 

• Elvárások  4.0? 
Jelenleg még nincs életképes, jól hasznosítható javaslat a munka minőségéről ill. a 

munkahelyek számáról. 

Syska Welche Rolle spielt der Mensch 
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Ipar 4.0 

 Ausgabemedien 
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optikai média: 

• Képernyő 

• Fejkijelző 

• Szem elé vetített kijelző 

akustische média: 

• mondat-mondó 

• jelhangok 

tapintási média: 

• Vibrálás 

• braille-írás  

 

 

 

• 2 vagy 3 dimenzió 

• statikus - dinamikus 

• közelitő - átlátszó 

• színes - fekete-fehér 

• konstans időtengely 

• variálható időtengely 
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Industrie 4.0 

Eingabemedien 
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Tapintható bemenet 

• Vezérlő elemek (Kapcsolók, forgatógomb) 

• Billentyűzet 

• Egér 

• Tapipad 

• Érintőképernyő 

• Tablett 

• Trackball/görgető gomb 

• Joystick 

• Pointer 

 

• digitális - analóg 

• finompozicionálással vagy nélkül 

• visszajelzéssel vagy nélkül 

• Visszajelzés fajtája 

(tapintási, vizuális, akusztikus) 

• passzív - aktív funkció 

• Kompatibilis viselkedés 

 

Akusztikus bemenet 

• Parancs 

• nyelv 
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Követelmények, Veszélyek és Intézkedések 
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• Félelem és bizonytalanság érzése a munkahely elveszítése 

miatt:  

A gyors változás növeli a munkavégző biztonságigényét 
→ A munkavállaló munkerőpiacképességének támogatása 

→ A munkavállaló bevonása 

→ Személyes elköteleződés támogatása 

 

• Tapasztalat- és tudásszerzés érdektelenné válása az 

automatizált termelés vagy segédrendszerek miatt, 

tapasztalatszerzési alkalmak csökkenése Az automatizálás 

egyfelől vezethet magasabb baleseti kockázathoz (Ironikus módon) 
→ szimulátorokon végzett tréninggel aktív támogatás a 

tapasztalatszerzéshez “ 

 (pl. repülő, vasút, robotizált sebészet, ...) 
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 Követelmények, veszélyek és intézkedések 
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• Fennáll a veszélye annak, hogy a munka vagy sokkal könnyebb, 

vagy sokkal bonyolultabb cselekvést tartalmaz→  A kezelői 

felületet úgy kell beállítani hogy a munkafolyamat megfeleljen a fizikai és 

mentális állapotra vonatkozó részletes követelményeknek  →

 Ügyelni kell a teljességre, autonómiára és  szabályozhatóságra. 

• A munkaerő  fokozott  együttműködése várható a részautonóm, 

autonóm, tanuló és adaptív rendszerekkel. 

A képességek  elemzése és a problémák megoldása önmagában 

vagy  különböző csapatokban  szükséges. 
→ a munkavállaló folytonos, folyamatspecifikus képzése  

→ gyakorlatias ki- és továbbképzés 
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Industrie 4.0 

 Uj feladatok az emeri tényező specialistái számára 
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• Az infokommunikációs technológia új kihívásai az emberi 

tényezőre a  tervezésnél  

→ munkafolyamatok előtt; 

→ ember-számítógép interakciók, amelyek az új munka- és termelési 

folyamatokra irányulnak (Software / Arbeitsabläufe/munkafolymatok;  

Ausgabemedien/kimeneti eszközök / akustische und optische 

Displays/akusztikus és vizuális kijelzők;  Eingabemedien/bemeneti eszközök 

/ passive und aktive  

 Bedienelemente/kezelőelemek; 

→ a munkahely geometriai kialakítása, amelyet a munkafolyamatok  

határoznak meg 

→ segédszemélyzeti rendszer kialakításánál 

 

• A lehetséges izoláció a helyi és időbeli rugalmasság miatt új 

igényeket támaszt az “emberi tényező” kreativitására. 
→ Lehetőség teremtése tapasztalatcserére 

• → Munkaidőmenedzsment  (kötetlenség) 
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Human Factors  Industrie 4 - Google 

Präsentationen 

Industrie 4.0 
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Forrás Folyamat Stratégiák 

Technika rendelkezésre álló 

gyártási rendszerek 

technikai menet megkívánt, 

lehetséges 

technikai 

infrastruktúra 

Szervezet Rendelkezésre álló 

Munkaszervezés & 

Munkamódszerek 

digitális szervezés értelmes digitális 

stratégia 

Ember A dolgozó fizikai, 

mentális, 

pszichológiai, 

szociális 

alkata és  hajlama 
 
megkövetelt 

képzettség 

ember-gép 

interakció 

kialakítása 

kívánt digitális 

kultúra 

frei nach Frauenhofer Institut  / Heinz Nixdorf Institut, Universität Paderborn 
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https://docs.google.com/presentation/d/1oTSBUkoE19-oyeGcCWSUD0vB-LMP9WCDz3nyBNOieTg/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1oTSBUkoE19-oyeGcCWSUD0vB-LMP9WCDz3nyBNOieTg/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1oTSBUkoE19-oyeGcCWSUD0vB-LMP9WCDz3nyBNOieTg/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1oTSBUkoE19-oyeGcCWSUD0vB-LMP9WCDz3nyBNOieTg/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1oTSBUkoE19-oyeGcCWSUD0vB-LMP9WCDz3nyBNOieTg/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1oTSBUkoE19-oyeGcCWSUD0vB-LMP9WCDz3nyBNOieTg/edit
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