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IPAR - ERGONÓMIA V1.0 - 8.0 

oktatás 4.0? 

gazdaság 4.0? 

egészségügy 4.0? 

INDUSTRY 1.0  (1800) 

A víz vagy gőz hajtású mechanikus termelő berendezések 

bevezetése a 18. század végétől. (ipari forradalom) (UK) 
 

INDUSTRY 2.0  (1870) 
Az elektromos energiát felhasználó és munkamegosztáson 

alapuló tömegprodukció (futószalag 1870 Cincinnati 

vágóhidak, később Ford T modell produkció.) (USA) 

AZ EGYES IPAR VERZIÓKAT A MODELLKOMPLEXITÁS DEFINIÁLJA 

INDUSTRY 0.0  (kézművesség) 

Legfontosabb erőforrása az emberi és állati erő használata 

 

„FOGANTYÚK ÉS SKÁLÁK” ERGONÓMIÁJA  

ERGONÓMIA 1.0 
1945–1960 

•   klasszikus ergonómia: ember-gép interfész  

    (antropometria, szenzomotoros kompatibilitás) 

 

•   háborús tapasztalatok alapján kutatás  

    (amerikai légierő, haditengerészet) 

 

•   kutatás és adatbázis (haditechnika, űrkutatás) 

 

•   egyéb területek: közlekedés, távközlés,  

     ipar és ergonómiai laboratóriumok 

AUTOMATIZÁCIÓ 

A produkciós folyamatok automatizálása az 

elektronika és az információtechnológia 

segítségével. (USA) 

INDUSTRY 3.0 1969 - 

RENDSZERERGONÓMIA  
AZ ERGONÓMIA KITERJEDT IPARI ALKALMAZÁSA 
 

1960–70 

• rendszerelméleti megközelítés: ember - gép - környezet rendszer optimalizálása 
 

• munkakörnyezet humanizálása, a termelési rendszerek működési hatékonyságának 
növelése 
 

• erős munkavállalói érdekképviselet, társadalmi „megegyezés”,   
      jogi keretek: az első törvény (The Work Environment Act-1977) Svédország 

NASA STD 3000 

ERGONÓMIA 3.0 

TERMÉKERGONÓMIA  
ERGONÓMIA „A MUNKA VILÁGÁN KÍVÜL” 

1970–80 

• réteg-specifikus megoldások - nem az átlagember 
igényeit veszi alapul 
 

• kiéleződött  piaci helyzet a fogyasztói igények 
feltárása, befolyásolása (igényteremtés és 
diktálás)  
 

• az azonos műszaki színvonal és hasonló ár miatt a 
vásárló a termék által nyújtott „plusz” alapján 
dönt(ergonómia & design) 

 
• az ergonómia alkalmazásának expanziója: lakás, 

iskola, közlekedés, sport, hobbi, rehabilitáció stb. 

ERGONÓMIA 3.0 
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KOGNITÍV ERGONÓMIA 
SZOFTVER-ERGONÓMIA, SZIMULÁCIÓ 

1980–90 

• az ergonómia fogalma integrálódik, köznyelvi 
fogalommá válik (reklámértékű lesz)  
 

• emberi tényezők szerepének figyelmen kívül 
hagyása a tervezésben, tömeges katasztrófák 
hívják fel a figyelmet az ergonómia fontosságára 
 

• biztonsági kultúra 
 

• számítógépek tömeges elterjedése, 
      intelligens termékek 

 
• humán és mesterséges intelligencia 

összekapcsolása: felhasználói felület 
     („user interface”), kompatibilitás kognitív szinten 

 
• információs ergonómia (HCI) 

 
• elkezdődik az ergonómiai szimulációs rendszerek 

fejlesztése 

ERGONÓMIA 4.0 

William Fetter: first man 

1990–2000 

• kockázat-alapú megközelítés, kockázat-alapú 
ergonómiai fejlesztőprogramok 
 

• halmozódó mozgásszervi megbetegedések 
(WCTD)  összeszerelő munkáknál, illetve a 
számítógépes munkavégzésnél 
 

• tervezés speciális felhasználói körök számára 
(design for special needs), később az egyetemes 
tervezés (universal design)  
 

• termékhasználat értékelése 
 

• participáció fokozódása az ergonómiai 
tervezésben és értékelésben 
 

• a különböző CAD tervező rendszerek egyre 
jobban tartalmazzák az ergonómiai modulokat, 
illetve létrejöttek önálló ergonómiai modellező és 
értékelő rendszerek 

ANTHROPOS 

ERGONÓMIA 5.0 

INDUSTRY 4.0  

• Az ipari termelés komponenseit a legmodernebb 
információs és kommunikációs technikákkal kötjük 
össze (hálózat, felhő) 
 

• Ennek a segítségégével egy saját magát szervező 
termelési folyamat lehetősége jön létre  
 

• Emberek, gépek, berendezések, logisztika és 
termékek direkt kommunikálnak és kooperálnak 
egymással  
 

• A dolgok hálózata lehetővé teszi, hogy ne csak 
egyetlen munkafázist, hanem egy komplet gyártási 
folyamatot optimalizáljanak  
 

• A hálózat magában foglalja a termék és a termelés 
teljes életciklusát az ötlettől a fejlesztésen, 
gyártáson, használaton, karbantartáson keresztül 
egészen  az újrahasznosításig (D) 

2015- 

A TÁRGYAK INTERNETE - IoT 

2000–2010 

• könnyű információ elérés 
 

• a legjobb gyakorlatok bemutatása, követése 
 

• ergonómiai ismeretek megszerzése, és adott 
problémákban azonnali megoldások 
megismerése 
 

• útmutatók, (standard) értékelőlapok egyedi 
vizsgálatok lefolytatásához csakúgy, mint komplex 
ergonómiai programok lebonyolításához 
 

• a különböző immerzív VR és vizualizáló tervező 
rendszerek tartalmazzák az ergonómiai 
szimulációs modulokat 

ERGONÓMIA 6.0 

2010–2020 

A különböző immerzív VR és kollaboratív CLOUD 

tervező rendszerek tartalmazzák az ergonómiai 

modulokat, illetve létrejöttek önálló új ergonómiai 

modellező és értékelő rendszerek 

ERGONÓMIA 7.0 INDUSTRY 5.0 

• Termékindividualizálás, kreativitás az ipari 

termelésben 
  

• A hagyományos automatizált termelés során a 

robotok azt teszik, amit a programjuk előír.  

 

• A kollaboratív robotok flexibilisen képesek 

közvetlenül az emberekkel együttműködni  

 

• A robotok átveszik a standard folyamatokat, 

míg az emberek hozzáteszik az individuálisat, a 
kreatívat 

 

• A robot nem képes az emberi munkaerőt 

helyettesíteni, viszont nagyon jól ki tudja azt 

egészíteni 

A KOLLABORATÍV ROBOTOK (COBOT) ALKALMAZÁSA 
 

Jövőkép 
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INDUSTRY 6.0 

• Robotok autonom mozgással, mintázat 
felismeréssel és célinterpretációval 
 

• Önjáró teherautók személyautók, robotok  
      és drónok 

 
• A komplexitásnak ez a szintje már feltételezi az 

autonom robotok és a környezet földrajzi 
léptékű kollaborációját 

Jövőkép 
INDUSTRY 7.0 = PARADICSOM A FÖLDÖN 1.0 

• A fejlődésnek ez a szintje valószínűleg csak 

egy szűk elit számára lesz hozzáférhető 

 

• Az ember, mint tömegfenomén 

szükségtelenné válik 

 

• Az ember, mint a materiális javak létrehozása 

szempontjából szükséges tényező elveszti 

jelentőségét 

 

• Ez a financiális, indusztriális elit jövővíziója 

Jövőkép 

INDUSTRY 8.0 

• Az emberek elérik az ökológiai rendszer többi 
résztvevőjének az intelligencia szintjét 
 

• A mesterségesen létrehozott emberi világ kommunikál 
és kooperál a természettel, folyamatait azzal 
összhangban optimalizálja 
 

• A cél nem a mindenáron növekedés, hanem az organikus 
egyensúly 
 

• Az indusztriális termelés, a fogyasztás és az 
erőforrásokkal történő gazdálkodás egy világ modell 
felhasználásával tartják egyensúlyban 
 

• Az indusztriális rendszer résztvevői elvesztik 
önállóságukat, folyamataikat egy globális erőforrásokkal 
gazdálkodó rendszer irányítja 

Jövőkép 

Ergonómia 7.0 

VIVETECH DIGITÁLIS GYÁRTÁSERGONÓMIA 

kockázatbecslés, érzékszervi megfigyelés, interjú 
Hol a probléma? eredménye a deficittérkép 

DIAGNÓZIS 

TERÁPIA 

MEGELŐZÉS 

SCREENING 

MÉRÉS 
Eredménye a digitalizált munkakörnyezet és munkafolyamat 
Műszeres mérés és adatfelvétel 

KORREKTÍV SZIMULÁCIÓ ÉS ANALÍZIS 
megmondja, hogy mi a probléma / eredménye az analízis riport 
Assembly: a szimulációhoz szükséges összes virtuális komponens 

INTÉZKEDÉSEK 
megmondja, hogy  mit és hogyan javítsunk ki / eredménye az intézkedési terv 
Követelmény-specifikáció ; egyéni, szervezeti vagy műszaki intézkedések 

IMPLEMENTÁCIÓ 
Eredménye a javított munkahely 
Műszaki megoldás 

MEGELŐZÉS 
Profil összehasonlítás: eredménye a fenntarthatóság / megmondja, hogy kit és melyik 
Munkahelyre érdemes beosztani / konceptív munkahelytervezés 

ÜZEM SZINTŰ ERGONÓMIAI HATÁSBECSLÉS  
EREDMÉNYE A DEFICIT TÉRKÉP 

 
 

DIAGNÓZIS – DEFICIT TÉRKÉP 

•   ergonómia kerék kérdőívvel 
 
•   előállítunk egy deficit térképet 
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ERGONÓMIA KERÉK 

TERHELÉS/IGÉNYBEVÉTEL 

MÉRÉS, MUNKAHELYEK PARAMÉTEREINEK BEGYŰJTÉSE 
EREDMÉNYTERMÉK: FELMÉRT ADATOK 

DIAGNÓZIS 

•   a munkavégzés motion capture felvétele 
 
•   a gép és a környezeti elemek kézi felmérése 
    vagy Leica laser scan vagy 3D CAD modellek 
 
•   video felvétel 
 
•   egyéb releváns adatok felvétele 

DIAGNÓZIS MÉRŐESZKÖZÖK MOTION CAPTURE MOZGÁS RÖGZÍTÉS 

TERÁPIA 

SZIMULÁCIÓ ÉS ANALÍZIS  
EREDMÉNYTERMÉK: vivelab virtuális munkahely assembly, 
analízis riport pdf formátumban és analízis videó 

•   Virtuális laboratórium létrehozása 
•   Geometria komponensek importja és pozicionálása 
•   Virtuális munkás generálása, paramétereinek beállítása 
•   Motion capture animáció importja / animáció készítése 
•   Szimuláció lefuttatása 
•   Analízis videó elkészítése 
•   Analízis riport dokumentáció összeállítása és generálása  
    pdf formátumban 

VIVELAB - VIVEHUMAN 

kollaboratív 
multiplatform 

software  
as a service 

felhő alapú 

virtual reality 

real scale 
real time 

sztereó 

immerzív 
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ASSEMBLY layoutra helyezett CAD modellekkel ASSEMBLY Leica laser scan környezetben 

Analízis lefuttatása 

INTÉZKEDÉSEK  
EREDMÉNYTERMÉK: elvi működési javaslatok dokumentációja 

TERÁPIA 

•   az intézkedések levezetése az analízis riport alapján 
•   intézkedési terv elkészítése  

•   Egyéni intézkedések 
•   Szervezeti intézkedések 
•   Műszaki intézkedések 

A nyakat és a 
gerincet érő  

nagy terhelés és 
hosszú expozíció 

KRITIKUS 
ÉRTÉKEK 

! 

Intézkedések Intézkedések / implementáció 
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IMPLEMENTÁCIÓ = INTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA 

TERÁPIA 

•   Egyéni intézkedések végrehajtása és oktatása 
 
•   Szervezeti intézkedések végrehajtása és oktatása 
 
•   Műszaki intézkedések tervalternatíváinak kidolgozása 
 

•   Műszaki intézkedések megfogalmazása követelmény specifikáció 
formájában 
 
•   Munkahelyek műszaki tervezése a követelményspecifikáció alapján 
 
•   Műszaki tervek jóváhagyása (quality gate) 
 
•   Kivitelezés  
 
•   Üzembe helyezés 

Profil összehasonlítás 

Profil összehasonlítás 
1. A munkatárs profiljának elkészítése 
2. A munkahely profiljának elkészítése 
3. A profil összehasonlítást elvégezni 
4. Profil különbségek feltárása 

Munkaeszközök optimalizálása  
(műszaki intézkedések) 
1.  A munkahely eszköz állapotának leírása 
2. Technikai megvalósítás vizsgálata 
3. Elfogadtatás, hatékonyság 
4. Koncepciók és megoldások megjelenítése 
5. A terheléscsökkenés hatásosságának a vizsgálata 
6. Technikai és munkabiztonsági feltételek biztosítása 
 
Mozgás, testtartás optimalizálása 
 (egyéni intézkedések) 
1. A munkahely mozgás, testtartás állapotának leírása 
2. Mozgás és testtartás optimalizálás 
3. Technikai és munkabiztonsági feltételek biztosítása 
 
Munkavégzés flexibilitása (szervezeti intézkedések) 
1.A munkahely flexibilitási állapotának leírása 
2. A feladatteljesítés flexibilizálásának lehetőségeit vizsgálni 
3. Technikai és munkabiztonsági feltételek biztosítása 
 

1. A kiválasztott intézkedések kiértékelése 
2. Az intézkedések végrehajtása 
3. A realizált intézkedések eredményeinek 
ellenőrzése 

01. A munkamagasság álló testtartásra kialakítva 

02. A nyak terhelése 

03. Vállmagasság feletti munka 

04. A felsőtest mozgása 

05. Karok mozgása 

06. A váll és karok izomterhelése 

07. Az alkar és csukló terhelése 

08. Az ujjak terhelése 

09.  A térd mozgása 

10.  Állás, járás, ülés 

11. Terhek cipelése 

12. Zaj 

13. Klíma 

14. Világítás 

15. Veszélyes anyagok 

16. Nedvesség 

17. Munkaciklus kötöttség  

18. Információfelvétel 

19. Balesetveszély 

01. A munkamagasság álló testtartásra kialakítva 

02. A nyak terhelése 

03. Vállmagasság feletti munka 

04. A felsőtest mozgása 

05. Karok mozgása 

06. A váll és karok izomterhelése 

07. Az alkar és csukló terhelése 

08. Az ujjak terhelése 

09.  A térd mozgása 

10.  Állás, járás, ülés 

11. Terhek cipelése 

12. Zaj 

13. Klíma 

14. Világítás 

15. Veszélyes anyagok 

16. Nedvesség 

17. Munkaciklus kötöttség  

18. Információfelvétel 

19. Balesetveszély 

EGYÉNI, SZERVEZETI, TECHNIKAI INTÉZKEDÉSEK levezetése a profil összehasonlításból 
 
Intézkedések (eredménytermék: elvi működési javaslatok dokumentációja) 

MEGELŐZÉS PROFIL ÖSSZEHASONLÍTÁS MÓDSZERREL 

•   az intézkedések levezetése a profil összehasonlítás alapján. 
•   intézkedési terv elkészítése  

•   Egyéni intézkedések 
•   Szervezeti intézkedések 
•   Műszaki intézkedések 

Az intézkedés implementációja 

•   Költség/megtérülés számítása.  
•   Jóváhagyás és megrendelés 
•   Végrehajtás 
•   Hatékonyság/megtérülés kiértékelése. 

Köszönöm a figyelmet! 

www.vivetech.com 


