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Létező kockázat – Emberi tényező 

• Erőművekben, vegyiparban a karbantartói munka során az 

azt végző személyzet veszélyhelyzetnek lehet kitéve 

(sugárzás, magas hőmérséklet, veszélyes közeg, stb.) 

• A helyszínen töltött idő minimalizálására kell törekedni 

• Váratlan esemény következhet be (sérült alkatrész cseréje 

a karbantartás során, nem megfelelő előkészített darab, 

szerszám, etc.) 

• Helyismeret, illetve a karbantartás alatt lévő egység 

ismerete alapvető fontosságú 

• Fizikai gyakorló terek elérhetősége nem túl gyakori 
 



Megoldás 

Virtuális valóság alapú tréning központ kifejlesztése 

 

• A személyzet tapasztalatának, ismeretének növelése 

• Az emberi tényező nagyságának csökkentése  

 növeli a biztonságos üzemvitelt 

• Költséghatékony 

• Lehetőség veszélyes és bonyolult feladatok gyakorlására 

• Oktatási rendszer időszakos tréningek lebonyolításához 

 

 





• A valós világ egy szeletének a modellezése ahol veszélyes és/vagy 

drága termékek, folyamatok vizsgálhatók meg biztonságos 

körülmények között 

• Erőművi berendezések és eszközök karbantartásának oktatása 

normál és vészhelyzeti körülmények között 

Szerelő üzem 

A virtuális valóság alkalmazásának célja 



• Túlságosan költséges vagy feleslegesen veszélyes helyszínek kiváltása 

• Időben-térben elválasztható a valós helyszínektől nem akadályozza az 

munkavégzést 

• Egy virtualizációs eszközparkon számtalan helyszín megjeleníthető, nincs szükség 

költséges gyakorló terek fizikai felépítésére 

Virtuális gyár 

A virtuális térben való felkészítés előnye 



• Erőművek 

• Gáz és olajipar, finomítók, 

mélytengeri fúrótornyok 

• Vegyipar 

• Autóipar 

• Repülőgépipar 

• Egészségügy 

• Hadi ipar 

• Oktatás, ismeretterjesztés  

• Turizmus 

http://www.aveva.com/ 

Virtuális valóság eszközök alkalmazása 



• Különböző CAD szoftverek és Unity3D játékmotor alkalmazása  

• Lézerszkennelés 

 

 
 

Virtuális tér létrehozása az interakciók fejlesztésére 

Virtuális tér létrehozása 



Összeszerelt reduktor 
and szervo motorok 

Szétszerelt 
berendezés 



Karbantartói munka a virtuális térben 



Karbantartói tréning a virtuális térben 



Karbantartói tréning a virtuális térben 



Biztonságtechnikai Előírások megismerése és elfogadása 

• Általános Biztonságtechnikai Előírások 

• Munkavédelmi Előírások 

• Sugárvédelmi Előírások 

• Tűzvédelmi Előírások 

• Környezetvédelmi Előírások 
 

 

 

 

 

Karbantartói tréning a virtuális térben 



Karbantartói tréning a virtuális térben - Szerelés 



Vizuális vizsgálat 



Egyedülálló fejlesztés 

• A felhasználó teljes testének mozgását is képes lekövetni magasfokú 

immerzív élmény biztosítása 

• Tetszőleges méretű terek bejárhatósága a felhasználó testének 

mozgásával vezérelve 

• Kontroller nélküli, valósághű interakciók különböző objektumokkal 

• Többszenzoros, komplex szoftver és hardver rendszer   



VR Tréning Platform lehetőséget nyújt 

hogy veszélyes munkaközegben dolgozó emberek 

• előre begyakorolhassanak munkafolyamatokat,  

• felkészülhessenek több eshetőségre, váratlan eseményekre 

• helyismeretet szerezzenek 

• mindezt biztonságosan, veszélyhelyzet nélkül 



A VR Tréning Platform segítségével elérhető 

• A személyzet tapasztalatának, ismeretének növelése (pl. karbantartás) 

• Nagy értékű berendezések működtetésének betanítása a valós gépek 

működési állapotának veszélyeztetése nélkül 

• Csökkenthető az emberi tényező nagysága, biztonságosabb 

üzemvitelt tesz lehetővé 

• A költséges fizikai gyakorló terek kiváltása 

• Biztonságos, költséghatékony, innovatív oktatás 
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