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Államvizsga tételek 

Gépészmérnöki mesterszak, nappali tagozat 

Termeléstámogató specializáció 

 

 

Termelési rendszerek optimalizációja tárgycsoport témakörei 

1. Mutassa be a lean menedzsment öt alapelvét. 

2. Definiálja az „értékáram” fogalmát és mutassa be az értékáram térképezés (VSM) 

módszertani lépéseit. 

3. Mutassa be a Toyota Termelési Rendszer (TPS) felépítését. 

4. Mutassa be példákon keresztül a veszteségek típusait (MUDA, MURA, MURI) a termelési 

folyamatokban. 

5. Mutassa be a „Toló” (Push) és a „Húzó” (Pull) termelési rendszerek fő jellemzőit. 

6. Ismertesse a lean szemléletű szervezeteknél alkalmazott 14 alapelvet! 

7. Definiálja a SMED jelentését! Milyen lépései vannak a fejlesztési folyamatnak?  

8. Magyarázza meg a következő fogalmakat: jidoka, heijunka, poke-yoke, kanban. 

9. Mutassa be a következő eszközöket és módszereket: A3, 5 miért, 8D elemzés, FMEA, 

Ishikawa diagram.  

10. Mutassa be az 5S módszert, magyarázza meg az egyes lépéseket!  

 

Gyártórendszerek és gyártási folyamatok szimulációja és Gyártásautomatizálás tárgycsoportok 

témakörei 

 

1. Ismertesse a mutatószámrendszer fogalmát, mutassa be az OEE mutatószámot! 

2. Ismertesse, hogy milyen gyártócella kialakításokat ismer! 

3. Ismertesse a balanszírozás (sorkiegyenlítés) fogalmát! 

4. Ismertesse a Kan-ban fogalmát és fajtáit! 

5. Ismertesse a ciklusidő fogalmát! 

6. Ismertesse a gyártásautomatizálás terén alkalmazott pneumatikus rendszerek struktúráját! 

7. Ismertesse a gyártásautomatizálásban használt szenzorok típusait és felhasználási területüket! 

8. Ipari robotok integrálása komplex gyártási környezetbe. Gyártó robotok típusai és felépítésük.  

9. Gyors prototípusgyártási módszerek. Objet Polijet, Rapid Manufacturing és Hibrid 

gyártástechnológiák elemzése.  

10. CNC szerszámgépek általános felépítése. A golyósorsó működése. Szerszámok befogása 

CNC gépeknél.  

 

 

Karbantartási és javítási technológiák és diagnosztika és állapotfelügyelet tárgycsoportok 

témakörei 

 

1. Ismertesse a paramétereltérések fogalmát és csoportosítsa azokat! 

2. Ismertesse a meghibásodások jellegét és osztályozza azokat! 

3. Jellemezze tribológiai megközelítésban a jellemző kopástípusokat! Rajzolja le és értelmezze 

a Stribeck diagramot! 

4. Mutassa be az elektronsugaras eljárás alkalmazását a javítástechnológiában, és PDV, CVD 

vékony réteg technológiákat! 
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5. Mutassa be a szikraforgácsolás és a vízsugaras megmunkálás technológiákat magyarázó 

ábrákkal, valamint hasonlítsa össze az elektronsugaras és a lézersugaras megmunkálásokat! 

6. Mutassa be a digitális jelfeldolgozás alkalmazott módszereit, különös tekintettek a Shannon- 

elvre, az aliasing jelenségre, a kvantálásra és az ablakozási technikákra! 

7. Jellemezze diagnosztikai méréstechnikai szempontból a szenzorokat, adatgyűjtőket, jellemző 

paramétereiket és az ipari zavarjeleket! 

8. Ismertesse az analóg szűrőket és a digitális FIR, IIR szűrőket, jellemző fajtáikat és átviteli 

függvényeiket, valamint a digitális szűrőtervezés szempontjait!  

9. Mutassa be a wavelet transzformáció szerepét a tranziens jelek diagnosztizálásában, a 

jellemző waveletfüggvényeket és a wavelet paraméteroptimalizálás módszereit és lépéseit, 

különös tekintettel a genetikus algoritmusokra!  

10. Ismertesse a gépi tanulás szerepét a korszerű műszaki állapotfelügyeletben, mutassa be a 

mesterséges neurális hálókat, az SVM módszert, és a Fuzzy logika szerepét a hibaosztályozási 

feladatokban!  

 


