
 

A debreceni SENSIRION gyártól a következő szakdolgozat témákat kaptuk: 

Bővebb információ: https://www.sensirion.com/en/ 

 

1. Log file-ok konverziója SQL adatbázisba a későbbi feldolgozhatóság érdekében: 

Miért fontos az adatok könnyű elérése adatbázisból, felhasználási lehetőségek (KPI, SPC, 

Tableau) 

Wilma/Wilmot tesztek (szivárgásteszt és 3 féle kalibráció), USW, kemence log file-ok 

feldolgozása 

SQL Adatbázis kapcsolat kiépítése és adatok folyamatos feltöltésének megoldása 

Adatok kiértékelése: igények, megoldások, SQL lekérdezés 

 

2. Technológia gáz monitorozása: Hőmérséklet, Nyomás, Átfolyás/fogyás, adatok mentése, 

figyelmeztetések küldése 

 

3 féle technológiai gáz átfolyásmérése SENSIRION termékkel lokálisan. 

Gáz nyomásesés monitorozása és figyelmeztetés küldése előre beállított értékeknél 

Adatok mentése tárhelyre adatbázisba 

 

3. DEMO/fizika szemléltető eszköz elkészítése többféle szenzor és platform felhaszálásával: 

 

Flow szenzor pillanatnyi érték, min/max érték, teljes légtömeg kijelzése, nullázás LILYGO® 

TTGO T-Display ESP32 felhasználásával 

SDP szenzorral Venturi cső építése, légsebesség kijelzése LILYGO® TTGO T-Display 

ESP32 felhasználásával 

bármi egyéb egy adott szenzorlistából amit mi megadunk 

+1 fizika tanárokkal egyeztetés a lehetséges szemléltetőeszközökről 

 

4. DEMO okos otthon SENSIRION termékekkel: 

szenzorok kiválasztása, bemutatása 

DEMO ház megépítése, vezérlés és kijelzés kialakítása. 

 

5. SENSIRION szenzor adaptáció LEGO EV3 rendszerhez: 

ennek mintájára CO2 vagy DP szenzor adaptáció HW és SW 

megvalósítás: http://www.jython.ch/index.php?inhalt_links=navigation.inc.php&inhalt_mitte

=robotik/umweltsensoren.inc.php 

kommunikáció leírás és debug 

 

6. e-ink lokális kijelzők használatának lehetőségei a termelésben, egy példa megvalósítása 

TTGO vagy hasonló e-ink kijelző milyen területeken használható a termelésben 

(termék nyomon követés, karbantartás kijelzése, stb.) 

egy példa kidolgozása és megvalósítása SENSIRION gyártásban 

 

7. Allalin / Albis Curing folyamat fejlesztése 

Folyamat megismerése, miért szükséges, jelenlegi folyamat leírása, hiányosságok kiértékelése 

Curing futószalag, majd tároló rendszer fejlesztése, amely megkönnyíti, optimális esetben 

https://www.sensirion.com/en/
http://www.jython.ch/index.php?inhalt_links=navigation.inc.php&inhalt_mitte=robotik/umweltsensoren.inc.php
http://www.jython.ch/index.php?inhalt_links=navigation.inc.php&inhalt_mitte=robotik/umweltsensoren.inc.php


automatizálja a kemence utáni pozícionálást. 

 

8. Kalmit HotMelt folyamat optimalizálása, ciklusidő csökkentés lehetősége 

 

folyamat megismerése, HotMelt technológia megismerése, paraméterek hatása a folyamatra 

ciklusidő csökkentési lehetőségek megvizsgálása, bevezetés lehetőségei és hatása a teljes 

gyártási folyamatra 

 

9. Méhsejt lyukasztó kihozatal optimalizálás 

Optimalizálás lehetőségei, megtérülés számítások 

kiválasztott fejlesztés megvalósítása, bevezetése termelésbe 

bevezetés hatásának kielemzése 

  

10. A SENSIRION epuletgepeszeti rendszerenek optimalizalasa energia felhasznalas 

szempontjabol 

A rendzser felepitesenek megismerese 

Optimalizálás lehetőségei, megtérülés számítások 

Kiválasztott fejlesztés megvalósítása, bevezetése 

Bevezetés hatásának kielemzése 


