Projekto THEME kompetencijų matrica - mechatronika su
dalinėmis kompetencijomis/ mokymosi rezultatų vienetais

KOMPETENCIJŲ SRITYS
1. Mechatroninių sistemų
techninė priežiūra ir veikimo
patikimumo užtikrinimas.

KOMPETENCIJŲ LAVINIMO PAKOPOS
Jis/ji geba atlikti bazinę planinę
mechatroninių įrengimų ir sistemų
techninę priežiūrą, laikantis
nustatyto techninės priežiūros
plano.

Jis/ji geba atlikti mechatroninių
sistemų techninės priežiūros
procedūras, pavyzdžiui, naudotis
techninio aptarnavimo dokumentais ir techninės priežiūros planais
bei, esant reikalui, atlikti reikalingus procedūrų pakeitimus.

Jis/ji geba taikyti prevencinę
techninę priežiūrą, siekiant užtikrinti sklandų mechatroninių
sistemų veikimą.

Jis/ji geba parengti mechatroninių
įrengimų ir sistemų techninės
priežiūros procedūras ir jų atlikimo bei kokybės užtikrinimo procedūrų planus.

Be to, jis/ji geba pakeisti operacijų
seką įdiegiant kokybės užtikrinimo priemones.

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai:
Jis/ji geba nuvalyti mechatroninius komponentus ir apsaugoti juos nuo taršos.
Jis/ji geba sutepti mechatroninių sistemų mechanines dalis (pvz., guolius).
Jis/ji geba patikrinti mechatroninių mašinų ir įrengimų skysčių lygį ir papildyti reikiamą skysčio kiekį (pvz.. variklio alyva, hidraulinė alyva).
Jis/ji geba pakeisti nusidėvėjusias mechtroninės sistemos detales ir pagalbinius komponentus (pvz. tarpines, pagalbinius variklių komponentus).
Jis/ji geba suderinti mechatroninių sistemų derinamus komponentus (pvz.., koreguoti grandinės ir diržų įtempimą).
Jis/ji gali su prižiūrinčio specialisto pagalba papildyti esamus techninės priežiūros planus naujų darbų rezultatais.
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Projekto THEME kompetencijų matrica - mechatronika su
dalinėmis kompetencijomis/ mokymosi rezultatų vienetais

1. Mechatroninių sistemų
techninė priežiūra ir veikimo
patikimumo užtikrinimas.

Jis/ji geba atlikti bazinę planinę
mechatroninių įrengimų ir sistemų
techninę priežiūrą, laikantis
nustatyto techninės priežiūros
plano.

Jis/ji geba atlikti mechatroninių
sistemų techninės priežiūros
procedūras, pavyzdžiui, naudotis
techninio aptarnavimo dokumentais ir techninės priežiūros planais
bei, esant reikalui, atlikti reikalingus procedūrų pakeitimus.

Jis/ji geba taikyti prevencinę
techninę priežiūrą, siekiant
užtikrinti sklandų mechatroninių
sistemų veikimą.

Jis/ji geba parengti mechatroninių
įrengimų ir sistemų techninės
priežiūros procedūras ir jų atlikimo bei kokybės užtikrinimo
procedūrų planus.

Be to, jis/ji geba pakeisti operacijų
seką įdiegiant kokybės užtikrinimo priemones.

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai:
Jis/ji geba atlikti planinę sudėtingos mechatroninės mašinos techninę priežiūrą.
Jis/ji geba taikyti su profesine veikla susijusias sveikatos apsaugos, darbų saugos ir nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos priemones.
Jis/ji geba naudoti energijos išteklius ir medžiagas taip, kad būtų tausojama aplinka.
Jis/ji geba išvengti nebūtinų gamybos proceso atliekų susidarymo ir saugoti susidariusias gamybos atliekas taip, kad būtų tausojama aplinka.
Jis/ji geba savarankiškai papildyti techninės priežiūros planus naujais darbo rezultattais.

2

Projekto THEME kompetencijų matrica - mechatronika su
dalinėmis kompetencijomis/ mokymosi rezultatų vienetais

1. Mechatroninių sistemų
techninė priežiūra ir veikimo
patikimumo užtikrinimas.

Jis/ji geba atlikti bazinę planinę
mechatroninių įrengimų ir sistemų
techninę priežiūrą, laikantis
nustatyto techninės priežiūros
plano.

Jis/ji geba atlikti mechatroninių
sistemų techninės priežiūros
procedūras, pavyzdžiui, naudotis
techninio aptarnavimo dokumentais ir techninės priežiūros planais
bei, esant reikalui, atlikti reikalingus procedūrų pakeitimus.

Jis/ji geba taikyti prevencinę
techninę priežiūrą, siekiant
užtikrinti sklandų mechatroninių
sistemų veikimą.
Be to, jis/ji geba pakeisti operacijų
seką įdiegiant kokybės užtikrinimo priemones.

Jis/ji geba parengti mechatroninių
įrengimų ir sistemų techninės
priežiūros procedūras ir jų atlikimo bei kokybės užtikrinimo
procedūrų planus.

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai:
Jis/ji geba patikrinti mechatronines sistemas.
Jis/ji geba patikrinti apsauginių sistemų veikimą ir vykdyti protokoluose numatytus tikrinimus.
Jis/ji geba vykdyti mechatroninių sistemų techninę priežiūrą vadovaujantis techninės priežiūros planais.
Jis/ji geba pakeisti nusidėvėjusias dalis atliekant prevencinę techninę priežiūrą (pvz., diržus, guolius).
Jis/ji geba išardyti ir surinkti įrengimus ir jų mazgus bei žymėti detales pagal jų poziciją ir vykdomas funkcijas (pvz., pakeisti dantračius).
Jis/ji geba nustatyti ir pašalinti defektus bei juos užfiksuoti techninės priežiūros dokumentuose.
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Projekto THEME kompetencijų matrica - mechatronika su
dalinėmis kompetencijomis/ mokymosi rezultatų vienetais

1. Mechatroninių sistemų
techninė priežiūra ir veikimo
patikimumo užtikrinimas.

Jis/ji geba atlikti bazinę planinę
mechatroninių įrengimų ir sistemų
techninę priežiūrą, laikantis
nustatyto techninės priežiūros
plano.

Jis/ji geba atlikti mechatroninių
sistemų techninės priežiūros
procedūras, pavyzdžiui, naudotis
techninio aptarnavimo dokumentais ir techninės priežiūros planais
bei, esant reikalui, atlikti reikalingus procedūrų pakeitimus.

Jis/ji geba taikyti prevencinę
techninę priežiūrą, siekiant
užtikrinti sklandų mechatroninių
sistemų veikimą.

Jis/ji geba parengti mechatroninių
įrengimų ir sistemų techninės
priežiūros procedūras ir jų atlikimo bei kokybės užtikrinimo
procedūrų planus.

Be to, jis/ji geba pakeisti operacijų
seką įdiegiant kokybės užtikrinimo priemones.

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai:
Jis/ji geba taikyti kokybės užtikrinimo procedūras atliekant mechatroninių sistemų techninę priežiūrą ir taisymą.
Jis/ji geba pasirinkti tikrinimo procedūras ir priemones.
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Projekto THEME kompetencijų matrica - mechatronika su
dalinėmis kompetencijomis/ mokymosi rezultatų vienetais

2. Mechatroninių sistemų ir
įrengimų instaliavimas ir
išardymas.

Jis/ji geba naudotis raštiškomis instrukcijomis
instaliuojant ir išardant atskirus komponentus,
sudarančius mechatroninės sistemos funkcinę
grupę (pvz.. jutiklius, jungiklius, pavaras, variklius, transportavimo sistemas, bėgius).

Jis/ji geba pagal gamybos proceso reikalavimus parinkti mechatroninių sistemų mechanines dalis ir programinę įrangą (pvz., jutiklius, pavaras, jungtis, komunikacijos procedūras) bei parengti ir išbandyti paprastas
programuojamas logines valdymo programas
(PLC).

Jis/ji geba pateikti nepriklausomus mechatroninius sprendimus gamybos linijų konstravimui, užtikrinti jų bendrą funkcionalumą, ir, be
to, geba naudotis esamais ir modifikuotais
standartiniais komponentais.

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai:
Jis/ji remiantis brėžiniais geba nustatyti pneumatinių ir hidraulinių vamzdynų sistemų ilgį ir būtinus sujungimus.
Jis/ji remiantis brėžiniais geba prijungti elektrinius jutiklius (pvz., talpos, indukcinį, pjezoelektrinį jėgos jutiklį).
Jis/ji geba užtikrinti saugų servopavarų, asinchroninių ir tiesioginės srovės variklių galios tiekimą.
Jis/ji geba surinkti ir suderinti mechaninius komponentus (pvz, tvirtinant varžtais, suvirinant).
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Projekto THEME kompetencijų matrica - mechatronika su
dalinėmis kompetencijomis/ mokymosi rezultatų vienetais

2. Mechatroninių sistemų ir
įrengimų instaliavimas ir
išardymas.

Jis/ji geba naudotis raštiškomis instrukcijomis
instaliuojant ir išardant atskirus komponentus,
sudarančius mechatroninės sistemos funkcinę
grupę (pvz.. jutiklius, jungiklius, pavaras, variklius, transportavimo sistemas, bėgius).

Jis/ji geba pagal gamybos proceso reikalavimus parinkti mechatroninių sistemų mechanines dalis ir programinę įrangą (pvz., jutiklius, pavaras, jungtis, komunikacijos procedūras) bei parengti ir išbandyti paprastas
programuojamas logines valdymo programas
(PLC).

Jis/ji geba pateikti nepriklausomus mechatroninius sprendimus gamybos linijų konstravimui, užtikrinti jų bendrą funkcionalumą, ir, be
to, geba naudotis esamais ir modifikuotais
standartiniais komponentais.

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai:
Jis/ji geba perkelti duomenis apie laidų išvedžiojimo ir pneumatines/hidraulines schemas į surinkimo brėžinį, nurodant teisingą atlikimo seką.
Jis/ji geba taisyklingai sumontuoti ir išardyti pažymint kiekvieną mechaninį prietaisą (pvz., pakeisti pavaros komponentus).
Jis/ji geba atlikti veikimo išbandymą įvertinant turimus veikimo parametrus.
Jis/ji geba suplanuoti, atlikti ir dokumentuoti galutinį priėmimo išbandymą.
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Projekto THEME kompetencijų matrica - mechatronika su
dalinėmis kompetencijomis/ mokymosi rezultatų vienetais

2. Mechatroninių sistemų ir
įrengimų instaliavimas ir
išardymas.

Jis/ji geba naudotis raštiškomis instrukcijomis
instaliuojant ir išardant atskirus komponentus,
sudarančius mechatroninės sistemos funkcinę
grupę (pvz.. jutiklius, jungiklius, pavaras, variklius, transportavimo sistemas, bėgius).

Jis/ji geba pagal gamybos proceso reikalavimus parinkti mechatroninių sistemų mechanines dalis ir programinę įrangą (pvz., jutiklius, pavaras, jungtis, komunikacijos procedūras) bei parengti ir išbandyti paprastas
programuojamas logines valdymo programas
(PLC).

Jis/ji geba pateikti nepriklausomus mechatroninius sprendimus gamybos linijų
konstravimui, užtikrinti jų bendrą funkcionalumą, ir, be to, geba naudotis esamais ir
modifikuotais standartiniais komponentais.

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai:
Jis/ji geba modifikuoti mechatroninės sistemos prietaisą ieškant alternatyvinių sprendimų (pvz., jungtį, konvejerio juostą).
Jis/ji geba išbandyti optimizuotą mechatronikos sistemą.
Jis/ji geba nustatyti sutrikimų ir gedimų režimus ir pasiūlyti galimus problemų sprendimus.
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Projekto THEME kompetencijų matrica - mechatronika su
dalinėmis kompetencijomis/ mokymosi rezultatų vienetais

3. Mechantroninių komponentų instaliavimas ir
suderinimas mehatroninėse
sistemose ir gamybos linijose.

Jis/ji geba instaliuoti ir suderinti mechatroninius komponentus (pvz., atskirus
standartinius elektropneumatinius vožtuvus,
jutiklių ir pavarų junginius).

Jis/ji geba instaliuoti ir suderinti mechatroninių
posistemių komponentus (pvz., linijines pavaras, matavimo sistemas, transportavimo pavaras, transportavimo sistemas).

Jis/je geba instaliuoti ir suderinti sudėtingus
mechatroninius įrengimus, susidedančius iš
įvairių technologijų, instrumentinės ir valdymo
įrangos, suderinti susijusius parametrus,
išbandyti bendrą įrengimo veikimą ir užtikrinti
patikimą jo veikimą.

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai:
Jis/ji geba surinkti mechatroninius komponentus (pvz., įjungimo modulius, korpusus, el. grandinės vienetų junginius).
Jis/ji geba sujungti pagalbinius ir elektros grandinės komponentus laidais ir juos pažymėti.
Jis/ji geba suderinti atskirus mechantroninės sistemos komponentus.
Jis/ji geba instaliuoti komponentus su skysčiais, ypač hidraulinius cilindrus ir vožtuvus.
Jis/ji geba paruošti, išdėstyti ir sujungti vamzdžius ir žarnas.
Jis/ji geba patikrinti sandarumą.
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Projekto THEME kompetencijų matrica - mechatronika su
dalinėmis kompetencijomis/ mokymosi rezultatų vienetais

3. Mechantroninių komponentų instaliavimas ir
suderinimas mehatroninėse
sistemose ir gamybos linijose.

Jis/ji geba instaliuoti ir suderinti mechatroninius komponentus (pvz., atskirus
standartinius elektropneumatinius vožtuvus,
jutiklių ir pavarų junginius).

Jis/ji geba instaliuoti ir suderinti mechatroninių
posistemių komponentus (pvz., linijines pavaras, matavimo sistemas, transportavimo pavaras, transportavimo sistemas).

Jis/je geba instaliuoti ir suderinti sudėtingus
mechatroninius įrengimus, susidedančius iš
įvairių technologijų, instrumentinės ir valdymo
įrangos, suderinti susijusius parametrus,
išbandyti bendrą įrengimo veikimą ir užtikrinti
patikimą jo veikimą.

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai:
Jis/ji geba naudotis guolių surinkimo instrumentais.
Jis/ji geba surinkti ir suderinti variklių elementus (pvz., pavarų ašis ir guolius, jungtis, juostines ir grandinines pavaras, pavarų dėžes,
motoreduktorius).
Jis/ji geba naudotis elektriniais matavimo prietaisais ir bandymų įrengimais.
Jis/ji geba naudotis mechaniniais matavimo prietaisais ir bandymų įrengimais.
Jis/ji geba išbandyti ir suderinti įrengimus, nustatant ribinius veikimo parametrus (pvz., jungikliai ir jutikliai ).
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Projekto THEME kompetencijų matrica - mechatronika su
dalinėmis kompetencijomis/ mokymosi rezultatų vienetais

3. Mechantroninių komponentų instaliavimas ir
suderinimas mehatroninėse
sistemose ir gamybos linijose.

Jis/ji geba instaliuoti ir suderinti mechatroninius
komponentus (pvz., atskirus standartinius
elektropneumatinius vožtuvus, jutiklių ir pavarų
junginius).

Jis/ji geba instaliuoti ir suderinti mechatroninių
posistemių komponentus (pvz., linijines pavaras, matavimo sistemas, transportavimo pavaras, transportavimo sistemas).

Jis/je geba instaliuoti ir suderinti sudėtingus
mechatroninius įrengimus, susidedančius iš
įvairių technologijų, instrumentinės ir valdymo įrangos, suderinti susijusius parametrus, išbandyti bendrą įrengimo veikimą ir
užtikrinti patikimą jo veikimą.

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai:
Jis/ji geba surinkti ir suderinti mechantroninę sistemą su keliomis judėjimo funkcijomis.
Jis/ji geba instaliuoti pavarų ir transportavimo sistemas ir sujungti elektros variklius su dažnių keitikliais.
Jis/ji geba pritaikyti instrumentinę ir valdymo įrangą prie esamų įrengimų.
Jis/ji geba paleisti mechatroninius įrengimus.
Jisji geba stebėti ir vertinti mechatroninių įrengimų veikimą.
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Projekto THEME kompetencijų matrica - mechatronika su
dalinėmis kompetencijomis/ mokymosi rezultatų vienetais

4. Mechatroninių sistemų ir
įrengimų projektavimas,
derinimas ir montavimas
pagal kliento poreikius ir
gamybos patalpų planus.

Jis/ji geba naudoti
rankiniu būdu arba
kompiuterių programomis patikrintus
įrankius, kad pagal
gamybos brėžinius ir
kliento reikalavimus
gaminti atskirus
mechatroninių sistemų komponentus.
Jis/ji geba parengti
paprastus mechatroninių posistemių
brėžinius ir aprašymus bei naudotis
bazinėmis kompiuterinio projektavimo
CAD aplikacijomis.

Jis/ji geba sumontuoti
paprastas mechatronines posistemes
naudojantis brėžiniu
bei instaliuoti prietaisus pagal specialius gamybos poreikius.
Jis/ji geba taikyti
išsamias žinias apie
standartus ir taisykles
(pvz., apie paviršių
apdirbimą) bei naudotis sudėtingesnėmis kompiuterinio projektavimo
CAD funkcijomis
(pvz., patikrinti
sąsajas).

Jis/ji geba surinkti
mechatronines
sistemas naudojant
originalias konstravimo technikas ir
anksčiau pateiktas
dalis.
Jis/ji pilnai supranta
kompiuterinio projektavimo CAD
funkcijas ir užfiksuoti
dokumentuose sistemų pakeitimus
(pvz., detalių sąrašai,
funkcijų aprašymai,
veikimo instrukcijos).

Jis/ji geba suprojektuoti ir sukonstruoti
savarankiškas mechatronines posistemes
ir, naudojantis
tinkamais matavimo ir
bandymo įrengimais
įvertinti būtiną
gamybai tikslumą.
Jis/ji geba užfiksuoti
dokumentuose
kookybės kontrolės
sistemų rezultatus.

Jis/ji geba atlikti nepriklausomus įvairių
prietaisų pakeitimus ir
priderinimus (įskaitant variklių, jutiklių ,
PLC parinkimą) ir
naudotis skaitmeninėmis CNC programomis sistemos
konstravimui.
Jis/ji geba konstruoti
naudojantis skaitmeniniu modeliavimu
bei atlikti sistemos
veikimo simuliaciją ir
naudotis kompiuteriniu skaičiavimu
(pvz.. FEM).
Jis/ji geba atlikti
sanaudų ir naudos
analizę (pvz., siekiant nuspręsti, ar
komponentus pirkti,
ar gaminti atskirai.)

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai: šiame projekte nėra analizuojami

Jis/ji geba projektuoti
nepriklausomas
sudėtingas mechatronines sistemas ir
apskaičiuoti sistemos
ekonominį naudingumą.

Jis/ji geba optimizuoti
skaitmeninio valdymo
CNC programas
sudėtingų mechatroninių įrengimų ir
sistemų gamybai bei
stėbėti atviro kontūro
sistemos automatiką.
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5. Mechatroninių sistemų
paleidimas ir techninės bei
ekonominės pagalbos klientams teikimas.

Jis/ji geba paleisti mechatroninius įrengimus pagal
specifikacijas ir eskizus
bei suteikti pagalbą klientams jų perdavimo metu.

Jis/ji geba paleisti mechatronines sistemas, įvertinus
įmonės poreikius ir bazines sąlygas, parengti
būtiną techninę dokumentaciją, patarti klientams dėl
saugaus įrengimų eksploatavimo bei būsimo
technologijų įsigijimo.

Jis/ji geba paleisti sujungtas mechatronines sistemas ir įrengimus, įvertinus
visas bazines sąlygas bei
parengti būtiną techninę
dokumentaciją, įskaitant
instrukciją.

Jis/ji geba įvertinti klientų
reikalavimus mechatroniniams įrengimams, parengti sprendimus ir planuoti sistemos įdiegimą ir
veikimą.

Jis/ji geba valdyti projektą
nuo pasiūlymo pateikimo
iki pridavimo klientui,
įskaitant laiko planavimą ir
planų parengimą.

Jis/ji geba analizuoti klientų poreikius ir konfigūruoti
įrengimus pagal reikiamus
sprendimus.
Jis/ji geba esant reikalui
apmokyti klientus ir padėti
jiems laikytis saugaus
eksploatavimo procedūrų.

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai: šiame projekte nėra analizuojami
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dalinėmis kompetencijomis/ mokymosi rezultatų vienetais

6. Mechatroninių sistemų ir
įrengimų veikimo procesų ir
operacijų sekos priežiūra ir
vertinimas (įskaitant kokybės
užtikrinimą).

Jis/ji geba prižiūrėti proceso sekas pagal specifikacijas bei įdiegti reikalingas kokybės valdymo
priemones.

Jis/ji geba savarankiškai
prižiūrėti proceso sekas,
vertinti rezultatus, valdyti
lydinčiuosius statistinius
proceso rodiklius (SPC)
pagal kokybės valdymo
planą, paruošti paprastus
darbo grafikus, įskaitant
gamybos grafiką ir laiko
valdymą.

Jis/ji geba valdyti ir
prižiūrėti mechatroninius
įrengimus, parinkti bandymo ir stebėjimo planus,
parengti ir valdyti lydinčiuosius statistinius
proceso rodiklius (SPC),
siekti optimalių gamybos
linijos rezultatų, susijusių
su medžiagų srautu ir
parengti darbo grafikus,
įskaitant ir standartinės
gamybos laiko planus.

Jis/ji geba stėbėti sudėtingas mechatronines sistemas naudojant virtualius
instrumentus ir PPS sistemas bei atvirojo kontūro
valdymą siekiant optimizuoti įrengimų išdėstymą,
analizuoti medžiagų
srautus ir gamybos laiko
grafikus.

Jis/ji geba optimizuoti
mechatroninių gamybos
linijų proceso ciklus, suteikti instrukcijas dėl PPS
sistemų pakeitimų (pvz.,
suderinimų su SAP
sistemomis) ir įdiegti
nuolatinio procesų gerinimo kokybės valdymo
sistemas (CIP/KVP).

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai: šiame projekte nėra analizuojami
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Projekto THEME kompetencijų matrica - mechatronika su
dalinėmis kompetencijomis/ mokymosi rezultatų vienetais

7. Mechatroninių sistemų ir
įrengimų mechaninių ir programinės įrangos komponentų, skirtų šių sistemų ir
įrengimų valdymui ir reguliavimui instaliavimas, konfigūravimas, programavimas
ir veikimo patikrinimas.

Jis/ji geba instaliuoti ir konfigūruoti programas įrengimams ir programinės įrangos komponentams
ir įdiegti paprastas programuojamo loginio valdymo programas
(PLC).

Jis/ji geba parinkti mechatroninių
sistemų įrengimus ir programinę
įrangą (pvz. jutiklius, pavaras,
jungtis, komunikacijos procedūras) ir parengti bei išbandyti
paprastas programuojamo loginio
valdymo programas (PLC) pagal
gamybos proceso reikalavimus.

Jis/ji geba integruoti ir konfigūruoti mechatroninių sistemų programinius, valdymo ir reguliavimo
mechanizmus, programuoti
paprastus įrengimus (bendradarbiaujant su projektuotojais), simuliuoti programos seką prieš paleidžiant.

Jis/ji geba projektuoti, išbandyti ir
konfigūruoti įrengimus ir programinę įrangą tinklinėms mechatroninėms sistemoms bei stebėti
sistemos sąlygas naudojantis
tinkamais matavimo ir vizualizacijos instrumentais.

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai:
Jis/ji geba nustatyti svarbiausius PLC įrengimų modulius.
Jis/ji geba atlikti PLC įrengimų konfigūraciją naudojantis PLC programine įranga.
Jis/ji geba perduoti PLC programas į automatikos vienetus.
Jis/ji geba įvesti ir pakeisti mechatroninio įrengimo modulio valdymo programas (pvz., pakėlimo ir padėjimo įrenginys).
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Projekto THEME kompetencijų matrica - mechatronika su
dalinėmis kompetencijomis/ mokymosi rezultatų vienetais

7. Mechatroninių sistemų ir
įrengimų mechaninių ir programinės įrangos komponentų, skirtų šių sistemų ir
įrengimų valdymui ir reguliavimui instaliavimas, konfigūravimas, programavimas
ir veikimo patikrinimas.

Jis/ji geba instaliuoti ir konfigūruoti programas įrengimams ir
programinės įrangos komponentams ir įdiegti paprastas programuojamo loginio valdymo
programas (PLC).

Jis/ji geba parinkti mechatroninių
sistemų įrengimus ir programinę
įrangą (pvz. jutiklius, pavaras,
jungtis, komunikacijos procedūras) ir parengti bei išbandyti
paprastas programuojamo loginio valdymo programas (PLC)
pagal gamybos proceso
reikalavimus.

Jis/ji geba integruoti ir konfigūruoti
mechatroninių sistemų programinius, valdymo ir reguliavimo mechanizmus, programuoti paprastus
įrengimus (bendradarbiaujant su
projektuotojais), simuliuoti programos seką prieš paleidžiant.

Jis/ji geba projektuoti, išbandyti ir
konfigūruoti įrengimus ir programinę įrangą tinklinėms
mechatroninėms sistemoms bei
stebėti sistemos sąlygas naudojantis tinkamais matavimo ir
vizualizacijos instrumentais.

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai:
Jis/ji geba naudotis techniniais brėžiniais ir specifikacijomis siekiant parinkti įrengimų ir programinės įrangos komponentus (pvz., sensorinius
jungiklius, pneumatines sklendes, cilindrus).
Jis/ji geba surinkti įrengimų komponentus į mechatroninių įrenginių modulius.
Jis/ji geba instaliuoti jutiklius ir pavaras.
Jis/ji geba patikrinti veikiančios valdymo sistemos jutiklių ir pavarų veikimą .
Jis/ji geba įdiegti mechatroninės sistemos linijinę programą (pvz., su laiko skaičiavimo funkcijomis, skaitikliais).
Jis/ji geba patikrinti proceso aplikacijos programas.
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Projekto THEME kompetencijų matrica - mechatronika su
dalinėmis kompetencijomis/ mokymosi rezultatų vienetais

7. Mechatroninių sistemų ir
įrengimų mechaninių ir programinės įrangos komponentų, skirtų šių sistemų ir
įrengimų valdymui ir reguliavimui instaliavimas, konfigūravimas, programavimas
ir veikimo patikrinimas.

Jis/ji geba instaliuoti ir konfigūruoti programas įrengimams ir programinės įrangos komponentams
ir įdiegti paprastas programuojamo loginio valdymo programas
(PLC).

Jis/ji geba parinkti mechatroninių
sistemų įrengimus ir programinę
įrangą (pvz. jutiklius, pavaras,
jungtis, komunikacijos procedūras) ir parengti bei išbandyti
paprastas programuojamo loginio
valdymo programas (PLC) pagal
gamybos proceso reikalavimus.

Jis/ji geba integruoti ir konfigūruoti mechatroninių sistemų programinius, valdymo ir reguliavimo
mechanizmus, programuoti paprastus įrengimus (bendradarbiaujant su projektuotojais), simuliuoti
programos seką prieš paleidžiant.

Jis/ji geba projektuoti, išbandyti ir
konfigūruoti įrengimus ir programinę įrangą tinklinėms mechatroninėms sistemoms bei stebėti
sistemos sąlygas naudojantis
tinkamais matavimo ir vizualizacijos instrumentais.

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai:
Jis/ji geba programuoti mechatroninių sistemų su skirtingais veikimo režimais (pvz., vieno žingsnio, automatinio režimo) PLC programas.
Jis/ji geba priimti ir apdoroti analoginius ir skaitmeninius signalus (pvz., su temperatūros davikliais arba kodatoriais).
Jis/ji geba įdiegti PLC programas elektros variklių greičio valdymui (pvz., dažnių keitiklis, servopavaros).
Jis/ji geba simuliuoti roboto judesius virtualioje aplinkoje naudojantis valdymo grandinėmis.
Jis/ji geba rasti realaus roboto struktūros atitikmenis virtualioje roboto struktūroje.
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Projekto THEME kompetencijų matrica - mechatronika su
dalinėmis kompetencijomis/ mokymosi rezultatų vienetais

7. Mechatroninių sistemų ir
įrengimų mechaninių ir programinės įrangos komponentų, skirtų šių sistemų ir
įrengimų valdymui ir reguliavimui instaliavimas, konfigūravimas, programavimas
ir veikimo patikrinimas.

Jis/ji geba instaliuoti ir konfigūruoti programas įrengimams
ir programinės įrangos komponentams ir įdiegti paprastas
programuojamo loginio valdymo
programas (PLC).

Jis/ji geba parinkti mechatroninių
sistemų įrengimus ir programinę
įrangą (pvz. jutiklius, pavaras,
jungtis, komunikacijos procedūras) ir parengti bei išbandyti
paprastas programuojamo loginio valdymo programas (PLC)
pagal gamybos proceso reikalavimus.

Jis/ji geba integruoti ir konfigūruoti
mechatroninių sistemų programinius, valdymo ir reguliavimo mechanizmus, programuoti paprastus
įrengimus (bendradarbiaujant su
projektuotojais), simuliuoti programos seką prieš paleidžiant.

Jis/ji geba projektuoti, išbandyti ir
konfigūruoti įrengimus ir programinę įrangą tinklinėms mechatroninėms sistemoms bei stebėti
sistemos sąlygas naudojantis
tinkamais matavimo ir vizualizacijos instrumentais.

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai:
Jis/ji geba prijungti automatinėje sistemoje PLC duomenų perdavimui (pvz., naudojant bus sistemą).
Jis/ji geba surinkti tinklinius komponentus į valdymo sistemą.
Jis/ji geba valdyti tinklinius periferinius prietaisus (pvz., servopavaras, dažnių keitiklius).
Jis/ji geba suderinti matavimo instrumentus.
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Projekto THEME kompetencijų matrica - mechatronika su
dalinėmis kompetencijomis/ mokymosi rezultatų vienetais

8. Techninės infromacijos,
reikalingos mechatroninių
sistemų suderinimui,
parengimas ir platinimas.

Jis/ji geba parengti mechatroninių posistemių
aprašymus ir brėžinius ir taikyti bazines
kompiuterinio projektavimo CAD aplikacijas.

Jis/ji visiškai supranta mechatroninių sistemų
techninės informacijos dokumentų valdymą ir
geba parengti bei pritaikyti šiuos dokumentus
pagal specialius įmonės veiklos reikalavimus.

Jis/ji geba atskirai analizuoti sudėtingas
operacijų sekas siekiant suprasti ryšius ir
parengti techninės priežiūros bei gamybos
procedūras.
Jis/ji supranta sistemos parametrų svarbą
įrengimų funkcionavimui ir geba savarankiškai
įvertinti bei dokumentuoti mechaninių
įrengimų nusidėvėjimą ir bendrą būklę.

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai: šiame projekte nėra analizuojami
9. Mechatroninių sistemų ir
įrengimų veikimo sutrikimų ir
gedimų diagnostika ir taisymas, klientų konsultavimas, kaip išvengti veikimo
sutrikimų ir gedimų, mechatroninių sistemų modifikavimas ir išplėtimas.

Jis/ji geba diagnozuoti ir pašalinti
paprastų mechatroninių sistemų
komponentų ir prietaisų sutrikimus ir gedimus.
Jis/ji geba naudotis reikalingais
tikrinimo, matavimo ir diagnozavimo instrumentais.

Jis/ji geba savarankiškai spręsti
mechatroninių gamybos įrengimų
veikimo problemas naudojantis
(kompiuterinėmis) diagnostikos
sistemomis bei taikyti ekspertines
sistemas, duomenų bazes ir sutrikimų dokumentavimą.

Jis/ji geba diagnozuoti ir pašalinti
sudėtingų mechatroninių įrengimų
veikimo klaidas ir sutrikimus bei
patarti klientams, kaip išvengti
sutrikimų bei gedimų priežasčių
atliekant įrengimo ar sistemos
pakeitimus ar patobulinimus.

Dalinės kompetencijos/ Mokymosi rezultatų vienetai: šiame projekte nėra analizuojami

Jis/ji geba analizuojant mechatroninės įrangos gedimus išplėtoti
stebėsenos ir diagnostikos sistemą.
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Projekto THEME kompetencijų matrica - mechatronika su
dalinėmis kompetencijomis/ mokymosi rezultatų vienetais

Santrumpos:
BOL B/L
CMR
ERP
L/C
SOP
EUR 1

Pakrovimo sąskaita Bill of lading
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (krovinio pervežimo deklaracija)
Įmonės išteklių planavimas Enterprise Resource Planning
Akredityvas Letter of Credit
Pardavimų užsakymo procesas Sales Order Process
EUR 1. prekių judėjimo sertifikatas

Šis projektas yra finansuojamas Europos Komisijos.
Ši publikacija atspindi tik jos autorių nuomonę, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už šios informacijos turinį ir bet kokį jos panaudojimą.
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