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PhD képzés 

Pattantyús-Ábrahám Géza  

Gépészeti Tudományok  

Doktori Iskola 

TANTÁRGY ADATLAP ÉS TANTÁRGYKÖVETELMÉNYEK 
2016. augusztus 24. 

 

SZÁMATÓGÉPES TERVEZÉS 

COMPUTER AIDED DESIGN 
 

1. Tantárgy kódja Szemeszter Óraszám, 

Követelmény 

Kredit Nyelv Tárgyfélév 

 BMEGEGE005D 1 2+0+0 / v 3 magyar ősz/tavasz 

2. A tantárgy felelőse: 

Név: Beosztás: Tanszék: 

Dr. Piros Attila egyetemi docens Gép- és Terméktervezés Tsz. 

 

3. A tantárgy előadója: 

Név: Beosztás: Tanszék: 

Dr. Piros Attila egyetemi docens Gép- és Terméktervezés Tsz. 

Dr. Körtélyesi Gábor egyetemi adjunktus Gép- és Terméktervezés Tsz. 

4. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 

Alapismeretek a számítógéppel segített tervezés témakörében. 

5. Kötelező/ajánlott előtanulmányi rend:  

Nincs előtanulmányi követelmény. 

6. A tantárgy célkitűzése: 

A tantárgy célja a PhD hallgatók felkészítése tudományos feladatok megoldására a gépészet 

témakörében a számítógéppel segített tervezés eszközeit igénybe véve. 

7. A tantárgy részletes tematikája: 

hét előadás 

1. A számítógéppel segített tervezés (CAD) témakörének áttekintése. 

2. A tervezési folyamat virtualizálása, digitális mock-up alkalmazása. 

3. A CAD metódus elemei és a folyamat menedzselése. 

4. Az építőelem alapú tervezés koncepciója és megvalósítása. 

5. A virtuális tervezés módszertana és eszközei. 

6. Mérnöki tervezés építőelem alapon. 

7. Geometria módosítása építőelemek alkalmazása nélkül. 
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8. Termékmodellezés és szimuláció. 

9. Mechanizmusok kinematikai és dinamikai szimulációja. 

10. Mozgásanalízisek eredményeinek a megjelenítése és utófeldolgozása. 

11. A számítógéppel segített rajzolás és a tervezett termék egyéb megjelenítési lehetőségei. 

12. Virtuális valóság alkalmazásának lehetőségei a terméktervezésben. 

13. A gyors prototípus gyártás módszerei és lehetőségei. 

14. A CAD eszközök jövője. 

8. A tantárgy végzésének módja:  

Előadás: 2 óra/hét 

9. Követelmények 

a) félév közben: 

Nincsenek követelmények. 

b) vizsgaidőszakban: 

Szóbeli vizsga. 

c) A tanulmányi követelmények teljesítése során tiltott eszközöket használó hallgatók 

szankcionálása: 
A tanulmányi követelmények teljesítéséhez kapcsolódó szabálytalanságok egységes kezeléséről szóló 1/2013. (I. 30.) sz. déká-

ni utasítás értelmében az a hallgató, aki: 

• a félévközi írásbeli számonkéréseken a tárgykövetelményekben megengedett, ill. a számonkérés felelős oktatója által felso-

roltakon kívül bármely más segédeszközt (könyv, jegyzet stb.) igénybe vesz és/vagy más hallgató bármilyen segítségét – kivé-

ve az engedélyezett eszköz kölcsönzését – kéri és/vagy azt elfogadja, a félév során a fenti tettét követő számonkérésekből 

kizárja magát, az addig szerzett eredményei elvesznek, aláírást nem kaphat, pótlási lehetőséggel nem rendelkezik; végleges 

eredménye: elégtelen(1). 

• az otthoni házi feladatot bizonyíthatóan nem saját maga készítette el, vagy abban olyan részt is saját eredményként, ill. mun-

kaként (alkotásként) tüntet fel mely bizonyíthatóan nem az, a félév során a fenti tettét követő számonkérésekből kizárja magát, 

az addig szerzett eredményei elvesznek, aláírást nem kaphat, pótlási lehetőséggel nem rendelkezik; végleges eredménye: Meg-

tagadva. 

• az írásbeli számonkérés eredményhirdetése során a kézhez kapott kijavított és értékelt dolgozaton, ill. feladaton utólag változ-

tat vagy változtatni próbál, a félév során a fenti tettét követő számonkérésekből kizárja magát, az addig szerzett eredményei 

elvesznek, aláírást nem kaphat, pótlási lehetőséggel nem rendelkezik; végleges eredménye: elégtelen(1). 

10. Konzultációs lehetőségek 

1 óra/hét e-mailben előzetesen egyeztetve 

11. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 

12. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:  

Kontakt órák 28 óra/félév 

Otthoni munka 14 óra/félév 

Felkészülés a vizsgára 48 óra/félév 

Összesen: 90 óra/félév 

13. Záradék 

14. A tantárgy tematikáját kidolgozta: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 

Dr. Piros Attila egyetemi docens Gép- és Terméktervezés 

Tsz. 
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PhD in Mechanical Engineering 

 

 

 

SUBJECT DATA SHEET AND REQUIREMENTS 

last modified: 20th May 2016 

COMPUTER AIDED DESIGN 

SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT TERVEZÉS 
1 Code Semester nr. 

or  

fall/spring 

Contact 

hours/week 

(lect.+semin.+lab.) 

Requirements 

p / e / s 

Credit Language 

 BMEGEGE005D spring 2+0+0 e 3 English 

2. Subject’s responsible: 

Name: Title: Affiliation (Department): 

Dr. Attila Piros Associate professor Dept. of Machine and Product Design 

3. Lecturer: 

Name: Title: Affiliation (Department): 

Dr. Attila Piros Associate professor Dept. of Machine and Product Design 

Dr. Gábor Körtélyesi Assistant professor Dept. of Machine and Product Design 

4. Thematic background of the subject: 

Basic knowledge of computer aided design. 

5. Compulsory / suggested prerequisites:  

There is no special prerequisite for this subject. 

6. Main aims and objectives, learning outcomes of the subject:  

The goal of the course is to prepare the PhD students to resolve complex research tasks in the mechanical engineer-

ing with the tools of the computer aided design. 

7. Method of education: 

 Lecture 2 h/w  

8. Detailed thematic description of the subject: 

Week Lecture 
1. Overview about the application of the Computer Aided Design (CAD). Definition of CAD and its fields. 

2. Virtualization of the product development process and the digital mock-up concept. 

3. The elements and methods of CAD management. 

4. Concept of feature based geometry and its types. 

5. The tools and methods of virtual products development. 

6. Feature creation and recognition. Engineering design using features based systems. 

7. Altering the geometry via non-feature based methods. 

8. Product modeling and simulation. 

9. Kinematic and dynamic simulation of the mechanisms. 

10. Visualization and the post processing of the motion results. 

11. Computer aided drawing and other representation of the virtual product. 

12. Application of the virtual/augmented reality in the field of mechanical engineering. 

13. Functions and methods of rapid prototyping. 
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14. Future application of the CAD tools. 

9. Requirements and grading  

a) in term-period  
N.A. 

b) in examination period  
Oral exam. 

c) Disciplinary Measures Against the Application of Unauthorized Means at Mid-Terms, Term-End 

Exams and Homework 
The following students are subject to disciplinary measures.  

1. Those students who apply unauthorized means (book, lecture notes, infocommunication means, tools for storing and 

forwarding electronic information, etc.), different from those listed in the course requirements or adopted by the lec-

turer in charge of the course assessment, in the written mid-term exams taken, or invite or accept any assistance of fel-

low students, with the exception of borrowing authorized means, will be disqualified from taking further mid-term ex-

ams in the very semester as a consequence of their action. Further to this, all of their results gained in the very semes-

ter will be void, can get no term-end signatures, and will have no access to Late Submission option. Final term-end re-

sults in courses with practical mark will automatically become Fail (1), the ones with exam requirements will be la-

belled Refused Admission to Exams.  

2. Those students whose homework verifiably proves to be of foreign extraction, or alternatively, evident results or work 

of a third party, are referred to as their own, will be disqualified from taking further assessment sessions in the very 

semester as a consequence of their action. Further to this, all of their results gained in the very semester will be void, 

can get no term-end signatures, and will have no access to Late Submission options. Final term-end results in courses 

with practical mark will automatically become Fail (1), ones with exam requirements will be labelled Refused Admis-

sion to Exams.  

3. Those students who apply unauthorized means (books, lecture notes, infocommunication means, tools for storing and 

forwarding electronic information, etc.), different from those listed in the course requirements or adopted by the lec-

turer in charge of the course assessment, in the written term-end exams taken, or invite or accept any assistance of fel-

low students, with the exception of borrowing authorized means, will immediately be disqualified from taking the 

term-end exam any further as a consequence of their action, and will be inhibited with an automatic Fail (1) in the ex-

am. No further options to sit for the same exam can be accessed in the respective exam period.  

4. Those students who alter, or make an attempt to alter the already corrected, evaluated, and distributed test or exer-

cise/problem,  

i. as a consequence of their action, will be disqualified from further assessments in the respective semester. 

Further to this, all of their results gained in the very semester will be void, can get no term-end signatures, 

and will have no access to Late Submission options. Final term-end results in courses with practical mark 

will automatically become Fail (1), ones with exam requirements will be labelled Refused Admission to Ex-

ams;  

ii. and will immediately be inhibited with an automatic Fail (1) in the exam. No further options to sit for the 

same exam can be accessed in the very same exam period.  

10. Retake and repeat 
N.A. 

11. Consulting opportunities: 
1 hr/week upon appointment by e-mail 

12. Reference literature (recommended): 

13. Home study required to pass the subject: 
Contact hours 28 h/semester 

Home study for the courses 14 h/semester 

Home study for the exam 48 h/semester 

Total: 90 h/semester 

14. The data sheet and the requirements are prepared by: 

Name: Title: Affiliation (Department): 

Dr. Attila Piros Associate professor Dept. of Machine and Product Design 
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