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Számítógépes tervezés kurzus 

• Előzmény: Bevezetés a CADKey-be (2000-2007) 

PTM szakon Grafika sávos tantárgy 

• 2007-től Számítógépes tervezés, szabadon 

válaszható tárgy először a PTI szakon, később 

az MI szakon. 

Névváltozás indoka: független legyen a használt 

szoftvertől. 

• SolidWorks 2007 oktatási verziót használjuk. 



Miért éppen a SolidWorks-re esett a 

választás? 

• Az alapvető modellezési funkciók könnyen 

elsajátíthatók. 

• Olyan szoftvert kerestünk,amely a mérnöki 

munkában is jól használható, lehetőséget ad 

különböző szimulációk (pl. áramkörök szimulációja) 

készítésére, elemzésére. 

• Lehetőséget nyújt a projekt munkára azzal, hogy az 

alapelemek (part) utólag módosíthatók, melyek 

kombinálásával assembly-ket hozunk létre. 



• Modellcsalád létrehozására van lehetőség, ahol 

bizonyos méreteket paraméterként tekintve excel 

táblázat megfelelő oszlopának beolvasásával az 

eredménymodellek közül választhatjuk ki a 

legmegfelelőbbeket. 

• Műhelyrajzok készítésére van lehetőség, melyekhez 

az alapvető fő nézeteken kívül beállított 

axonometrikus- vagy perspektív képet illeszthetünk be. 

 

Miért éppen a SolidWorks-re esett a 

választás? 



Hallgató létszámok 

Félév Létszám Teljesített 

2009-2010/I. 33 33 

2009-2010/II. 33 30 

2010-2011/I.  66 55 

2010-2011/II.  69 63 

2011-2012/I. 69 61 

2011-2012/II. 52 42 

2012-2013/I.  77 68 

2012-2013/II.  30 27 

2013-2014/II. 28 27 

2014-2015/I. 24 



Tematika a Syllabus alapján 

• SolidWorks alapok és a kezelőfelület 

• Alapvető műveletek alkalmazása (2D vázlat 

készítése, kényszerek, méretezés, kihúzás, 

héjképzés) 

• Assembly készítése 

 

 

 

 



• 3D vázlat készítése, 

 söprés 

 

 

• Felületelemek lekerekítése 

 

 

 

• Profilátmenet 

 

Tematika a Syllabus alapján 



• Forgatási műveletek 

 

 

 

• Egyenes és íves kiosztás 

 

 

 

 

• Két test kombinálása 

 

Tematika a Syllabus alapján 



• Söprés két test között 

 

 

 

• Műhelyrajz készítése 

 

 

 

• Gyakorló feladatok megoldása 

 

Tematika a Syllabus alapján 



Oktatási segédanyag 



Oktatási segédanyag 



Oktatási segédanyag 



Gyakorlás 



Gyakorlás 



Önálló gyakorlás 



Hallgatói munkák 

Gecsei Dorina  
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Hallgatói munkák 
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Dezső Marcell 

Hallgatói munkák 



Hallgatói munkák 

Márton Gábor 



Márton Gábor 

Hallgatói munkák 



Köszönjük a figyelmet! 


