
 

 

TANTÁRGYPROGRAM 

 

SZAKOK: 

 

Gépészmérnöki BSC, Gépgyártástechnológia 

szakirány 

 

 

TAGOZAT: Levelező 

 

 

A tantárgy tantervi címe: 

 

CAD/CAM/CIM 

 

Az oktatásért felelős tanszék: 

Anyagtudományi és Technológiai Tanszék 

A tantárgy kódja: 

LGB_AJ014_1 

 

Tantárgy ekvivalencia 
Ekvivalens tárgy(ak) kódja(i): 

 

Tantárgyfelelős neve: 

Hatos Istvan 

 

Érvényesség (max): 

 

A tantárgyprogramot készítette: 

Hatos Istvan 

 

Dátum: 

2014. 01. 27. 

 

 

 

1. A tantárgy szerepe a szakképzés céljának megvalósításában: 

A gépész szakmai törzsanyag, illetve a CAD alkalmazás tantárgyak kiegészítéseként a 

hallgatóknak speciális szakirányú ismereteket adni, illetve megszerzett ismereteket, 

jártasságokat kiegészíteni, továbbfejleszteni, az automatizált műszaki tervezés, a 

számítógéppel segített megmunkálás területén. Az említett területeken legyenek képesek a 

hallgatók a járműiparban használatos egy – egy csúcskategóriás szoftver használatára. 

 

 

2. Oktatási cél: 

A félév során a hallgatók megismerik a korszerű számjegyvezérlésű szerszámgépek: 

felépítését, programozási módjait, a gyártási folyamatban betöltött szerepüket, integrálási 

módjaikat. A korábbi CAD-es tanulmányok folytatásaként megismerik 3D környezetben 

tervezhető gyártási folyamatokat. ). A tantárgy fő céljának megfelelően, a hallgatók 

megtanulnak önállóan használni egy ipari CAM szoftvert, elsajátítják a számítógéppel segített 

forgácsoló megmunkálások tervezését (előgyártmány létrehozás, szerszám modellezés, 

szerszámpálya generálás, ütközésvizsgálat és szimuláció, NC kód készítés, dokumentáció). A 

klasszikus gyártási eljárásokon túl a hallgatók megismerik a legújabb gyorsprototípus gyártó 

eljárásokat, azok alkalmazási lehetőségeit, tervezési és gyártási sajátosságaikat. 

 



3. Tantárgyi jellemzők: 

Oktatott félévek száma:  1 KREDITPONT: 4 

Javasolt tanrendi hely Félévi követelmény Oktatási félév 

 

   7. félév vizsga folyamatos 

számonkérés 

ötfokozatú 

beszámoló 

háromfokozatú 

beszámoló 
Páros páratlan Mindkettő 

Törzsanyag  X     X 

Kötelezően választható        

Szabadon választható        

HETI ÓRASZÁM 

kontakt óra /félév konzultációs óra /hét önálló hallgatói munkaóra 
Elmélet gyakorlat labor  

1 

 

30/félév 12   

Előtanulmányi feltételek (legfeljebb 3 tantárgy, vagy egy modul): 

LGB_AJ013_2 

 

 

4. Tanagyag tartalma oktatási órára bontva: 

 

1-2. Szemjegyvezérlésű szerszámgépek típusai, szerepük a gyártási folyamatban.  

3-4. CAD/CAM alapjai. CAM rendszerek általános bemutatása. 

5-10. Egy ipari környezetben használt CAM rendszer részletes bemutatása. Házi feladat 

kiadás. 

11-12. Gyorsprototípus gyártás. 

 

 

Kötelező irodalom:  

Hatos I.: Forgácsoló megmunkálások tervezése CAD/CAM/CAE eszközökkel, elektronikus 

tananyagrész, Széchenyi István Egyetem, 2013 

 

Ajánlott irodalom:  

Mátyási Gyula,Sági György: Számítógéppel támogatott technológiák - CNC, CAD/CAM 

Műszaki kiadó, 2007 

 

Értékelés módja: 

A félévvégi aláírás feltétele: 

- házi feladat beadás 

 

Az osztályzat kialakítása: 

– a házi feladat alapján 

  

Győr, 2014. január 27. 

 

 

Hatos István 

egyetemi tanársegéd 

  

 


