
 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar 

Matematika Alapszak 
Alkalmazott matematikus szakirány  

Kötelezı tantárgy 

TANTÁRGY ADATLAP 
és tantárgykövetelmények 

2006. 

Tantárgycím: CAD alapok tanfolyam AM 

2. Tantárgy 
kódja 

félév Követelmény Kredit Nyelv Modul/ 
szakirány 

  negyedik gyakorlati jegy 2 magyar Alkalmazott 
matematikus 

szakirány 

 

3. A tantárgyfelelıs személy és tanszék:  
Dr. Csikós Balázs, Geometriai Tanszék, Matematikai Intézet. 

 

4. A tantárgy elıadója:  

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 
dr. Csikós Balázs egyetemi docens 
dr. Daróczy-Kiss Endre tanszéki mérnök 
dr. Kertész Gábor egyetemi adjunktus 
dr. Lakos Gyula egy. tanársegéd 
dr. Moussong Gábor egyetemi adjunktus 
dr. Verhóczki László egyetemi docens 

Geometriai Tanszék, 
Matematikai Intézet 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít:  
A tárgy elsajátításához szükség van a geometria releváns fogalmainak és módszereinek az 
ismeretére, továbbá minimális számítógép-felhasználói ismeretekre. 

 
6. Kötelezı/ajánlott elıtanulmányi rend:  
A tantárgy felvételének kötelezı elıfeltétele a Geometria 1 tárgy bármelyik szintjének 
elvégzése. 
 

7. A tantárgy célkitőzése: 
Egy élvonalbeli CAD program használatának elsajátítása. Az alábbi részletes tematikában ez 
a program az AutoCAD. 



 
8. A tantárgy részletes tematikája: 

 
Síkbeli rajzok készítése.  
 
Alapfogalmak. A grafikus képernyı részei. Parancs kiadása ikonokkal, menübıl, 
parancssorból. Rácspontok ki- és bekapcsolása, rácspontokhoz vonzás, ortogonális rajzolási 
mód. A kurzor vonzása rajzelemek nevezetes pontjaihoz, a célnégyzet. Színek, fóliák, 
vonaltípusok. 
 
Rajzelemek létrehozása. Vonal, kör, stb. különbözı megadási módjai. Pontok kijelölése 
abszolút, relatív illetve polár koordinátáinak megadásával. Töröttvonalak létrehozása, 
szerkesztése.  
 
Rajzelemek módosítása Eltolás, forgatás, tükrözés, nagyítás, ciklikus vagy rácsszerő 
elrendezés, levágás, kiterjesztés, sraffozás, stb. 
 
A rajz nézetének megváltoztatása. Zoom, eltolás, légi nézet, stb. 
 
A rajz méretezése. Méretezési stílusok. Szakaszok és szögek méretezése, folytatott méretezés, 
szövegek elhelyezése. 
 
Térbeli ábrázolás. 
 
Nézıpontok, osztott képernyı. Dinamikus nézet. Drótvázas és árnyalt nézet, takarás. 
 
3D vonal megadása. Pontkoordináta-szőrık.  
 
3D lapok, 3D felületek (vonalfelületek, forgásfelületek stb.) konstrukciója.  
 
Tömör testek modellezése (konstruktív testgeometria, KTG). Primitív testek. Boole-
mőveletek. Tömör test létrehozása kihúzással, forgatással. 
 

9. A tantárgy oktatásának módja: 
Heti 2 óra gyakorlat számítógépes laborban.  

 

10. Követelmények 
A gyakorlatokon a részvétel kötelezı. A gyakorlati jegy megszerzéséhez két zárthelyi 
dolgozatot kell írni. Az elégtelen gyakorlati jegy javítása gyakorlati jegy utóvizsgával a 
vizsgaidıszak során egy ízben megkísérelhetı. 

 
11. Pótlási lehetıségek 
A félév végén, indokolt esetben, a gyakorlatvezetı döntése alapján egy javító zárthelyi 
dolgozat írására van lehetıség. 

 
12. Konzultációs lehetıségek 
Rendszeres konzultációs lehetıség a gyakorlatvezetıvel, a hallgatók igényeinek megfelelıen. 



 
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Pintér Miklós: Új AutoCAD tankönyv 1–2. ComputerBooks, Budapest, 2001 

 

14. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka:  
A bemutatott szerkesztési eljárások elsajátítása, az ezekkel megoldható rajzfeladatok önálló 
kidolgozása és a zárthelyi dolgozatok "megírása". 

 

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta: 

Név: Beosztás: Tanszék, Int.: 
dr. Csikós Balázs egyetemi docens Geometriai Tanszék, 

Matematikai Intézet 
 


