
BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Járműelemek és Hajtások Tanszék

A Műszaki Ábrázolás I. (KOGE1005) tantárgy programja

Alapismeretek

Ábrázoló geometriai alapfogalmak, vetítési módszerek, képsíkrendszerek, transzformáció. Rajztechnikai

ismeretek. (2 előadás óra)

Gyakorlás: alapvető geometriai szerkesztések (középiskolai tananyag felfrissítése: párhuzamos eltolás,

szögszerkesztés, stb.), szabadkézi rajz. (4 óra)

Térelemek ábrázolása

Térelemek fogalma és ábrázolási módszerei. Perspektívák. Térgeometriai ismeretek. Térelemek

ábrázolása merőleges vetületekkel. Térelemek helyzetgeometriája. Illeszkedések, síkok, egyenesek

transzformációja. Síkok és egyenesek metszéspontjai. Síkok metszésvonala. Transzverzálisok

szerkesztése. Térelemek méretgeometriája, méretmegadás módszerei. Távolság feladatok. (8 előadás óra)

Gyakorlat: Új képsíkok felvétele, pontok egyenesek transzformációja. Metszési feladatok. Testek

transzformációja. Távolság és szög feladatok. (8 óra)

Síklapú testek

Síklapú testek ábrázolása, döfésük egyenessel. Síkmetszés. Láthatóság fogalma és meghatározásának

módszerei. Síklapú testek áthatása, felületeinek kiterítése. (4 előadás óra)

Gyakorlat: Síkidomok valódi nagysága. Síklapú testek síkmetszése, kiterítése, áthatása. (4 óra)

Görbe felületek

Görbe vonalak és felületek ábrázolása. Görbe felületű testek ábrázolása, döfése egyenessel. Görbe

felületű testek síkmetszése. Görbe felületű testek áthatása. (6 előadás óra)

Gyakorlat:

Görbe felületű testek ábrázolása, síkmetszése. Görbe felületű testek áthatása (6 óra)

Térgeometria alapjai

Méretes feladatok. Mértani helyek meghatározása, ábrázolása. Mozgásgeometriai feladatok. A

számítógéppel segített tervezés (CAD) lehetőségei az ábrázoló geometriában. Számítógépes rajzolási

módszerek alkalmazása (AUTOCAD). (4 előadás óra)

Gyakorlat: Méretes feladatok (2 óra)

Bemutató a számítógépes rajzolás lehetőségeiről, egyszerű számítógépes rajzfeladat

megoldása (4 óra)

Házi feladatok: az órai gyakorlatokkal azonos témakörű, minden órára kötelezően elkészítendő A3

méretű rajzfeladat.

Zárthelyi: I. Térelemek ábrázolása, síklapú testek.

II. Görbefelületű testek, térgeometriai feladatok.



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Járműelemek és Hajtások Tanszék

A Műszaki Ábrázolás II. (KOGE1006) tantárgy programja

Géprajzi alapismeretek

Az ábrázolás alapmódszerei (valósághű, egyszerűsített, jelképes). Vetítési módok (európai, amerikai).

Vetületek elnevezése. Nézetek általános és kivételes ábrázolási módjai. Rajztechnikai ismeretek.

Rajzfajták, rajzdokumentáció. ( 2 előadás óra)

Gyakorlás: ábrázoló geometriai géprajzi vonatkozásainak átismétlése. Axonometrikus ábrázolás

szabadkézi módszerei. Szabvány betűk. (2 óra)

Alkatrészek ábrázolása

Metszetek származtatása, fajtái, jelölésük. A méretmegadás formai szabályai, speciális esetek. A

méretmegadás tartalmi szabályai. Kapcsolat a gyártástechnológiával. (4 előadás óra)

Gyakorlás: Axonometrikus ábrákból vetületek készítése. Általános és kivételes esetek. Axonometrikus

ábrákból metszetek készítése. Metszett felületek jelölése. Axonometrikus ábra rajzolása vetületek alapján

(alkatrész rekonstrukció). Szögletes és görbe felületű testek. Vetületkiegészítő feladatok.Metszetkészítés

nézeti ábrákból.Metszetkészítés mérethálózattal. (8 óra)

Ellenőrző feladat: axonometrikus ábrákból alkatrészrajzok (méretezett és méretezés nélkül),

géprajzi szabályok ismeretét ellenőrző kis kérdések.

Egyszerűsített ábrázolások

A csavarmenet fogalma, fajtái. Egyszerűsített menetábrázolás és menetméret megadása különböző típusú

menetek esetén. Szabványok jelentősége. Szabványos jelölések. Leggyakoribb csavarok, csavaranyák és

csavarbiztosítások rajzai. Egyéb kötőelemek, reteszek, csapszegek stb. ábrázolása. Fogaskerekek

egyszerűsített rajza. Bordástengelyek ábrázolása. Rugók ábrázolása. Hegesztési varratok megjelenése

rajzokon és jelképes méretmegadás. (4 előadás óra)

Gyakorlás: Menetábrázolás és menetméret megadása különböző típusú menetek esetében. Hegesztett

szerkezet rajza axonometrikus ábrából. Fogaskerék rajz fogazás előtti állapot méretmegadásával.

Hegesztési varratok ábrázolása. Lemez előgyártmányból készült alkatrész. Öntvényhelyettesítés. (6 óra)

Megmunkálás és ábrázolás

A felületi érdességgel kapcsolatos alapfogalmak és a felületi érdesség megadása rajzokon. A mérethibák

és tűrésezésük alapfogalmai, tűrések megadása rajzokon. ISO illesztési rendszer felépítése. Illesztések

megadása rajzokon. (4 előadás óra)

Gyakorlat: Felületérdességi, tűrési és illesztési feladatok. Érdesség, tűrés és illesztések megadása

rajzokon. Tűréstáblázatok. Illesztések számítása, példák. (4 óra)

Ellenőrző feladat: összetett hegesztett alkatrész szerkesztése, egyszerűsített ábrázolások,

géprajzi szabályok ismeretét ellenőrző kis kérdések.

Házi feladatok: az órai gyakorlatokkal azonos témakörű, minden órára kötelezően elkészítendő A3

méretű rajzfeladat.



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Járműelemek és Hajtások Tanszék

A Műszaki Ábrázolás III. (KOGE2007) tantárgy programja

A félévben előadás nincs. Gyakorlati órák a Műszaki Ábrázolás II. előadáson elhangzottak készségszintű

elsajátításához. Közös órai és egyéni házi feladatok.

Összetett alkatrészek ábrázolása

Több darabból álló hegesztett szerkezet tervezése, öntvényrajzból kiinduló egyedi gyártás. Méretezett,

felületi érdességi és tűrési jelekkel ellátott alkatrészrajzok. Anyagkiválasztás. Összeállítási rajz

tételjegyzékkel. Hegesztési varratok ábrázolása. Rajzkivitel technikája: szabadkézi vázlat, szerkesztés és

kihúzás ceruzával (8 óra gyakorlat + 8 óra házi feladat).

Egyszerűsített ábrázolások: csavarkötések

Szabványok és műszaki táblázatok használata. Megadott csavarkötés összeállítási rajz. Szabványos

alkatrészek jelölése és méretei. Csavarbiztosítások. Tételjegyzék felépítése. Szabadkézi alkatrészrajzok.

Rajzkivitel technikája: szabadkézi rajz, szerkesztés, rajzkihúzás ceruzával. (4 gyakorló óra + 4 óra házi

feladat).

Ellenőrző feladat: Adott, személyre szóló alkatrész komplett műhelyrajza.

Részlettervezői feladat: kirészlezetés

Adott szerkezet jellemző darabjainak megszerkesztése, adott mérettel, szükséges számú metszetekkel.

Teljes mérethálózat felépítése, technológia figyelembe vétele. Felületérdesség és tűrések megválasztása,

ábrázolása. Összeállítási rajz készítése. Rajzrendszer. Rajzkivitel technikája: szerkesztés, kihúzás

ceruzával. (6 gyakorló óra + 6 óra házi feladat).

Tengelykötések

Adott két típusú tengelykötés megoldása minta és szabvány alapján. Mérethálózat kidolgozása.

Felületérdesség, illesztések megállapítása. Rajzkivitel technikája: szerkesztés, kihúzás ceruzával. (4

gyakorló óra + 4 óra házi feladat).

Ellenőrző feladat: Összeállítási rajzból három alkatrészrajz megszerkesztése, mérethálóval,

Felületi érdességgel, tűrésekkel. Anyagkiválasztás táblázatból.

Szabványhasználat.



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Járműelemek és Hajtások Tanszék

A Gépelemek I. (KOGE2028) tantárgy programja

Gépelemek tönkremeneteli folyamatai

Méretezési alapelvek. Kifáradás, törés. Kifáradási biztonsági területek. Egyszerű és összetett igénybevétel.

Kifáradási határt befolyásoló tényezők. Megbízhatóság. Anyagkiválasztás és szempontjai. (4 előadás óra)

Órai feladat: Méretezés kifáradásra. Biztonsági tényező meghatározása. Számítás és szerkesztés. Mintafeladat és

önálló feladatmegoldás. (6 óra)

Kötések és kötőelemek

Csavarkötések igénybevétele, erők és nyomatékok. Erőhatásábra. Csavarkötések méretezése és szerkezeti

kialakítása. Szegecskötések. (4 előadás óra)

Órai feladat: Változó terhelésű csavarszerkezet méretezése erőhatásábra alapján. (3 óra)

Házi tervezési feladat: Mozgatóorsós csavarszerkezetek (Konzultáció: 6 óra)

Ragasztott és forrasztott kötések. Hegesztett kötések fajtái és tulajdonságai. Szerkezetek és szabványos

méretezési eljárás. (2 előadás óra)

Órai feladat: Hegesztett szerkezet szabványos méretezése és biztonsági tényezőjének meghatározása, mint önálló

feladat (6 óra).

Zárthelyi számonkérés: kifáradás és csavarkötések, hegesztett szerkezetek témakörből.

Alak és erőzáró kötések. Rugók. Húzó, nyomó, hajlításra, csavarásra való igénybevétel. Jelleggörbék,

rugómunka, rugóanyagok. (4 előadás óra)

Órai feladat: Alakzáró tengelykötés(bordás, retesz) tervezése. (3 óra)

Erőzáró tengelykötés (3 óra)

Rugókötés kiválasztása és méretezése (3 óra)

Tengelyek és kapcsolóik

Tengelyek kialakítása és méretezése. Tengelykapcsolók osztályozása. Merev kialakítás. Kiegyenlítő kapcsolók

(radiális, axiális, szög és általános kiegyenlítők). Rugalmas kapcsolók. Súrlódó kapcsolók (kúpos, lemezes,

tárcsás). Speciális tengelykapcsolók (4 előadás óra)

Házi tervezési feladat: Tengelykapcsoló tervezése. (Konzultáció: 6 óra)

Órai feladat: Tengely statikai és kifáradási méretezése. Számítás diagramm és szerkezeti rajz. (3 óra)

Csapágyak

Tribológiai alapismeretek, súrlódás, kopás, kenés, kenőanyagok. Tribotechnikai folyamatok. Tömítések

szerkezeti kialakítása, jellemzőik, kiválasztásuk.

Siklócsapágyak felosztása, működése. Hidrodinamikai alapok. Olajszükséglet. Melegedés.

Gördülőcsapágy típusok. Jelőlésrendszer. Élettartam, határterhelés. EHD számítás. Súrlódási veszteség. Beépítés,

illesztések. Sikló és gördülő vezetékek. (előadás 6 óra)



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Járműelemek és Hajtások Tanszék

A Gépelemek II. (KOGE3029) tantárgy programja

Hajtástechnika

Hajtástechnikai elvek. Hajtó és hajtott gépek illesztése. Hajtáselemek. Teljesítményleágazás a hajtásláncban. A

alternáló és forgó mozgás közötti kapcsolat elemei. Forgattyús hajtóművek mozgás és erőviszonyai.

(4 előadás óra)

Házi tervezési feladat: Hajtás rendszer tervezése mechanikus egyfokozatú hajtóművel. (Konzultáció: 12 óra)

Órai feladat: Tengelycsapágyazás.méretezése és szerkesztése. (3 óra)

Forgattyús hajtómű eredő nyomás, poláris és tangenciális diagramm tervezése. (3 óra)

Lendítőkerék méretezése belsőégésű motorhoz. Számítás és szerkesztési vázlat. (3 óra)

Fogaskerekek elmélete

Fogaskerék alapfogalmak, megnevezések, jelölések. Fogaskerékgyártás eljárásai. Alámetszés, fogazathelyesbítés.

Elemi és kompenzált fogazat. Általános fogazatgeometriai viszonyai, kapcsolószáma, egyfogpár kapcsolódás.

Ferdefogú fogaskerekek. Csavarkerekek. Kúpkerékhajtások, geometriai jellemzőik. Belső kapcsolódású hengeres

kerekek, kapcsolódási viszonyok. Interferencia jelenségek. Méretellenőrző módszerek. Fogaskerekek szilárdsági

méretezése. Csigahajtások, geometriai jellemzőik. (12 előadás óra)

Órai feladat: Fogaskerekek geometriai méretezése. Számítás és vázlat. (3 óra)

Ferdefogazatú fogaskerekek geometriai méretezése. Számítás és vázlat. (3 óra)

Többfogméret meghatározása. Számítás. (3 óra)

Csigahajtás geometriai méretezése. Számítás és szerkezeti vázlat. (3 óra)

Zárthelyi számonkérés: Fogaskerekek geometria méretezésével bezárólag.

Hajtóművek

Fogaskerekes hajtóművek. Speciális fogaskerék hajtóművek: bolygóművek, hullámhajtóművek, görgős

hajtóművek. Dörzskerék hajtás. Vonóelemes hajtások. Szíjhajtások és szerkezetek. Fokozatmentesen állítható

mechanikus hajtások. (8 előadás óra)

Órai feladat: Fokozatmentesen változtatható mechanikus hajtás hajtás méretezése. (3 óra)

Ékszíjhajtás méretezése a házi feladathoz. (3 óra)

Hidraulikus és pneumatikus hajtások

Hidraulikus és pneumatikus elemek. Erőátviteli módok, energiaátalakítók, szerkezetek. Csövek méretezése,

csőkötések, tömítések, csőidomok, csőkiegyenlítők, csőmegfogások, csőszerelvények. Nyomástartó edények. (4

előadás óra)

Laboratóriumi gyakorlatok

Gépelemek makro és mikrogeometriai vizsgálata. Gépelemek feszültségvizsgálata. Fárasztó vizsgálatok.

Diagnosztikai vizsgálatok. Kopásmérés. Kritikus fordulatszám meghatározása. Tengelykapcsoló vizsgálat. (14

óra)



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Járműelemek és Hajtások Tanszék

A Géptervezés I. (KOGE3053) tantárgy programja

Mechanikai elemek élettartamkérdései.

A méretezés általános modellje. A határállapot fogalma. A terhelésanalízis és kifáradási vizsgálatok

valószínűségszámítási és matematikai statisztikai alapjainak összefoglalása. A kifáradási görbe és az

élettartamgörbe fogalma, leírása. Használatos valószínűség-eloszlások. A valószínűségi papír fogalma és

használata.

Órai feladat: példamegoldás a matematikai statisztika speciális alkalmazására az anyagvizsgálat területén

(2 óra).

A terhelési folyamatok mint időfüggvények. Terhelésanalízis. A járműiparban alkalmazott megoldások.

Rain flow eljárás. A terhelésegyüttes fogalma és származtatása. Gyakorlati terhelésegyüttes-típusok a

járműiparban.

Órai feladat: rendszertelen terhelési függvény statisztikai feldolgozása Rain-Flow számlálási technikával

(2 óra).

Határállapoti jellemzők különböző terhelési modellek esetén. Kifáradás: a Wöhler-mező struktúrája

különböző terhelési modellek esetén. Méretezés statikus, állandó amplitúdójú és rendszertelen terhelési

modell esetén. A Palmgren-Miner elv és annak gyakorlati módosításai. Méretezés terhelésegyüttes

formájában megadott terhelési folyamatok esetén. A megbízhatóság.

A törésmechanika elméleti alapjainak összefoglalása. A törésmechanika alkalmazása és annak korlátai

járműipari elemek tervezésénél.

Órai feladat: repedt elem maradék élettartamának meghatározása.

Tribológia.

A tribológiai alapfogalmak összefoglalása. A surlódási állapotok és azok jellemzői. A surlódási tényező

értékét befolyásoló tényezők. Száraz surlódás, surlódás kenőanyag jelenlétében. Az

elasztohidrodinamikai kenési állapot, gördülőcsapágyak és fogaskerékpárok kenéselmélete. Kenőanyagok

és kenőanyag-adalékok hatásmechanizmusa, csoportosításuk. Kenés szilárd kenőanyagokkal.

Kenőanyagok kiválasztása. Kopásmechanizmusok, kopásfajták. Méretezés az állandósult kopás

szakaszában. A kopásállóságot befolyásoló tényezők.

Órai feladat: fogaskerékhajtómű kenéstechnikai méretezése és a szükséges kenőanyag kiválasztása. (2

óra).

Féléves egyéni tervezési feladat: járműipari gördülőcsapágyazás tervezése.



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Járműelemek és Hajtások Tanszék

A Géptervezés II. (KOGE4054) tantárgy programja

A géptervezés feladatköre és módszerei.

Tervezési stratégiák: tervezési feladatok jellege, csoportosítása. Feladat jelleg és stratégia kapcsolata. A

módszeres technikák szerepe, felépítése, alapelvei. A tervezésmódszertan alaptétele. A termékéletpálya

elemzése. A termékéletpálya fő szakaszai és azok kölcsönhatása. Műszaki, gazdasági, környezetvédelmi

szempontok.

Órai feladat: tervezési katalógusok segítségével.

A koncepcionális fázis lépései, összefüggése a technikai rendszerek szerkezetével. Technikai funkció és

technikai művelet fogalma. Funkcióanalízis. Elemi funkció, elemi műveletek. A funkcióstruktúra

felállítása, változatok generálása, értékelés, szelekció. Fizikai hatáselvek, hatáselvstruktúra. Funkciók és

hatáselvek összerendelése, csoportosítása. A tervezési feladat megfogalmazása, követelmény-jegyzék. A

célkitűzések, kritériumok és kötöttségek. A termékkel szemben megfogalmazott követelmények műszaki

megfogalmazása. Gyengén megfogalmazott feladatok. A minőség fogalma. Megoldáselvek generálása. A

megoldáselv szintézis, megoldáselv változatok generálása, értékelése, szelekció. Méretlépcsők

meghatározása, teljesítményvariánsok vizsgálata. Fő méretek és a minőség rögzítése.

Órai feladat: funkcióstruktúra és követelményjegyzék összeállítása (mintapélda).

Laboratóriumi gyakorlat:

 Törésmechanikai paraméterek meghatározási lehetősége rétegbevonatos optikai feszültségméréssel,
 Csavarkötés feszültségi állapotának meghatározása nyúlásmérőbélyeges méréssel, Barkhausen-zaj

mérés,
 Design For Machine Assembly (szereléshelyes tervezés) szoftverbemutató,
 Fogaskerekek geometriai ellenőrzése: többfogmérés.

A kialakítás alapszabályai, kialakítási elvek. Az alakadás lépései, formaelemek kombinálása, változatok

generálása. A helyes konstrukciók kialakításának általános szempontjai.

Gyártmánysorok, hasonlósági törvények. Az építőszekrény-elv. Szabványosítás és tipizálás.

Műanyag gépalkatrészek tervezési sajátosságai.

Műanyag gépalkatrészek méretezési kérdései. Feszültségi és alakváltozási állapot meghatározásának

kísérleti módszerei és felhasználásuk a gépészeti tervezőmunka során.

Órai feladat: műanyag bepattanó kötés méretezése (3 ó).

Féléves tervezési feladat: gyengén megfogalmazott követelményjegyzék szerinti gépszerkezet

konstrukciós változatainak kidolgozása (2-3 fős csoportmunkával).



BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Járműelemek és Hajtások Tanszék

A Géptervezés III. (KOGE4055) tantárgy programja

A számítógéppel segített gyártmánytervezés fogalma és feladatköre. Geometriai modellalkotás: 2D

rajzolás ás 3D geometriai modellezés. Látványterv, animáció, műhelyrajz-

-dokumentáció készítés. Szabványos elemtárak, elektronikus katalógusok használata a tervezési eljárások

során. Részegységekre bontás – részegységekből való összeállítás, parametrikus ábrázolásmód.  Drótváz,

felületmodell, térfogatmodell. A 3D geometriai modellek  átjárhatósága, asszociatív geometriai

adatbázisok. Interfészek alkalmazása.

A szerkezetanalízis numerikus módszerei, alkalmazási területük, az eredmények értékelhetősége. A

végeselemes módszer alapjai és gyakorlati felhasználása a gyártmány-és terméktervezésben. Végeselem-

hálótervezés elmélete és gyakorlata, automatikus hálógenerálás, hibaelemzés, konvergencia. A szerkezet-

optimalizálás lehetőségei.

A számítógéppel segített tervezés és gyártás kapcsolata: CAD-CAM, CAPP, CAE, CIM.

Órai feladat: vezetett tervezési gyakorlatok a tanszéki CAD-laborban (3ó/hét):

 csapágyfedél drótvázának és felületmodelljének elkészítése,

 csapágyfedél végeselemes modelljének elkészítése és numerikus analízise,

 tengelycsonk feszültségi állapotának végeselemes analízise,

 gépészeti Elemtár (kötőelemek, csapágyak, stb.) alkalmazása,

 összeállítási rajz elkészítése meglévő alkatrészrajzok segítségével,

 csapágy kiválasztás és méretezés az SKF elektronikus csapágykatalógusa alapján,

 szilárdtest modellezés.

Laboratóriumi gyakorlat: tengelycsonk feszültségi állapotának meghatározása nyúlásmérő bélyeges

méréssel és az eredmények összehasonlítása a végeselemes analízis eredményeivel.

Egyéni féléves tervezési feladat: vázlatosan megadott alkatrész 3D számítógépes modelljének

előállítása és végeselemes analízise.
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