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1.  Rajzoló szoftverek, műszaki tervező rendszerek. Alapvető funkciók, 

alkalmazási területek. 

Az AutoCad felhasználói felülete, egyéni felület kialakítása. 

A parancskiadás módjai. Rajzhatárok kialakítása, képernyőre rögzítése. 

Koordinátarendszerek. Fóliák. Zoom technikák. Vonaltípusok. 

2.  Alap objektumok létrehozása: pont, vonal, kör, ellipszis, vonallánc, 

téglalap, sokszög. 

Tárgyraszter alkalmazása. Objektum kijelölési módjai. 

3.  Rajzelemek módosítása: másolás, eltolás, tükrözés, elforgatás, nagyítás, 

kiosztás, kerekítés, törés. Sraffozás. 

4.  Méretezés: hossz, szög, pont koordinátái. Lekérdező parancsok: terület, 

kerület megadása. 

5.  Rajzfeliratok készítése. Szövegelhelyezések. 

Több rajzelemből álló egységek létrehozása, blokkok. 

6.  Az elhangzott témakörökkel kapcsolatos feladatok önálló megoldása. 

7.  A programozási nyelvek típusai. Programozási feladattípusok, 

alkalmazási területek. 

A LabVIEW programrendszer elemei.  

8.  Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre 

meghirdetett időpontban, zárthelyik írásának a hete 

9.  LABVIEW 

A LabVIEW alkalmazásfejlesztő rendszer bemutatása. A program főbb 

egységei. 

10.  Programkészítés LabVIEW-ban. Alkalmazás készítéséhez szükséges 

eszközök. (Csomópontok, kapcsolódási pontok, stb.) 

11.  Adattípusok és műveletek. Numerikus és szöveg típusú elemek. 

Tömbök. Fájlok. 

12.  Vezérlési szerkezetek. (Szekvencia, elágazás, ciklusok.) 

13.  Moduláris programozás. Szubrutinok, beépített függvények. 

Hibaellenőrzés, programkövetési lehetőségek. 

14.  Az elhangzott témakörökkel kapcsolatos feladatok önálló megoldása. 

15. Féléves tervezési feladatok készítésének és javításának ideje: féléves feladatokhoz kapcsolódó 

konzultációk előre meghirdetett időpontban, zárthelyi és pótzárthelyik írásának a hete 

 számonkérési módok: 

 

számonkérési módok: 

1. Zárthelyi dolgozatok. 

 kötelező és ajánlott irodalom: 

1. Pétery Kristóf : AutoCAD 2000 : a program magyar és angol nyelvű változatához 

2. Pintér Miklós : AutoCAD tankönyv és példatár : AutoCAD 2002, AutoCAD LT 2002  

3. Varga Tibor: AutoCAD 2004 kezdőknek, haladóknak 

4. Grafikus programozás LabVIEW-ban, http://e-oktat.pmmf.hu/tartalom_grafikus_programozas 

home.mit.bme.hu/~krebesz/oktatas/.../labVIEW07meres3lab01.pdf 

 Az aláírás és vizsgára bocsátás különleges feltételei: 

Részvétel a gyakorlatokon a TVSZ előírásai szerint. 

A gyakorlati zárthelyik sikeres megírása. 

 teljesítmény értékelés: 

A gyakorlati zárthelyi dolgozatok eredménye alapján. 

 


