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The appropriate knowledge of the methods and programs 
applied in engineering practice is very important for 
young engineers. Therefore, it is of utmost importance 
that engineering students acquire a good command of 
computer aided program packages during their university 
studies.  The Department of Mechanical Technology at 

has always played leading role in the application of 

covers a wide spectrum of engineering subjects including 
Materials Science, Materials Selection, as well as 

ding, Heat 

Methods and the program packages applied in training of 
engineering students at BSc and MSc level will be shortly 
overviewed. 
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1. ábra. A CES adatbázisainak kapcsolata 
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2. ábra. Összetett feltételek szerinti anyagválasztás a 

ambridge ngineering Selector programmal 
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3. ábra. Alkatrésztervezés az NX 8 CAD moduljával 

ú
modellfában  -

 

esetenként 
 

Ez mindenképpen problémát 
minimalizálá mérnökök számára. Többek 
között ennek kiküszöbölésére született meg a 

modelltörténetet a változtatások elvég  

t. Korábban is 
erére 
é

szoftverkö  modell készült. Ez 

dellezés segít  
A tanszéki oktatásban leginkább  

 - -
á-

 
 s mo

amely többek között alkalmas statikai és dinamikai 
- és kifáradási analízisek el-

végzésére  

mtervezés) támogatására egy 

segítségével a 
n

képlékeny lemezalakítási folyamatot meg
kontrollálni. 

– 
közismert CAD rendszerben elkészített és onnan 
importált– 

o

-e állítani a 
i  és az adott 

 

almasságának vizsgál tára  

 
4. ábra. Alakíthatósági elemzés az AutoFormmal 
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egyrészt az egyéb modellezési és szimulációs folyamatok 
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7. ábra. Az ötvözöttség C-görbére való hatásának 
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6. ÖSSZEFOGLALÓ 
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