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TÁRGYKÖVETELMÉNYEK 

 Részvétel az órákon a TVSZ-ben előírt 
szabályok szerint 

 

 Féléves házi feladat készítése 
 WS-CAD villamos terv 

 

 Vizsga 
 elméleti rész 

 gyakorlati feladat 



KONTAKT ÓRÁK 

 Előadás: heti 2x45 perc, tantermi 

 Gyakorlat: 
 VET szg. labor egyidejűleg 12 hallgató 

 Max. 12 fős csoportokat kell alkotni 

 Saját laptop használata lehetséges 

 Felhasználónév: szgterv 

 Jelszó: szgterv 



BEVEZETÉS 

Miről lesz szó a félévben 



Számítógéppel segített tervezés és a 
CAXX rendszerek 

 CIM: Computer Integrated Manufacturing 

 CAE: Computer Aided Engineering 

 CAD: Computer Aided Design 

 CAM: Computer Aided Manufacturing 

 CAT: Computer Aided Testing 

 CAPP: Computer Aided Process Planing 

 CAS: Computer Aided Scheduling 

 

 



Számítógéppel segített 
épületvillamossági tervezés 

 Méretezés 

 Készülékkiválasztás 

 Modellezés 

 Tervkészítés 

 stb. 



A MŰSZAKI KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI 

 Az ember-ember interakció néhány (a későbbiek 
szempontjából fontos) típusa 

Információáramlás   Metakommunikáció 

Interperszonális E E 

E 

E 

E 

E 

Multiperszonális 

E T E Közvetett 

pl. tervező – megrendelő 
tárgyalás;  
specifikáció fővállalkozótól  

pl. előadás a  kivitelezőknek 

pl. TERVKÉSZÍTÉS 



AZ INFORMÁCIÓKÖZLÉS ÉS A 
BEFOGADÁS/REAKCIÓ VISZONYA 
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Egybeeső     Elkülönülő 

TÉR 

 

Előadás, beszélgetés 

 

 

Tervtár,  

irattár 

 

 

Televízió, telefon, 

INTERNET 

 

 

Levél 

 

 



INFORMÁCIÓ-ÁTVITEL 

Adó 

(kódoló) 

Információ 

Információ- 

forrás 

Információ- 

befogadó 

Vevő 

(dekódoló) 

Információ 

Csatorna 

Jel 

Zajforrás 

Zaj 

Kommunikátor 

Interpretátor 



MŰSZAKI KOMMUNIKÁCIÓ 

 Az információ műszaki-technikai 
rendszerrel kapcsolatos (felépítés, 
megvalósítás, működés, működtetés, stb.) 

 A kommunikátornak és az interpretátornak 
birtokában kell lennie a kódoláshoz illetve 
dekódoláshoz szükséges kódkészletnek 

 Csatornái: 

 Műszaki nyelv (terminológia, jelölésrendszer) 

 Rajzi csatorna (képi, geometriai) 

 Matematikai csatorna 



NYELVI CSATORNA 

 Írásbeli 
 Műszaki leírás 

 Mérési jegyzőkönvek, 

 Stb. 

 

 Szóbeli 
 Előadás 

 Utasítás 

 Tárgyalás 

 Stb. 



RAJZI CSATORNA 

 Térbeli (modell, szobor makett) 

 

 Síkbeli 

 Rajz (axonometrikus, perspektív ábrázolás) 

 Kép, fénykép 

 Egyéb 

 

 Egyszerűsített 

 Vázlatok 

 Magyarázó ábrák 

 Térképek 



A rajzi csatorna érthetősége 

 A képhez kapcsolható fogalmak 

 Kód (A látott dologhoz kapcsolódó információ, 
pl.  utáni számsor telefonszámot jelent…) 

 Felirat (Pl. K1, azonosítás miatt) 

 Kontextus (Pl. „a K1 kapcsolóval…”) 

 A nyelvi korlátok kiküszöbölése 

 Igyekeznek olyan jeleket alkalmazni amelyek 
nemzetközileg is érthetőek 

 Pl. piktogramok 

     
(Ne dohányozz vizsgán, vagy villámgyorsan repülsz…) 

 



RAJZI CSATORNA ÉRTHETŐSÉGE 

 Sík-tér konfliktus 



 Escher: Belvedre 



 Escher: 
Emelkedés 
és 
ereszkedés 



MATEMATIKAI CSATORNA 

 Elméleti 
 Kommunikációelmélet 

 Információelmélet 

 Logika 

 Algoritmusok 

 Geometria 

 Stb. 
 

 Gyakorlati 

 Diagramok 

 Folyamatábrák 

 Modellek 



A TERV AZ INFORMÁCIÓÁTVITEL 
SZEMPONTJÁBÓL 

Rajz, tervrajz Előny Hátrány 

Papíralapú 

Az interpretátor 
maga az ember 

(nem kell dekódoló 
eszköz) 

Sokszorosítás, 
tárolás, 

elhasználódás 

Számítógépes 

Az információ 
torzulása nélkül 

továbbadható, 

sokszorosítható 

Technikai 
eszköz kell a 
dekódoláshoz 



KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK 

 Ismeretelméleti probléma: van-e 
közlésre alkalmas információ, ill. ez iránti 
igény 

 Technikai probléma: milyen pontosan 
vihetők át a jelek (jel/zaj viszony javítása) 

 Szemantikai probléma: az információ 
mennyire pontosan hordozza a kívánt 
jelentést 

 Hatékonysági probléma: az információ 
milyen hatékonysággal váltja ki a kívánt 
hatást 



Segítség a feladatok megoldásában: 
SZABVÁNYOSÍTÁS 

 A szabványosítás célja: elősegíteni a 
rendszeresen ismétlődő műszaki-
gazdasági feladatok 

 egységes 

 gazdaságos 

 jó minőségű 

 biztonságos 

 megoldását. 

 

Szép definíció, de ez jut róla eszembe: 

„Mi olcsón, pontosan és gyorsan tudunk dolgozni. 
Ön ezek közül kettőt választhat…” 



Gyakorlati megvalósítás 

 Megegyezünk a jelrendszerben 

 Nem alkalmazunk ötletszerűen jeleket, 
amelyek az interpretátorban kétségeket 
ébresztenek 
(Ha mégis szükség lenne új jelekre, akkor 
azok magyarázatát is megadjuk) 

 A jelrendszert egységesen alkalmazzuk 

 



Történelmi háttér 

 Ménész fáraó 

 az építkezések során előírt méretben készített 
köveket, oszlopokat használtak 

 A minőséget a fáraó pecsétjével igazolták 
(CE elődje. Itt CE  Chineese Export) 

 Római vízvezetékek: „szabványos” 
keresztmetszeteket alkalmaztak 

 Alexandria: tiszta aranyat tudtak előállítani 
(egységesen használható érmék) 



Tudatos szabványosítás 
 Kezdetek: XIX. század eleje 

 Anglia 

 Whitworth-féle csavarmenet 1841 

 Whitworth: fegyvergyártásban a tűrések mérése 

 Magyarország 

 Vasútépítés: szabványos nyomtáv (1435 mm)  

 1910 Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
(MEE) Elektrotechnika folyóirat: 
szabványjavaslatok 

 Hatással voltak rájuk a német szabványok (DIN) 



A szabványok „jogállása” 

 Régebben: KÖTELEZŐ szabványok voltak, 
a bennük foglaltakat be kellett tartani. 

 Ma: AJÁNLOTT szabványok vannak, el 
lehet térni a bennük foglaltaktól.  
 (A régi elv helyébe, amely szerint nem 

vonható felelősségre, aki betartotta a 
szabvány rendelkezéseit, a termékfelelősség 
lép) 

 Néhány szabványt (pl. MSZ 274, 
villámvédelem) RENDELET-be emeltek át. 



Néhány szabványosítási szervezet 

 Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
(International Organisation for 
Standardisation, ISO) 

 Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 
(International Electrotechnical 
Commission, IEC) 

 Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) 
 Elnök: Dr. Ginsztler János 



Szabványfajták 

 Vállalati szabvány (Vállalati azonosító+SZ) 

 Ágazati szabvány  
(MSZ-ágazatra utaló kibocsátói szám-azonosító) 
(általában minisztériumi megrendelésre) 

 Nemzeti szabvány  
(MSZ ill. MSZ-EN szám:hatályba lépés évszáma) 

 K: kiegészítés, T: Tervezet, J: Javaslat 

 Regionális szabvány (EN) -> CENELEC 

 Nemzetközi szabvány (ISO) 

 



Mi mire vonatkozik, mit tartalmaz? 

 Szabványügyi Közlöny 

 www.mszt.hu 

 Szabványinformációs kp. olvasóterem  
(1082 Budapest Horváth Mihály tér 1. )  

http://www.mszt.hu/


Pl.: Villamos rajzjelek szabványai 

 MSZ EN 60617-2..12:2000 

2. rész: A jelek elemei, minősítő jelek és egyéb, általános rendeltetésű jelek  

3. rész: Vezetők és csatlakozók  

4. rész: Passzív alkatrészek 

5. rész: Félvezetők és elektroncsövek 

6. rész: Villamos energia termelése és átalakítása 

7. rész: Kapcsoló-, működtető- és védőkészülékek 

8. rész: Mérőműszerek, jelzőlámpák és jelzőkészülékek 

9. rész: Hírközlés: Kapcsolókészülékek és perifériás berendezések 

10. rész: Hírközlés: Adatátvitel 

11. rész: Építészeti és topográfiai létesítési tervek és rajzok 

12. rész: Bináris logikai elemek 



Pl. Referenciajelölések szabványai 

 MSZ EN 61346-1:2000 Ipari rendszerek, 
berendezések, készülékek és ipari 
termékek. Strukturálási alapelvek és 
referenciajelölések. 

 1. rész: Alapvető szabályok  

 2. rész: A tárgyak osztályozása és az 
osztálykódok  


