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1. A feladat megfogalmazása: 

A megadott alkatrészek felhasználásával készítse el a motor összeállítását
rendszerben! 
 

2. A megoldás lépései: 

Az Assembly Design modul a
Assembly Design ikonra kattintva indíthatjuk el 

 
Innentıl kezdve, elkezdhetjük az alkatrészeink beöltését a modelltérbe és megadhatjuk 
egymáshoz képest helyzetüket!
 

Modellek mozgatása 

Mielıtt nekifognánk a teljes összeszerelésnek, bemutatásra kerül az alkatrészek mozgatására 
használható modul. Ennek jelent
érvényesíteni két darab közt, ám a modell

A modul neve Manipulation és a
egy párbeszéd ablak jelenik meg el
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Motor összeállítási CAD modellje 
ÓE-B04 
alap – közepes – haladó 
CATIA V5 

Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: CAD 
Adott alkatrészekbıl egyhengeres robbanómotor 
összeállítási CAD modelljének elkészítése CATIA 
rendszerben.  

 

A megadott alkatrészek felhasználásával készítse el a motor összeállítását

Design modul a Start menü Mechanical Desing fül alatt érhet
ikonra kattintva indíthatjuk el az alkatrész összeállító modult

l kezdve, elkezdhetjük az alkatrészeink beöltését a modelltérbe és megadhatjuk 
képest helyzetüket! 

tt nekifognánk a teljes összeszerelésnek, bemutatásra kerül az alkatrészek mozgatására 
használható modul. Ennek jelentısége akkor van, amikor szeretnénk a kényszereinket 
érvényesíteni két darab közt, ám a modelltérben való elhelyezkedésük ezt 

és a(z)  ikon alatt található meg. Az alkalmazást elindítva, 
jelenik meg elıttünk. 
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egyhengeres robbanómotor 
összeállítási CAD modelljének elkészítése CATIA 

A megadott alkatrészek felhasználásával készítse el a motor összeállítását Catia v5 

fül alatt érhetı el. Itt az 
az alkatrész összeállító modult.  

 

l kezdve, elkezdhetjük az alkatrészeink beöltését a modelltérbe és megadhatjuk 

tt nekifognánk a teljes összeszerelésnek, bemutatásra kerül az alkatrészek mozgatására 
sége akkor van, amikor szeretnénk a kényszereinket 

térben való elhelyezkedésük ezt nem teszi lehetıvé. 

ikon alatt található meg. Az alkalmazást elindítva, 
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Az ablak 4x3 opciót tartogat a felhasználó számára. Az egyik, hogy az a
mozgassuk el a darabunkat, a következ
tudjuk elmozdítani a darabunkat vagy harmadik esetben a tengely mentén forgathatjuk el a 
modellünket. 

 

 Kényszerek az Assembly modulban

Az assembly modulban összesen hét olyan parancs van, mely ebben a példában most 
bemutatásra kerül.  
 
Coincident 
Constraint  

egytengely

Contact 
Constraint  

érintkezı

Offset 
Constraint  

felületek távolságának alkalm

Angle 
Constraint  

felületek közti szögek alkalmazása

Fix 
Component  

adott munkadarab fixálása modelltérben (többi darabhoz képest)

Reuse 
Pattern  

egy kiválasztott darab kiosztásának (pl.: furat, borda) újrahasznosítása

Update 
 

alkalmazott 
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Az ablak 4x3 opciót tartogat a felhasználó számára. Az egyik, hogy az adott tengely mentén 
mozgassuk el a darabunkat, a következı, hogy egy másik tengellyel közösen alkotott síkon 
tudjuk elmozdítani a darabunkat vagy harmadik esetben a tengely mentén forgathatjuk el a 

 

Kényszerek az Assembly modulban 

Az assembly modulban összesen hét olyan parancs van, mely ebben a példában most 

egytengelyőség alkalmazása 

érintkezı felületek alkalmazása 

felületek távolságának alkalmazása 

felületek közti szögek alkalmazása 

adott munkadarab fixálása modelltérben (többi darabhoz képest)

egy kiválasztott darab kiosztásának (pl.: furat, borda) újrahasznosítása

alkalmazott kényszerek frissítése 
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dott tengely mentén 
, hogy egy másik tengellyel közösen alkotott síkon 

tudjuk elmozdítani a darabunkat vagy harmadik esetben a tengely mentén forgathatjuk el a 

 

Az assembly modulban összesen hét olyan parancs van, mely ebben a példában most 

adott munkadarab fixálása modelltérben (többi darabhoz képest) 

egy kiválasztott darab kiosztásának (pl.: furat, borda) újrahasznosítása 
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 Összeállítás 

 
Az összeállításhoz kész munkadarabokat kell b
tehetjük meg. Az egyik hogy a menü sorban az 
az Existing Component sort és fájlból betöltjük a darabjainkat. A másik, hogy a fában a 
Product 1-re kattintunk az egér jobb gombjával, majd a 
kiválasztjuk az Existing Component
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Az összeállításhoz kész munkadarabokat kell betölteni a modelltérbe. Ezt két
tehetjük meg. Az egyik hogy a menü sorban az Insert gombra kattintunk, és ott kiválasztjuk 

sort és fájlból betöltjük a darabjainkat. A másik, hogy a fában a 
re kattintunk az egér jobb gombjával, majd a Components

Component sort és szintén fájlból betöltjük a darabokat.
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etölteni a modelltérbe. Ezt kétféleképpen 
gombra kattintunk, és ott kiválasztjuk 

sort és fájlból betöltjük a darabjainkat. A másik, hogy a fában a 
Components fül alatt ismét 

sort és szintén fájlból betöltjük a darabokat. 
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a. Legelsı alkatrésznek a motorblokkot töltsük be, és a 
rögzítsük is! Ekkor meg is jel
kényszer ottlétét.  

 
b. A következı alkatrész a persely melyet betöltünk a modelltérbe. Köz

nyomon követhetjük, milyen alkatrészek
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 alkatrésznek a motorblokkot töltsük be, és a Fix 
Ekkor meg is jelenik azonnal egy zöld vasmacska a modelltérben, mely jel

 alkatrész a persely melyet betöltünk a modelltérbe. Köz
nyomon követhetjük, milyen alkatrészeket töltöttünk már be. 
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 paranccsal rögtön 
nik azonnal egy zöld vasmacska a modelltérben, mely jelzi 

 

 alkatrész a persely melyet betöltünk a modelltérbe. Közben a modellfán 
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A perselyt és a házat elsı lépésben egytengely
parancsot használjuk. Kattintsunk a parancsra, azt követ
persely hengeres felületére! Ha 
egyenest kell látnunk a két darab közt. 
 

Ezzel létrejött a kényszer. Ahhoz, hogy vizuálisan is megjelenjen, az Update 
kell kattintanunk!  
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ı lépésben egytengelyővé tesszük. Erre a Coincidence
parancsot használjuk. Kattintsunk a parancsra, azt követıen a ház hengeres felületére, majd a 

Ha jól adtuk meg a kényszert úgy a képen látható végighúzódó 
egyenest kell látnunk a két darab közt.  

Ezzel létrejött a kényszer. Ahhoz, hogy vizuálisan is megjelenjen, az Update 
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Coincidence  
en a ház hengeres felületére, majd a 

látható végighúzódó 

 

Ezzel létrejött a kényszer. Ahhoz, hogy vizuálisan is megjelenjen, az Update  parancsra 
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A következı lépésben az érintkez
tehetjük meg. Kattintsunk az ikonra, jelöljük ki a persely vállsíkját, majd a ház bels
melyre a persely felütközik! 
 

 

Majd a megjelenítéshez az Update 
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 lépésben az érintkezı felületeket adjuk meg. Ezt a Contact
tehetjük meg. Kattintsunk az ikonra, jelöljük ki a persely vállsíkját, majd a ház bels

 

Majd a megjelenítéshez az Update  parancsot használjuk!  
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Contact  paranccsal 
tehetjük meg. Kattintsunk az ikonra, jelöljük ki a persely vállsíkját, majd a ház belsı síkját, 
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c. A következı alkatrész a f

Elıször adjuk meg az egytengely

adjuk meg az ütközı felületeket (
 

 

A kényszer létrehozását követı
 

 
Válasszuk ki az ütközı felületet a tengelyen és a perselyen!
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 alkatrész a fıtengely, mellyel hasonlóképpen járjunk el mint a persellyel. 

ször adjuk meg az egytengelyőséget a persely és tengely közt (Coincidence 

 felületeket (Contact  )!  

A kényszer létrehozását követıen nyomjunk rá az Update parancsra !

 felületet a tengelyen és a perselyen! 
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tengely, mellyel hasonlóképpen járjunk el mint a persellyel. 

Coincidence ), majd 

 

! 
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d. A következı eleme az összeállításnak a hajtórúd. Annak nagyobb furatát a f

csapjához kell illeszteni egytengely

érintkezését kell megadni (Contact
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 eleme az összeállításnak a hajtórúd. Annak nagyobb furatát a f

engelyőséggel (Coincidence ), majd azt követ

Contact )! 
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 eleme az összeállításnak a hajtórúd. Annak nagyobb furatát a fıtengely 

, majd azt követıen a síkok 
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Coincidence  parancs, a két tengely kiválasztása:
 

 

Contact  paranccsal a síkfelületek

 

 

Az Update-t  követıen: 
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parancs, a két tengely kiválasztása: 

síkfelületek kiválasztása. 
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e. Soron következı elemnek a dugattyú csapját töltsük be! Majd a 
paranccsal kényszerezzük be! 
 

 

Ezt követıen a hajtórúd sík lapjának és csapnak a távolságát adjuk meg az 
paranccsal!  
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 elemnek a dugattyú csapját töltsük be! Majd a 
 

en a hajtórúd sík lapjának és csapnak a távolságát adjuk meg az 
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 elemnek a dugattyú csapját töltsük be! Majd a Coincidence  

 

en a hajtórúd sík lapjának és csapnak a távolságát adjuk meg az Offset  
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A felugró ablakban az Orientation

pedig adjuk meg 6,9 mm-re! Majd ezek után 
 

 
f. Ezt követıen töltsük be a dugattyút! A dugattyú furatának adjuk meg az 

egytengelyőségét (Coincidence

Majd adjuk meg a dugattyú egytengely
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Orientation sorban a Same opció legyen megadva! Az 

Majd ezek után Update-eljünk !  

en töltsük be a dugattyút! A dugattyú furatának adjuk meg az 

Coincidence ) a csappal! 
 

 

a dugattyú egytengelyőségét, a motorblokkal (Coincidence
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opció legyen megadva! Az Offset értékét 

 

en töltsük be a dugattyút! A dugattyú furatának adjuk meg az 

 

Coincidence ). 
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Így az Update-t  követıen 
 

 
g. Töltsük be a modelltérbe

motorblokk felsı síkjának érintkezését (

 

Majd a motorblokk és henger egytengely
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ıen  dugattyú a helyére került. 

Töltsük be a modelltérbe a hengert! Ebben az esetben adjuk meg a legalsó borda és a 

 síkjának érintkezését (Contact )! 
 

Majd a motorblokk és henger egytengelyőségét (Coincidence )! 
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Ebben az esetben adjuk meg a legalsó borda és a 
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Ezek után, azért hogy a kipufogó csonk helyesen álljon, az 
Kattintsunk az ikonra, majd jelöljük ki a kipufogó csonk síkját, valamint a motorblo
párhuzamos síkját! 
 

 

Az ablakban az Angle sorban adjuk meg a forgatás értékét 90
követıen megjelenik a változás. 
 

 
h. Soron következı alkatrészként töltsük be a hengerfejet, majd a henger fels

hengerfej alsó síkját a Contact
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Ezek után, azért hogy a kipufogó csonk helyesen álljon, az Angle  parancsot használjuk. 
Kattintsunk az ikonra, majd jelöljük ki a kipufogó csonk síkját, valamint a motorblo

sorban adjuk meg a forgatás értékét 90°-ra! Az 
egjelenik a változás.  

 alkatrészként töltsük be a hengerfejet, majd a henger fels

ct  paranccsal kényszerezzük össze! 
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parancsot használjuk. 
Kattintsunk az ikonra, majd jelöljük ki a kipufogó csonk síkját, valamint a motorblokk 

 

ra! Az Update-t  

 

 alkatrészként töltsük be a hengerfejet, majd a henger felsı síkját és a 
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Így a csatlakozó felületek, már egy síkon vannak. A következ
parancsot használjuk, hogy a hengerünk és hengerfejünk egy f
 

 
A kényszerezést követıen elı
egybe, azaz a felsı rész el van kissé fordulva. 

a hengerfej megfelelıen álljon! A kényszert a 
és egynél több nem kell belıle, mert az már túl 
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Így a csatlakozó felületek, már egy síkon vannak. A következı lépésben a 
parancsot használjuk, hogy a hengerünk és hengerfejünk egy forgástengelyre essen!

en elıfordulhat, hogy a két alkatrészünkön lévı furatok nem esnek 
 rész el van kissé fordulva. Ezért egy furat párt kényszerezzünk össze, hogy 

en álljon! A kényszert a Coincidence  paranccsal h
ıle, mert az már túl kényszerezettnek minısül! 
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 lépésben a Coincidence  
orgástengelyre essen! 

 

ı furatok nem esnek 
gy furat párt kényszerezzünk össze, hogy 

paranccsal hozhatjuk létre 
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Az Update-t   megnyomva, frissül mindig az összeszerelés állapota.
 

 
i. Illesszük be a kipufogót a modelltérbe! El

és kipufogó közt, melynek köszönhet

Contact  parancsot használjuk!
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megnyomva, frissül mindig az összeszerelés állapota. 

Illesszük be a kipufogót a modelltérbe! Elıször hozzunk létre egy kényszert a henger 
és kipufogó közt, melynek köszönhetıen a kipufogó függıleges irányban fixálódik! Erre a 

parancsot használjuk! 
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ször hozzunk létre egy kényszert a henger 
leges irányban fixálódik! Erre a 
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A csatlakozó csonkok íves végeinek össze kénysze

tengely mentén is tudjuk fixálni. Erre a 
 

 

Végül az egymással szemben lev
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A csatlakozó csonkok íves végeinek össze kényszerezésével, a kipufogót az egyik vízszintes 

tengely mentén is tudjuk fixálni. Erre a Coincidence  parancsot használjuk!

Végül az egymással szemben levı síkokat kényszerezzük össze a Contact 
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rezésével, a kipufogót az egyik vízszintes 

parancsot használjuk!  

 

 paranccsal! 
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Ezzel a kipufogó a helyére is került. 
kényszerek érvényesülését. 
 

 
j. Mindezek után a Tank elhelyezésére kerül sor. A tank és motorblokk közti síkon 

létrejövı kapcsolatot, a Contact

 

Majd tegyük egytengelyővé a tankunkat a blokkal, a 

 TÁMOP 4-1-2-08-2-A
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Ezzel a kipufogó a helyére is került. Az Update  ikonra rányomva, láthatj

 

Mindezek után a Tank elhelyezésére kerül sor. A tank és motorblokk közti síkon 

Contact  paranccsal adjuk meg. 
 

vé a tankunkat a blokkal, a Coincidence  paranccsal!
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ikonra rányomva, láthatjuk a 

Mindezek után a Tank elhelyezésére kerül sor. A tank és motorblokk közti síkon 

 

paranccsal!  
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Végül a furatpárok közül egyet még kényszerezzünk össze (szintén 
parancs), az alkatrész elforgásán
 

 

Az Update  parancsot használva, frissül a kép.
 

k. Az utolsó alkatrész modelltérbe való behelyezését követ
paranccsal az érintkezı felületeket
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a furatpárok közül egyet még kényszerezzünk össze (szintén Coincidence
parancs), az alkatrész elforgásának elkerülése végett. 

parancsot használva, frissül a kép. 

Az utolsó alkatrész modelltérbe való behelyezését követıen, a 
 felületeket kényszerezzük össze!  

A-KMR-2009-0029 

 

Coincidence  

 

ıen, a Contact  
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Majd adjuk meg a darabok közti egytengely
 

 
Végül egy furat párat is kényszerezzünk össze, az elfordulások kiküszöbölése miatt 

(Coincidence )! 
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Majd adjuk meg a darabok közti egytengelyőséget is a Coincidence  paranccsal! 

Végül egy furat párat is kényszerezzünk össze, az elfordulások kiküszöbölése miatt 
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paranccsal!  

 

Végül egy furat párat is kényszerezzünk össze, az elfordulások kiküszöbölése miatt 
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Végül kattintsunk az Update 
 

l. A Catiában található köt

(Catalog ) megjelennek a különböz
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 ikonra, hogy a kész összeállítást szemügyre vehessük!

A Catiában található kötıelem katalógus. Ezt megkeresve és ikonjára

) megjelennek a különbözı kötıelemek ISO szám szerint.  
 

A-KMR-2009-0029 

 

ikonra, hogy a kész összeállítást szemügyre vehessük! 

elem katalógus. Ezt megkeresve és ikonjára kattintva 

 



CAD/CAM/CAE példatár 

 

Itt keressünk egy M3x30 mm-
szerepel.) 
 

 
Kattintsunk duplán a kötıelem sorára, ezzel betölt

kényszerezzük össze az érintkez

egytengelyőséget egy kiválasztott furattal (
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-es csavart, tetszıleges fej kialakítással! (A modellbe

Kattintsunk duplán a kötıelem sorára, ezzel betöltıdik a modellbe!

kényszerezzük össze az érintkezı felületeket a Contact  paranccsal! 

séget egy kiválasztott furattal (Coincidence )!  
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leges fej kialakítással! (A modellben ISO 4762 

 

dik a modellbe! Ezt követıen 

paranccsal! Majd adjunk 
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Az Update  paranccsal a köt
 

m. Az összeállításban szerepl
Pattern parancsot, mellyel kiosztásokat tudtunk létrehozni (furatok esetében pl.). 
Assembly módban, egy a P

újrafelhasználni. Erre a Reuse Pattern 
Kattintsunk az ikonra, mire me
 

 
Az ablakban található Pattern
szeretnénk asszociálni. Ezt úgy tegyük meg, hogy a tanks
furatra! Fontos, hogy csak a Pattern
információval, a mintafuratra kattintással nem!
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paranccsal a kötıelem, a kényszerekkel meghatározott helyére ugrik.

Az összeállításban szereplı alkatrészek modellezése során, gyakran használtunk 
parancsot, mellyel kiosztásokat tudtunk létrehozni (furatok esetében pl.). 

módban, egy a Part Design-ban létrehozott Pattern 

Reuse Pattern  parancs áll rendelkezésünkre. 
Kattintsunk az ikonra, mire megjelenik egy ablak! 

Pattern résznél kell kiválasztani azt a kiosztási parancsot, melyre 
szeretnénk asszociálni. Ezt úgy tegyük meg, hogy a tanksapka esetében rákattintunk az egyik 

Pattern paranccsal létrehozott furat esetében tölt
információval, a mintafuratra kattintással nem!  
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elem, a kényszerekkel meghatározott helyére ugrik. 

 alkatrészek modellezése során, gyakran használtunk 
parancsot, mellyel kiosztásokat tudtunk létrehozni (furatok esetében pl.). Az 

 parancsot tudunk 

 

 

résznél kell kiválasztani azt a kiosztási parancsot, melyre 
apka esetében rákattintunk az egyik 

paranccsal létrehozott furat esetében töltıdik fel az ablak 
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A Component to instantiate
Esetünkben a kötıelemet. Ezzel a program kirajzolja a létreh
 

 
Mint azt lehet látni a képen, a kirajzolás nem minden esetben helytálló. Emiatt azonban nem 
kell aggódni, mert ettıl függetlenül a parancs, csak a valós furatokhoz tesz 
alkatrészt. 
 

 TÁMOP 4-1-2-08-2-A
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Component to instantiate sorban pedig adjuk meg a kiosztani kívánt al
Ezzel a program kirajzolja a létrehozandó alkatrészeket.

Mint azt lehet látni a képen, a kirajzolás nem minden esetben helytálló. Emiatt azonban nem 
l függetlenül a parancs, csak a valós furatokhoz tesz 
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sorban pedig adjuk meg a kiosztani kívánt alkatrészt! 
ozandó alkatrészeket. 

 

Mint azt lehet látni a képen, a kirajzolás nem minden esetben helytálló. Emiatt azonban nem 
l függetlenül a parancs, csak a valós furatokhoz tesz másolandó 
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Ezzel elkészült az összeállításu
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Ezzel elkészült az összeállításunk! 
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