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Alkatrész 15 – gyakorló feladat 
 

Intelligens sajátosság-katalógus 
 
 A feladat megoldásához szükséges fájlok: 
 Alk15k 
 
Az intelligens sajátosság-katalógusban tárolt alaksajátosságok, mint építő elemek felhasználhatók az alkatrésze 
készítése során állandó, vagy módosított méretekkel. Az intelligens sajátosság-katalógus elemeit (néhány előre 
definiált elem kivételével) a felhasználó hozza létre. 

Az intelligens sajátosság-katalógus fájljai .ide kiterjesztésűek.  

A feladat megkezdése előtt hozzon létre egy Saját_katalógus nevű könyvtárat az intelligens sajátosság elhelye-
zésére: 
 C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2010\Catalog\Saját_katalógus 
 
Feladat: Egy, már meglévő alkatrészről egy sajátosság csoport kinyerése, intelligens sajátosság készítése, és az 

intelligens sajátosság alapján az alábbi alkatrész elkészítése. 
 

 
 
A feladat célja: Az intelligens sajátosság-katalógus használatának bemutatása.  
 
1) Indítson el egy új feladatot, és az Open parancs segítségével nyissa meg az Alk15k nevű fájlt! 
 

 
 
2) Kérdezze le a Horony alaksajátosság méreteit, amire a továbbiakban szükség lesz. 
 

A klikkeljen az Áttekintőben (Browser) jobb egérgombbal az Extrusion2 sorra, majd válassza a Méretek 
megjelenítése (Show Dimensions) parancsot. 

Látható, hogy a horony szélessége 5 mm, mélysége 4 mm, hossza pedig 25 mm. 
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3) Helyezze el a Horony alaksajátosságot az Extract iFeature parancs segítségével korábban létrehozott Sa-
ját_katalógus nevű intelligens sajátosság-katalógusban Alk15Horony néven. 

 

 
 

Az Extract iFeature párbeszédablak megjelenése után klikkeljen az Áttekintőben (Browser) jobb egér-
gombbal az Extrusion2 és a Fillet1 sorra. (Második sor kijelölésekor használja a Ctrl billentyűt!) 

 

 
 

4) Azt a méretet, amit a horony alaksajátosság beültetésekor változtatni kíván, el kell helyezni a Size Parame-
ters mezőben. Esetünkben a horony hossza (d9[25 mm]) fog változni. Jelölje ki a Selected Features mező-
ben a d9[25 mm] méretet, majd a kettős nyíllal vigye át a Size Parameters mezőbe! 
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5) A Limit oszlopban a None kifejezésre klikkelve és ott a List opciót választva lehet megadni azokat a horony-
hossz értékeket, amelyek a horony alaksajátosságnál szóba jöhetnek. 

 

 
 

6) Az intelligens sajátosság-katalógus használatához indítson el egy új feladatot, és hozzon létre egy 30 x 30 x 
40 -es hasábot! 

 

 
 

7) Az Insert iFeature parancs használatával a sajátosság-katalógusból helyezze el a hasábon az Alk15Horony 
nevű alaksajátosságot! 
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Az alaksajátosság beültetése 4 lépésben történik. Az első lépésben a Browse… paranccsal meg kell „nevezni” 
a beültetni kívánt alaksajátosságot (Alk15Horony.ide). 

 

 
 

A második lépésben (Position) jelölje meg a hasáb felső lapját az alaksajátosság elhelyezési lapjául, és a gra-
fikus kurzor segítségével vonszolja az alaksajátosságot a körülbelüli helyére. A vonszoláshoz nem kell az 
egérgombot lenyomva tartani. A vonszolás befejezése után a bal egérgombbal kell klikkelni. Az elhelyezés 
befejezéséül klikkeljen a Refresh gombra! 

 

 
 

Lépjen tovább a Next > gombbal! A párbeszédablakban megjelenik az a méret (d9), amelyiket választhatóra 
állított be. Gördítse le a méretválasztékot, és válassza ki a 25 mm-t. 

A választást a Refresh gombbal hagyja jóvá! 
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Lépjen tovább a Next > gombbal! A negyedik lépésben a vázlat pontos pozícióját lehet/kell beállítani. A 
Finish gombra kattintva a program a kijelölt lapon egy vázlatsíkot vesz fel, ahol a horony pontos helyzete 
méretkényszerekkel megadható. 

 

 
 

A felület-szélek közötti távolság 0 mm. 
 

 
 

A méretmegadás után az intelligens adatsajátosság beültetését az eszköztárban a Finish Sketch gomb meg-
nyomásával fejezheti be. 
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8) További három horony elhelyezéséhez ismételje meg még háromszor az Insert iFeature parancs használatát! 
A hornyok hossza rendre 20, 15 és 10 mm. A hornyok 2 – 2 mm távolságra vannak egymástól. 

 

      
 
 


