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Alkatrész 01 – gyakorló feladat 
 

Az alkatrész-modellezés használata 

 
Feladat: Készítse el az alábbi ábrán látható alkatrész alkatrészmodelljét! 
 A rajzkészítés nem része a feladatnak! 
 

 
 

 
 
A feladat célja: Egy egyszerű alkatrész modellezésén keresztül megismertetni a program használatának leg-

alapvetőbb eljárásait, parancsait. 

 Vázlatkészítés, geometriai és méret kényszerek, bázis alaksajátosság, kihúzás, vázlatra épülő 
alaksajátosságok, halmaz műveletek, elhelyezett alaksajátosságok, vázlat módosítása, alaksajá-
tosság módosítása. 

 
1) Indítson el egy új feladatot, végezze el az elkészítendő alkatrész kialakításának, méreteinek figyelembevételé-

vel az alapbeállításokat. 

2) Geometriai és méretkényszerek használatával készítse el a bázis alaksajátosság létrehozásához szükséges 
meghatározott vázlatot. 
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 A vázlatkészítés során használjuk a vonal és lekerekítés parancsokat. Kérem bemutatni a geometria kénysze-

rek használatát, hogyan lehet a geometriai kényszereket megadni, megjeleníteni, törölni, módosítani. Méret-
kényszerek megadása, módosítása. 

3) Kihúzással hozza létre a bázis alaksajátosságot (20 mm)! 
 

 
 
4) Vegyen fel egy új vázlatsíkot a lemez felső lapján! A vázlatra épülő alaksajátosság létrehozásához készítse el 

az alábbi vázlatot! 
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 A vázlatkészítés során használjuk az eltolás (offset), a kör és a metsz (trim). Kérem ügyelni arra, hogy a váz-
latolás befejezése után a vázlat határozott maradjon. 

5) Kihúzás paranccsal hozza létre a doboz belső részét (15 mm)!  
 

 
 

 Kerüljenek megbeszélésre a Bool-műveletek, a kihúzás parancsnál használható opciók, a megjelenítési pa-
rancsok (zoom, tol, forgat, speciális nézőpont beállítás), a megjelenítési módok (drótváz, takart vonalas, ár-
nyékolt), ortografikus vagy perspektívikus ábrázolás. 

6) Elhelyezett alaksajátosságként hozza létre a 4 db. átmenő furatot (Ø4,5 mm) úgy, hogy a furatok középpontja 
a lekerekítés középpontjával esik egybe!  

 

   
 
7) Módosítsa az üreges alaksajátosság mélységét 15 mm-ről 10 mm-re! (Alaksajátosság módosítás.) 
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8) Módosítsa a doboz hosszméretét 54 mm-ről 80 mm-re! (Vázlat módosítás.) 
 

 
 
 Ha a második alaksajátosság vázlata nem volt határozott, azaz nem volt megfelelően összekényszerezve, a 

módosítás nem fog sikerülni. Jó alkalom arra, hogy megmutassuk a hallgatóknak, hogy miért fontos hogy egy 
profil határozott legyen. 

 
 


