
Villásdugó spline görbékkel       
 

A villásdugó alsó részét a tüskékkel együtt testmodellekből szerkesztjük, a felső részét viszont spline-

felületek határolják. 

Beállítások: 3D mode, WLD koordináta-rendszer, DV=7, CP=1. 

Ha a képernyő alsó sorában nem ezeket a beállításokat látjuk, akkor kattintsunk kétszer az egérrel a 

2D, DV=, CPL, és CP= szövegmezőkre, és módosítsunk értelemszerűen.  

Három ablakot definiálunk: View > Viewports Layout > baloldalon 2 egymás felett, fent felülnézet 

 
 

 

 
 

 

 

 

Segédvonalak: Color piros 

Szakaszokat adunk meg a koordinátatengelyeken végpontjaikkal: z tengely: (0,0,0), (0,0,32), x 

tengely: (0,0,0), (18,0,0), y tengely: (0,0,0), (0,15,0), 

a tüskéhez: (0,10,0), (0,10,-16), 6 magasságban egy vízszintes szakasz: (0,0,6), (0,15,6). 

Új rajzszintet definiálunk: Toggle Splitter 

Az alsó rész általános hasáb, amelynek alapgörbéjét az xy síkban szerkesztjük. Válasszunk új színt! 

Téglalapot definiálunk egy átlójának két végpontjával: Create > Rectangle > Rect Line Cor > KeyIn 

> (-18,-15,0), (18,15,0). View > Zoom > Autoscale [Enter].  

A sarkokat lekerekítjük: Modify > Fillet > Fillet Trim > a sugár 10, minden csúcsnál a csatlakozó 

oldalak megmaradó részére mutatunk. 

 

A beugró kivágott rész 3 oldalát rajzoljuk meg a jobb oldalon (Create > Line > Line String > KeyIn 

(18,2,0), (15,2,0), (15,-2,0), (18,-2,0)), majd tükrözzük: X-Form > Mirror > Copy > Single, 

mutassunk a 3 szakaszra, 1Pos V (a felülnézetben a tükrözés síkja függőleges egyenesnek látszik, 

amely az origón halad át). 

Töröljük ki a függőleges oldalakból a 4 hosszúságú darabokat: Modify > Trim Entities  > Trim 

Divide, a törlendő részre, majd a két kis vízszintesre mutatunk. 

Egyenes hasábot készítünk ezzel az alapgörbével: 

Advanced Modeling > Create > Swept Solids > Length 6, Normal to Profil, OK. kiválasztjuk az 

alapgörbéjét > Chain [Accept], a felfelé mutató vektort választjuk.  

A bütykök téglatestként készülnek: Advanced Modeling > Create > Primitives > Block  

Key In opcióval, Dx=4, Dy=3, Dz=6, OK, a sarokpont helyét numerikusan adjuk meg: (-2,15,0), a 

másik helye (-2,-18,0), vagy tükrözéssel készítjük. 

A tüskéket körhengerként szerkesztjük: Válasszunk új színt!  

Advanced Modeling > Create > Primitives > Cylinder Two Positions, a sugár 1.5 OK > mutassunk 

a hátsó tüske tengelyének két végpontjára. Az elülsőt az xz síkra való tükrözéssel készítjük: X-Form > 

Mirror > Copy, a síkot Plane > Line/Pos opcióval az x tengely egyenesével és a z tengely felső 

végpontjával adhatjuk meg legegyszerűbben. 



 

A felső részt két szimmetrikus oldalfelületből 

és egy középső hengeres felületből 

szerkesztjük.  

Definiáljunk új rajzszintet (ALev=3), és 

kapcsoljuk ki a 2. szintet. Válasszunk új színt! 

Segédpontok a 3. számú spline- görbéhez: 

Create > Point > Position > KeyIn > (0,15,0), 

(0,12,2), (0,3,32), (0,-3,32), (0,-12,2), (0,-15,0). 

Create > Spline > 2D cubic, hátulró, a pozitív 

y tengelytől kezdve sorban megmutatjuk a 

pontokat, a peremfeltétel a kezdő- és 

végpontban egyaránt TwoPts, az y tengely 

(0,15,0) pontjára, majd az origóra mutatunk, az 

érintő vektor hossza legyen 2. 

Az 1. spline-görbét 3 pontra illesztjük, ehhez 

még meg kell adni az (5,0,0) pontot. Szintén 

síkbeli köbös spline, de természetes 

peremfeltételekkel (Natural) definiáljuk. 

Figyeljünk a görbe irányítására, itt is jobbról 

balra haladva adjuk meg a pontokat.  

A 2. görbe az 1. görbének az y tengely körüli 20 fokos elforgatásával készül (X-Form > Rotate > 

Copy > Single), a forgástengely végpontjait mutassuk meg. 

Az 1. görbét eltoljuk az x irányban 2 egységgel, a 2. görbét 1 egységgel (X-Form > Delta > Move > 

Single). 

Definiáljunk új rajzszintet: (ALev=4 a felső 

rész határoló felületeinek szintje), Válasszunk 

új színt! 

Vonalfelületeket definiálunk először az eltolt 1. 

és az eltolt 2, majd az eltolt 2. és a 3 görbével: 

Advanced Modeling > Create > Surface > 

Ruled > Two curves, OK > megmutatjuk a 2-2 

görbét. 

Mindkét vonalfelületet eltoljuk x irányban 2 

egységgel, ez lesz a jobb oldali rész. 

A felső rész másik oldalát az yz síkra való 

tükrözéssel állítjuk elő: X-Form > Mirror > 

Copy, a síkot Plane > Line/Pos opcióval az y 

tengely egyenesével és a z tengely felső 

végpontjával adjuk meg.  

A két oldalfelület között általános 

hengerpalástot készítünk vonalfelületként 

(Ruled surface) úgy, hogy az oldalfelületeknek 

a függőleges síkban fekvő határoló görbéit 

választjuk ki (Solid line edge).  

A felső rész összesen 5 felületből áll, mindegyiket feltoljuk z irányában 6 egységgel. 
 

A villásdugó alkatrészeinek rajzszintjeit bekapcsoljuk, a segédvonalakat kikapcsoljuk, és megnézzük 

az eredményt. 

 


