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 SOLIDWORKS Kezdő tanfolyam tematikája 
 

1. nap 

1. lecke: A SOLIDWORKS alapjai és a felhasználói felület bemutatása: 
A tanfolyam első leckéje bemutatja a felhasználónak a SOLIDWORKS felhasználói felület fő 

alkotóelemeit, és segít megérteni, hogy a különböző méretezési módszerek hogyan közvetítik a 

különböző tervezési szándékokat. 

 

2. lecke: Bevezetés a vázlat készítésbe 
A 2. lecke bemutatja hogyan lehet a felhasználónak új vázlatokat létrehozni, a vázlatgeometria 

használatát, illetve kapcsolatok létrehozását különálló geometriák között. Végül a felhasználó 

megtanulja, hogyan kell kihúzni a vázlatokat 3D szilárd testekké. 

 

3. lecke: Alapvető alkatrész modellezés 
A tanfolyam 3. részében a felhasználó megismeri az alkatrészmodellezés alapjait, megtanulja, 

hogyan lehet bizonyos funkciókat használni a vágások, furatok és letörések készítéséhez. 

Megtanulják, hogy hogyan kell használni a szerkesztő eszközöket az alkatrészek módosításához, és 

végül, hogy hogyan lehet az alkatrészekből műszaki rajzot készíteni. 

 

4. lecke: Szimmetria és rajz 
A 4. lecke visszahelyezi a hangsúlyt a tervezési tartalomra. Ebben a leckében a felhasználó 

megtanulja a szimmetrikus alkatrészek tervezését, valamint a vázlat egyes elemeinek kapcsolati 

lehetőségeit. Megtanulják a funkciók definíciójának és paramétereinek szerkesztését és a modell 

újra generálását is. 
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2. nap 

5. lecke: Mintázatok 
Az 5. lecke megismerteti a felhasználót a SOLIDWORKS mintázat (PATTERN) funkcióival és 

bemutatja, hogyan lehet automatizálni azt, hogy a vázlat teljes mértékben határozott legyen. A 

felhasználó megtanulja a referencia geometriák típusait, a tengelyek és síkok létrehozását és 

használatát is. 

 

6. lecke: Forgatással létrehozott testek 
A 6. lecke megtanítja a felhasználót, hogy hogyan lehet több testből álló alkatrészeket összetettebb 

funkciókkal, mint például a forgatás és a söprés elkészíteni. Megmutatják nekik, hogyan lehet 

kiszámítani egy alkatrész fizikai tulajdonságait, és hogyan kell elvégezni a kezdetleges, első lépéses 

stressz-elemzést. 

 

7. lecke: Héj és bordázat 
A 7. lecke arra koncentrál, hogy a felhasználót megismertesse a gyártással kapcsolatos funkciókkal, 

mint például a rajz, a héj és a bordázat. 
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3. nap 

8. lecke: Szerkesztés: Javítás 
A 8. lecke sikeres befejezése után a felhasználó meg fogja érteni, hogy hogyan lehet felfedezni és 

kijavítani az alkatrész hibákat a „visszagörgetés” funkció segítségével. A felhasználót 

megismertetjük a FeatureXpert eszközzel is, ami segítség a javításban. 

 

9. lecke: Szerkesztés: Tervezési változások 
A 9. leckében a felhasználót arra ösztönzik, hogy használja az összes rendelkezésre álló eszközt az 

alkatrészek szerkesztéséhez és változtatásához, megtanítják őket, hogy a különböző modellezési 

technikák hogyan befolyásolják a módosítási folyamatokat az alkatrészen. 

 

10. lecke: Változatok 
A 10. lecke a konfigurációkra összpontosít, és megtanítja a felhasználót, hogy elrejtsék és 

megjelenítsék a különféle modell variációkat, hogyan változtassák meg a méreteket, és megértsék a 

különböző konfigurációkkal rendelkező alkatrészek módosításának következményeit. A felhasználót 

megtanítják az egyenletek beillesztésére és felhasználására is, és hogyan kössék össze az értékeket 

globális változók felhasználásával. 

 

11. lecke: Globális változók és egyenletek 
Ez a lecke azt vizsgálja, hogy a globális változók hogyan használhatók a méretezési értékek 

összekapcsolására, és milyen módon lehet az egyenletekkel matematikai szabályokat megadni a 

méretek közti kapcsolatra. A felhasználó megismeri ezeket az eszközöket, és megérti, hogy milyen 

változtatási lehetőségei vannak a modelljén.  
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4. nap 

12. lecke: Műszakirajzok készítése 
A 12. lecke részletesebben vizsgálja meg a rajzokat, megtanítva a felhasználót többféle rajznézet 

létrehozására és módosítására, majd méretezések és egyéb információk hozzáadására. 

 

13. lecke: Alulról felfelé építkező szerelés modellezés 
A 13. lecke bevezeti a felhasználót az szerelési modellezésbe, az egyes alkatrészek egyesítésével és 

a köztük levő kapcsolatok felállításával. A felhasználót megtanítják arra is, hogyan kell az egyes 

alkatrészeket konfigurálni az összeállításon belül, és hogyan kell plusz alegységeket hozzáadni. 

 

14. lecke: A szerelések használata 
A tanfolyam utolsó leckéje megmutatja a felhasználónak, hogyan lehet robbantott ábrákat 

létrehozni a szerelésekről és annak súlyával kapcsolatos számításokat. Arról is szó lesz, hogy ezt az 

információt, a többi alkatrésztulajdonsággal együtt, hogyan lehet felhasználni olyan anyagjegyzék 

létrehozására, amely a műszaki rajzra is felkerülhet. 
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