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Előzmények….

▪Ránk hárult a feladat, hogy kitakarítsuk a műszer raktárt

▪A sok-sok érdekes műszer között megakadt a szemünk valami 
furcsaságon……



▪ MÉRŐASZTAL 
,mely távcsöves vonalzóval 
együtt használható

▪ Ez a felmérő eszköz már 
vagy 50 éve nem 
használatos.



Mérőasztalhoz 
használatos műszer

• KIPPRÉGEL …   más néven távcsöves 
vonalzó.

• Grafikus felmérési eszköz, mely a 
topográfiai és kataszteri térképek 
rajzolásában segítette a geodétákat



Őrizzük meg az 
utókornak!!

Hogyan lehetne megmenteni?

▪Készítsünk róla egy 3D-s ,méretpontos és részletes 
modellt!

▪Mutassuk meg egy installáció keretében!

▪Állítsunk össze egy ismertető anyagot plakát 
formájában



A Rhino 7 szoftvert használtuk 

a Kipprégel és műszerláb

szerkesztéséhez. 

3D  modell 

szerkesztése 



Szigorúan precíz 
mérések alapján!!



Néhány
jellemző 
szerkesztési 
lépés…

A kötő és a 
paránycsavarok 
szerkesztései 





A végleges 
műszerasztal 

modell

A modell véglegesítését a 
textúrázással fejeztükbe 



Precíz (0,1mm) 
mérések voltak 
szükségesek itt is 
,hogy el tudjuk 
készíteni a műszer 
pontos 
szerkesztett mását!

Tervező: Bors Károly 
1954

Kipprégel szerkesztése



Kipprégel szerkesztése!
Drótvázas 
megjelenítés

Árnyékolt 
megjelenítés





Végleges Kipprégel
modell

A modell véglegesítése a 
textúrázással fejeztükbe 



Konzisztencia hibák 
A szerkesztés befejezése után egyenként 

konzisztencia-vizsgálat alá vetettük a modell elemet! 



A nyomtatás folyamata 

▪ Szerkesztés exportálása *.STL formátumba

▪ CraftWare-ben szeletelés

▪ G-code kiírás

▪ Nyomtatás



STL
( Stereo Litográfia )

Eredeti Rhino *.3ds formátum *.STL  formátum



CraftWare szeletelő 
program



G-code



Nyomtatási hibák



A műszert reklámozó 
plakát készítése

▪Régen is készültek az új 
műszerekről ismertető vagy 
bemutató reklámanyagok….

▪Mi is készítünk a mai kornak 
megfelelő formában.



▪ Az általunk használt program a háttér elkészítéséhez a Lumion 8 volt..

▪ A plakát elkészítéséhez pedig az Inkscape-et hívtuk segítségül

Programok



Látványtervek és koncepciók 

❑Objektumok elhelyezése térben

❑ A háttér és környezet tervezése

❑ A programban nagy szabadságot 
lehetett élvezni



Inkscape

▪ A plakátot Inkscape-ben 
valósítottuk meg



Problémák

❖Megfelelő teljesítményű számitógép

❖Importálási problémák (*obj ,*.skp, *.fbx )

❖Mentési figyelmetlenségek

❖Szoftverek  kezelése

❖Nyomdai minőség előállítása  (nagy méretű fájlok ,  magas felbontás miatt 
(300 DPI)



A MOM tiszteletére…….



KÖSZÖNJÜK

A

FIGYELMET !!!


