
 
 
 

 

 

 

 

 

„Air Craft Challenge” 

Lufi hajtású 3D autómodell 

 

 

 

Kedves Diákok! 

A 3D tervezés, nyomtatás, forma alkotás világába invitálunk benneteket, ezzel a hat részből álló 
kihívással. Napjainkban a 3D nyomtatás már annyira elterjedt, hogy egyre több háztartásban is 
megjelentek a 3D nyomtatók, vagy olyan tárgyak, használati eszközök, amik ilyen technológiával 
készültek. Ezért úgy gondoljuk, hogy itt az ideje, hogy te is megtanuld, hogy hogyan kell 3D-ben alkotni és 
megismerd, hogy a tervedből hogyan készül el a kézzel fogható alkotás.  

A Moholy-Nagy Művészet Egyetem EFOP-3.4.4-16-2017-00030 azonosítószámú, a „Jövő új útjai a 
pályaválasztás és az autonóm autózás világában” munkatársaiként arra vállalkozunk, hogy egy hat 
alkalmas videó sorozattal, amik egyenként 5-8 percesek, megtanítjuk neked, hogy hogyan készíts el egy 
működő, lufi hajtású 3D autómodellt. 

Az elkészült modelleket a projekt honlapján (www.jovoujutjai.hu) kiállítjuk és miután a projekt szakmai 
zsűrije kiválasztotta a 10 legjobb alkotást, ezeket kinyomtatjuk és egy építőkészlet formájában eljuttatjuk 
neked! Így te a saját alkotásodat tarthatod majd a kezedben, ami még működni is fog! 

Minden további résztvevő apró meglepetésben részesül! 

Hát mire vársz még, alkotásra fel! 

A tervezett 6 részes videó sorozat felépítése a következő: 
 

1. Mire jó a 3D nyomtatás?  

Bemutatkozó és bevezető rész, amiben mesélünk a 3D nyomtatásról és 
megismertetjük a feladatot a gyerekekkel. 

 
2. Tinkercad Class 

Ebben a részben megismerkedünk a Tinkercad 3D 
tervező szoftverrel. Megmutatjuk, hogyan lehet 
belépni, új tervet készíteni, illetve elkezdjük 
használni az alapvető funkciókat. 

 

 



 
 
 

 

 

3. Kulcstartó készítés 

A Tinkercad segítségével elkészítjük az első személyre szabott tárgyunkat, egy kulcstartót. 

4. Elkezdjük a lufi hajtású 3D autót 

Elkezdjük felépíteni az autónk 3D tervét, első körben elkészül az alváz, a kerék és a tengelyek. 
 

5. Meghajtás  

A "motor" beépítésével folytatjuk a modellünk elkészítését, majd kidekoráljuk az autónkat. 
 

6. Végre nyomtatunk!  

Miközben kinyomtatjuk az elkészült autónkat, beszélünk arról, mire érdemes odafigyelni, 
hogy a modellünk 3D nyomtatható legyen. Bemutatjuk a nyomtatást előkészítő "szeletelő" 
programokat, és végül kipróbáljuk a levegő hajtású járgányunkat!  

 

Az elkészült alkotások, tervek beküldési határideje: 2020. június 2.  

 

Jó munkát kívánunk,  

a „Jövő új útjai” csapat 
EFOP-3.4.4-16-2017-00030 


