
 
 

 
 

FlowBIM OÜ 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3D mudelite loomine 
Koolitusmaterjal 

 

Raido Puust, MSc, PhD 

 

 

 

 
  

http://www.flowbim.ee
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 2/431 

 

Autodesk AutoCAD 3D mudelite loomine 

Sissejuhatus 

 

Kursuse eesmärgiks on õpetada looma massiobjekte, pinnamudeleid tasapinnalisest 

geomeetriast ning luua erinevaid kooslusi massobjektide vahel (neid ühendades, lõigates, - 

luues sellega keerukamaid objekte). Lisaks õpid tundma, kuidas 2D geomeetriat kolmandasse 

mõõtmesse viia ning kuidas juba olemasolevat 3D geomeetriast lugeda 2D infot. 

 

Eeldused 

 

Kursus on mõeldud AutoCAD tarkvara kasutajale, kellel on esmased teadmised ning oskab 

baasteadmisi rakendada. Siiski koolituse käigus seletatakse lahti ka erinevad töövõtted samm-

samm haaval ning esmasel kasutajal ei tohiks raskusi valmistada tempoga kaasas käia. Soovitav 

on omada põhiteadmisi operatsiooni-süsteemidest Microsoft Windows 7, Windows 8 või 

Windows 10. 

 

Koolitusmaterjal 

 

Kursuse näiteülesannete sammud on salvestatud eraldi failidesse. Seega kui mõni ülesanne jääb 

pooleli saad seda hiljem jätkata mõnest eelsalvestatud failist. Koolitusmaterjalis on viidatud 

failinimele, millest tuleks protseduure jätkata. 
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3D modelleerimine - sissejuhatus 
 

Selle mooduli all vaadatakse õppetunde, mis teevad üldise sissejuhatuse kolmandasse 

mõõtmesse. Vaadeldakse, kuidas saad oma disaini kuvada ning luua. Lisaks uuritakse, kuidas 

töötab koordinaatsüsteem, ning mis on selle laiemad võimalused 3D disainis. Ühes 3D mudeli 

loomisega esitad sa oma nägemuse disaini kompositsioonist, mida on märksa lihtsam edastada 

kolmandale isikule, kui lihtsaid kahemõõtmelisi plaane. Õppetundides vaadatakse lähemalt 

erinevaid meetodeid, käske, valikuid, kuidas üks 3D mudel valmib. Meetodite all vaadatakse, 

mismoodi saab lõigete põhjal disainimudelit koostada ning kuidas erinevaid mudeleid 

kombineerida. 

 

Eesmärgid 

 

Peale mooduli läbimist oskad: 

 

 Kirjeldada erinevate 3D mudelite tüüpe, ning tead mismoodi saab neid kuvada ning 

vaadata. 

 Oskad luua massiobjekte lihtsatest kujunditest. 

 Luua pinnaelemendi ja massiobjektid 2D geomeetriast. 

 Luua komposiit massiobjekti läbi erinevate objektide ühendamise, lahutamise ühisosa 

leidmise teel. 

 Kirjeldada 3D koordinaatsüsteemi ja kuidas saab kasutaja ise defineerida oma enda 

koordinaatsüsteemi, kontrollida koordinaatsüsteemi ikooni esitamist ning kuidas leida 

3D ruumis punktkeha koordinaadid. 
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Sissejuhatus kolmandasse mõõtmesse 
 

Sissejuhatus: 

Selles õppetunnis tehakse üldsissejuhatus 3D mudeldamisesse. Esmalt antakse ülevaade 3D 

mudeli tüüpidest, seejärel vaadatakse, kuidas saad muuta vaate suunda ruumis. Kirjeldatakse 

käske, mille abil vaatenurka saab muuta; vahetada kuvarežiimi, ning muuta vaateakende arvu 

ning paigutust töölaual. Alloleval pildil on näha disain, mis esitatakse töölaual neljas erinevas 

vaateaknas. Iga vaateaken on omakorda seadistatud nii, et geomeetriat esitatakse väikeste 

erinevustega. 

 

 
 

Eesmärgid: 

Selle õppetunni eesmärgiks on anda sulle teadmised 3D mudelitest üldiselt. Oskad teha vahet 

erinevatel mudeli tüüpidel, tuua välja nende eelised. Lisaks tead, kuidas saab 3D mudeleid 

kuvada vaateakendes ning nende vaatenurka muuta kasutades töövahendit Orbit. Oskad muuta 

mudeli kuvaseadeid läbi aktiivse visuaalse stiili, määrata ja muuta mudeliruumi vaateaknaid. 
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3D mudelite tüübid 

Selles sektsioonis vaatame erinevaid mudeli tüüpe, õpid tundma 3D mudeldamise põhilisi 

eeliseid ning oskad valida õige mudeli tüübi kirjeldamaks mõnd disaini olukorda kõige 

efektiivsemalt. 

 

Alloleval pildil on kuvatud üks ja seesama 3D mudel esmalt joongraafilises (wireframe) vormis, 

seejärel pinnamudelina (surface) ning massiivobjektina (solid). 

 

 
 

Üks põhilisi 3D eeliseid on aidata disaini visualiseerida. Luues 3D mudeli, näed sa, kuidas 

erinevad aspektid kokku sulanduvad. Lisaks saad läbi 3D mudeli esitada oma nägemust teistele, 

kel ei pruugi 2D plaanide lugemisoskust olla. Lisaks mudeli paremale esitusele saad disainilt 

lugeda erinevaid mõõte – sõltuvalt mudeli tüübist võivad need olla nii pikkusmõõde, pindala, 

ruumala ja mõni muu keha omadus. Massiobjektidena modelleerides saad kontrollida, kas 

objektid omavahel kattuvad või mitte. Peale mudeli loomist saad sellest teha 2D väljavõtteid 

dokumenteerimise eesmärgil. 3D mudeli eelised sõltuvad selle tüübist. Kokku eristatakse kolme 

põhilist mudeli tüüpi: 

 

- Joongraafiline mudel (wireframe) – kõige lihtsam 3D mudeli esitamise vorm. Mudel 

luuakse läbi joonte, kaarte ja ringjoonte, mis 3D ruumis moodustavad disaini 

servad/piirjooned. Ehkki sellel mudeli on ka mõned eelised, on seda tüüpi mudelilt väga 

raske aru saada, millise külje esitust parasjagu vaadatakse, kuna kõik servad kuvatakse 

üheaegselt. 

- Pinna mudel (surface) – Mudeli esitamise märksa kõrgem vorm, kuna lisaks mudeli 

servadele defineeritakse siin ka selle ümber olev koorik. Pinna mudelite eeliseks on just 

see, et disaini esitamisel peidetakse geomeetria, mis esiplaanil oleva pinna tagant välja 

ei paista. Lisaks saab pinna mudeli kaudu leida pinna suurus (pindala), paraku pole 

võimalik leida massiobjektile iseloomulikke suurusi, kuna pind ise ei oma mingit 

kindlat paksust, vaid ainult pikkust ja laiust. 

- Massiiv mudel (solid) – Antud mudeli tüüp defineerib siseruumala, väliskooriku ning 

servad. Massiiv mudeli tüüp kujutab disaini kõige küllasemalt, kuna tegemist on lõpliku 

3D mudeliga. Massiiv mudeleid saad luua eeldefineeritud kujunditest või keerukatest 

piirjoontest. Massiiv objekte saab omavahel kombineerida, et luua veelgi keerukamaid 

kujundeid. 

 

Disainiprotseduuri võid sa luua läbi joongraafika, kuid enamjaolt saab seda esitada märksa 

infoküllasemalt läbi pinna ja/või massiiv mudeli. Näiteks kui soovid mudelit, mis esitaks 

maastikureljeefi, siis selle esitamiseks sobib kõige paremini pinna mudel, mis on loodud läbi 

erinevatele kõrgustele paigutatud kõrgusjoonte. Samuti võib leida pinna mudeli kasutamist 

väga õhukeste disainiobjektide loomisel (nt plastpudelid, pakendid – mis on mõeldud midagi 

enda sees hoidma). Teiste disainiobjektide loomiseks nagu ehitised, sillad, mööbliesemed, 

mehaanikatooted kasutatakse enamjaolt massiiv mudeleid. Järgneval pildil on toodu üks 3D 

disainiobjekt. 
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3D mudelite kuvamine ja navigeerimine 

Kolmemõõtmelise mudeli loomisel on oluline vaadata seda erinevatest suundadest. Sinu võime 

teha seda kõige efektiivsemal viisil parandab oluliselt ka mudeli enese efektiivset loomist. 

Alljärgnevalt vaatamegi erinevaid võimalusi, kuidas saab mudeli vaatenurka muuta. 

 

Alljärgneval pildil on eelnevalt esitatud mudelit vaadatud kolmest erinevast vaatenurgast. Iga 

vaatenurk esitab mudelist mõne olulise detaili, mida ühelt ainsalt oleks raske või võimatu välja 

lugeda. 

 

 
 

Töötades 3D-s, pead sa sagedasti muutma disainiprotseduuri käigus mudeli vaatenurka. Selleks, 

et seda teha, ei pea sa mudelit ennast ruumis ümber paigutama. Sa muudad hoopis 

vaatepositsiooni 3D ruumis, pöörates vaate suunda ümber 3D mudeli või valides 

eeldefineeritud vaatesuuna. Kui vaadet pöörata, siis pöördepuntki keskpunktiks on disaini 

ümber näiliselt joonistuv kastikese keskpunkt. Selle kasti määrab joonisel olev kogu geomeetria 

paigutus või üksikult valitud objekti ümber tekitatav matemaatiline kastike. 

 

Eeldefineeritud vaatesuunad sisaldavad: pealt-, alt-, eest-, tagant-, vasakult-, paremalt- ning 

nelja isomeetrilist vaadet. Need vaatesuunad on ülesseatud vaikimisi oleval X, Y, Z 

koordinaatsüsteemil. Näiteks pealtvaade kuvatakse Z teljest otse alla, XY tasapinnale, samas 

kui eestvaade kuvatakse Y telje sihis XZ tasapinnale. Neid eeldefineeritud vaateid saad 

kasutada kiireks objekti vaatluseks/navigeerimiseks või kasutada noid pöördepunkti 

lähtekohana. Mida rohkem mudelit ennast täiendad, seda olulisemaks muutub asjaolu, kuidas 

sa oma mudelit kuvad. Pinna ja massiiv mudeli kuvamiseks on kolm põhilist varianti. Saad seda 

kuvada kui joongraafikana, kus esitatakse kõik servad nii nagu ka joongraafika mudelitüübi 

juures. Lisaks saad kuvada peidetud viisil, kus kuvatakse vaid need servad, mis aktiivses vaates 

ei jää peitu teiste servade taha. Kolmanda variandina saad mudeli kuvada varjutatult, mis kuvab 

vaid nähtaval olevad pinnad ja servad sõltuvalt vaatesuunast. Kõik need kuvamiserežiimid on 
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mõningate erinevustega, mis väljendub mudeli kuva kvaliteedis või karakteristikutes. Visuaalse 

stiili valimisel, aktiveerid sa ühe neist salvestatud kuva seadest, millisena soovid oma mudelit 

esitada. 

 

Alljärgneval pildil on mudelit pööratud nii, et see aitaks esitada disaini ennast kõige 

efektiivsemalt. See on kuvatud kontseptsioonlahendusena, et tuua esile käsitsi tõmmatud 

sketšjooned, mis tõstetakse esile eristuva värviga. Seda tüüpi kuvamist võib kasutada näiteks 

presentatsioonidel, kui soovitakse kuulajatele anda soojemat laadi mudeli tunnetust (kus kõik 

jooned pole üksluiselt teravad). 

 

3D mudeli pööramine 

Pöörates end mudeli ümber saad kuvada oma disaini erinevaid aspekte. Kui kasutad fikseeritud 

pöördepunkti (Constrained Orbit), siis saad vabalt end pöörata mudeli ümber. Kui käsu 

alustamisel pole valitud ühtegi geomeetrilist objekti, siis saab pöördepunkti keskpunktiks 

mõttelise kastikese keskpunkt, mis joonistub ümber kogu geomeetria. Kui esmalt valid 

geomeetria ja seejärel käivitad käskluse, saad pöörata end ümber valitud objekti joonestuva 

kastikese keskpunkti. 

 

Fikseeritud pöördepunkti saad valida ka käskluste vahepeal, alustades mingi töövahendiga 

esmalt ühes vaatenurgas, seejärel pöörates end teise vaatenurka ning lõpetades protseduuri 

valitud vaates. 

 

Pildil on kuvatud hetked, kus on alustatud teise mudeli loomist ühes vaatenurgas, seejärel end 

pöörates teise vaatesse lõpetatud disain. 
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Käsu aktiveerimine (View > Viewport Tools > Navigation Tools), käsurealt: 3dorbit 

 

 
 

Märkus: Mistahes käsu aktiveerimisel saad lisainfot kui vajutad klahvi F1. 

 

Märkus: Kui soovitakse antud töövahendit kasutada vaid valitud objekti ümber, siis peab 

olema aktiveeritud säte Enable Orbit Auto Target. Seega, juhul, kui sa oled valinud objekti ja 

seejärel aktiveerinud käsu ning sinu pöördumine ei toimu valitud mudeli keskpunkti järgi, siis 

tee parem klikk ja avanevast kiirvalikumenüüst vali Enable Orbit Auto Target. 

 

Protseduur: Mudeli vaatamine fikseeritud pöördepunkti alusel 

 

1. Aktiveeri käsk Orbit. 

 

 
 

2. Muuda vaate suunda esmalt hoide joonise ala sees all vasakut hiireklahvi ning 

seejärel nihutades hiirt. Vabasta hiire nupp, kui soovid vaadet fikseerida. 

3. Jätka vaate pööramist, kuni oled rahul orientatsiooniga. Välju käsust Orbit, 

vajutades ESC klahvi või tehes parem klikk ning valides exit. 
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Protseduur: Spetsiifilise objekti vaatamine läbi fikseeritud pöördepunkti 

 

1. Vali üks või rohkem objekt(i). 

 

 
 

2. Aktiveeri käsk Constained Orbit. 

3. Muuda vaate suunda esmalt hoide joonise ala sees all vasakut hiireklahvi ning 

seejärel nihutades hiirt. Vabasta hiire nupp, kui soovid vaadet fikseerida. 

4. Jätka vaate pööramist, kuni oled rahul orientatsiooniga. 

5. Juhul, kui pöördumine ei toimu objekti ümber oleva kastikese keskkohast, tee parem 

klikk ning vali Enable Orbit Auto Target. 

6. Välju käsust Orbit, vajutades ESC klahvi või tehes parem klikk ning valides exit. 

 

Mudeli kuvarežiimi vahetamine 

Kolmemõõtmelise mudeli kuvamiseks on sul valida erinevate kuvarežiimide vahel (Home > 

View). 

 

 
 

Järgneval pildi on üks ja seesama mudel kuvatud nelja erineva visuaalse stiilina: Wireframe, 

Hidden, Realistic ja Conceptual. Ülal vasakul, Wireframe, leiab kasutust siis, kui soovid mudeli 

geomeetriat läbipaistvana esitada, all paremal, Conceptual, on aga kasulik siis, kui soovid 

ideelahendust esitada. 
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Märkus: Wireframe kuvarežiimis võib servade ja nurkade valik olla märksa kiirem, eriti siis, 

kui need asuvad erinevatel külgedel. 

 

Vaateakende määramine  

Siin osas vaatame, kuidas avada dialoogi Viewports, mille all saad määrata vaateakende arvu. 

Töötades 3D-s saad sa oma efektiivsust tõsta kui korraga vaatad mudelit läbi mitme vaateakna. 

Sest ühes vaateaknas juba käivitatud käsku saab jätkata teises vaateaknas. 

 

Alloleval pildil on joonise ala esmalt esitaud ühe vaateaknana ja seejärel jagatud kolmeks. 

Kolmeks jagatud vaateaknas (paremal) on mudeli esituse vaatenurk igas aknas erinev. Lisaks 

on mudelile rakendatud erinev visuaalne stiil sõltuvalt vaateaknast. Kaks neist esitavad 

visuaalset stiili Realistic ning üks 2D Wireframe. 
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Käsu aktiveerimine 

 

Viewports (Visualize > Model Viewports), käsurealt: viewports, vports 

 

 
 

Dialoog Viewports 
Läbi dialoogi Viewports paned paika vaateakende arvu, vaatenurga ja kuvastiili. Saad valida 

esmalt standardlahenduse olemasolevast nimekirjast ning seejärel saad ükshaaval igat 

vaateakent muuta, näiteks vahetada vaate suunda ja visuaalset stiili. 

 

Kui sa oled teinud mitmeid muudatusi, on see konfiguratsioon soovitav salvestada nimekirja. 

Sisesta nimeväljale nimi ja vajuta OK. Kui soovid juba eelnevalt salvestatud konfiguratsiooni 

valida, kliki paanil Named Viewports, tee topeltklikk seal asuval konfiguratsiooni nimel ning 

kliki OK. 
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Protseduur: Vaateakende kuva muutmine 

 

1. Käivita vaateakende käsk: Viewports 

 

 
 

2. Määra vaateakende arv. 

3. Aktiveerides iga vaateakna, vali vaatesuund ning visuaalne stiil. 

4. Anna vaateakende konfiguratsioonile nimi. 

5. Salvesta vaateakende konfiguratsioon. 
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Tööleht – 3D mudelitega töötamine 

Selles harjutuses proovime muuta 3D mudelite kuvarežiimi ja vaatenurka. 

 

1. Ava fail M_Introduction-to-3D.dwg. 

2. Vaata mudeleid erinevas kuvarežiimis. 

3. Proovi mudelit navigeerida, kasutades ka erinevaid Orbit töövõtteid. 

4. Jaga ekraan mitmeks vaateaknaks (viewport). Katseta selles erinevaid 

vaatesuundasid ning visuaalseid stiile. 
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3D solid modelleerimine 
 

Selle mooduli all vaadatakse õppetunde, mis teevad üldise sissejuhatuse kolmandasse 

mõõtmesse. Vaadeldakse, kuidas saad oma disaini kuvada ning luua. Lisaks uuritakse, kuidas 

töötab koordinaatsüsteem, ning mis on selle laiemad võimalused 3D disainis. Ühes 3D mudeli 

loomisega esitad sa oma nägemuse disaini kompositsioonist, mida on märksa lihtsam edastada 

kolmandale isikule, kui lihtsaid kahemõõtmelisi plaane. Õppetundides vaadatakse lähemalt 

erinevaid meetodeid, käske, valikuid, kuidas üks 3D mudel valmib. Meetodite all vaadatakse, 

mismoodi saab lõigete põhjal disainimudelit koostada ning kuidas erinevaid mudeleid 

kombineerida. 

 

Eesmärgid 

 

Peale mooduli läbimist oskad: 

 

 Oskad luua solid 3D objekte lihtsatest kujunditest. 

 Luua pinnaelemendi ja massiobjektid 2D geomeetriast. 

 Luua komposiit massiobjekti läbi erinevate objektide ühendamise, lahutamise ühisosa 

leidmise teel. 

 Kirjeldada 3D koordinaatsüsteemi ja kuidas saab kasutaja ise defineerida oma enda 

koordinaatsüsteemi, kontrollida koordinaatsüsteemi ikooni esitamist ning kuidas leida 

3D ruumis punktkeha koordinaadid. 
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Massiobjektide loomine 
 

Sissejuhatus: 

Selles õppetunnis õpitakse looma 3D disaini läbi massiobjektide. Kolmemõõtmelist 

modelleerimist kasutatakse erinevates etappides ning lihtsatel massiobjektidel põhinevad 

mudelid moodustavad olulise osa disainiprotsessist. Lisaks üksikutele massiobjektidele saad 

neid omavahel kombineerida, luues mõne komplekse disaini. 3D massiobjektidel põhinevad 

mudelid aitavad lihtsustada visualiseerimise protsessi, mis omakorda suudab paremini edastada 

disaini läbipaistvust ning kooskõla. Samuti on võimalik nende abil vähendada veakohti ning 

vähendada aega, mis kulub projekti esitlusele ning selle lõpetamisele. Alljärgneval pildil 

defineerivad olemasolevad lihtsad massiobjektid põrandapinna kasutuse. Kombinatsioon 

silindritest, tahukatest, püramiididest ning rõngaspindadest annab meile kiirelt mõne uue 

massiobjekti. 

 

 
 

Eesmärgid: 

Selle õppetunni eesmärgiks on anda sulle teadmised defineerimaks ning identifitseerimaks 

massiobjekte ning saad teada nende olulisusest 3D disaini juures. Täpsemalt lood ja kasutad 

massiobjektidest: tahukat, sfääri, silindrit, koonust, kiilu, rõngaspinda, püramiidi. Seejärel lood 

nende objektide abil ruumi sisustuse. 
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Massiobjektidest üldiselt 

Elementaarsed massiobjektid annavad sulle kiire võimaluse disaini loomiseks ja seda nii algsete 

kui detailselt väljajoonestatud esituste tarvis. Teades, kuidas mõnd disaini saab elementaarsetest 

massiobjektidest luua, saad oma disainiprotsessi ka kiiremini lõpetada. Alljärgneval pildil on 

elementaarsetest massiobjektidest loodud mudel, mis suudab edastada selle kõige põhilisema 

info sinu disainiprojekti kohta. 

 

 
 

Elementaarsete massiobjektide definitsioon 

Elementaarsete massiobjektide all mõtleme me eeldefineeritud geomeetrilisi kujundeid, mis 

sinu käsutusse antakse. Kokku on neid seitse eritüüpi: tahukas, sfäär, silinder, koonus, kiil, 

rõngaspind, püramiid. 

 
Nende kujundite loomiseks pead vaid näitama ära selle asukoha ning tegeliku suuruse. Peale 

elementaarse massiobjekti loomist, saad tagasisidet selle ruumala ning teiste massiga seotud 

omaduste kohta. Kui sa oled loonud rohkem kui ühe elementaarse massiobjekti, saad neid 

omavahel kombineerides luua keerukama mudeli. Samuti saad ühe mudeli ruumala maha 

lahutada teisest mudelist. Paljude disaini vajaduste elluviimiseks on sul vaja vaid luua ning 

paigutada elementaarsed massiobjektid omavahel kokku nii nagu sa ilmselt tegid seda 

lapsepõlves klotside näol. 
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Elementaarsed massiobjektid kasutatuna erinevate mööbli ning seadmete esitamiseks 

Läbi elementaarsete massiobjektide saad sa esitada mistahes objekti tüüpe, sh mehaanikalisi 

elemente, masinaid, ehitisi, seadmeid ning mööblit. Alljärgneval pildil on esitatud lihtne 

põrandalamp, mis on just loodud läbi elementaarsete massiobjektide. Seda mudelit saab nüüd 

kasutada ruumi kujundamisel, mille kaudu edastatakse objektide visuaalne paigutus ning järgi 

jääv ruumilahendus. 

 

 

 

  



Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 23/431 

 

Tahuka loomine 

Läbi käsu Box saad luua ristküliku või kuubi põhiseid elementaarseid massiobjekte. Kuna 

tahukas on üks algelisemaid ehitusplokke, on selle elemendi loomise võimalus üsnagi olulise 

tähtsusega. Selleks, et tahukat võimalikult efektiivselt luua pead sa teadma, kuidas käsku 

käivitada ning millised on loomise võimalused. Alljärgneval pildil on esitatud massiobjektid 

poolläbipaistvatena, et paistaks välja nende elementide loomise lähtepunkt või tasapind. 

 
 

Käsu aktiveerimine 
 

 

 

Käsurealt: Box 

Riba: Paan Solid > Primitive >Box. 

 

 

Massiiv-tahuka loomise võimalused 

Kõige tavalisem tahuka loomise viis on kui esmalt määrad põhja pindalaga ära kaks 

vastaspunkti. Seejärel annad sellele kõrguse. Lisaks sellele on sul võimalik luua tahukat 

alljärgnevaid sätteid aktiveerides: 

 

Säte Kirjeldus 

Center Määra enne tahuka suuruse määramist selle geomeetriline keskpunkt. 

Cube Võimaldab luua kuubi, mille kõik küljed on ühe pikkused. Kuupi saad 

orienteerida ka teljesihist (X, Y telg) erinevalt. 

Length Läbi selle saad luua risttahuka nii, et selle servad pole paralleelsed X ja 

Y telgedega aktiivses koordinaatsüsteemis. 

 

Protseduur: 3D tahuka loomine 

 

1. Käivita käsk Box. 

2. Määra põhjana määratleva ristküliku alguspunkt, orientatsioon ning suurus. Seda 

teed sa esmalt määratledes ühe otsapunkti, seejärel teise või teed seda keskpunkti ja 

otsapunkti määratlemisega. 

3. Määra kõrgus. 
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Sfääri loomine 

Sfääri käsku kasutad sa massiivse ümara elementaarse massiivobjekti loomiseks. Kujukaks 

näiteks on keeglipall ilma näpuaukudeta. Selleks, et sfääri võimalikult efektiivselt luua pead sa 

teadma, kuidas käsku käivitada ning millised on loomise võimalused. Alljärgneval pildil on 

esitatud massiobjekt poolläbipaistvana, et paistaks välja selle elementide algne tasapind. 

 

 
 

 

Käsu aktiveerimine 

 

 

 
 

 

Käsurealt: Sphere 

Riba: Paan Solid Primitive >Sphere. 

 

Massiiv-sfääri loomise võimalused 

Sfääri loomise käigus määrad sa sfääri ringikujulise kesktasapinna asukoha ning suuruse. 

Ringikujulise kesktasapinna loomine sarnaneb 2D ringjoone loomisele. Käsu aktiveerimisel 

tuleb sul määrata esmalt sfääri keskpunkt, seejärel suurus väljendatuna raadiuse või 

diameetrina. Lisaks sfääri loomise vaikimisi valikutele, on sul võimalik kasutada alamseadeid, 

mille abil saad sfääri luua ka teistel põhimõtetel. 

 

Valik Kirjeldus 

3P Sfääri kesktasapinna defineerimine kolme punkt abil, mis asuvad ruumi mis 

tahes osas ning ühel ja samal tasapinnal. 

2P Sfääri kesktasapinna määramine kahe punkti abil. Esmalt asukoha punkt 

ning seejärel diameeter, teadmata keskpunkt täpset asukohta. 

Ttr Kasuta siis, kui soovid et kesktasapind on puutujaks kahele erinevale 

objektile mingi kindla raadiuse järgi. 

 

Protseduur: 3D sfääri loomine 

 

1. Aktiveeri käsk Sphere. 

2. Määra sfääri keskpunkt. 

3. Määra raadius või diameeter. 
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Silindri loomine 

Silindri käsku kasutad silindrilise massiivobjekti loomiseks, mis omab kas ringi- või 

ellipsikujulist ristlõiget. Selleks, et silindrit võimalikult efektiivselt luua pead sa teadma, kuidas 

käsku käivitada ning millised on loomise võimalused. Alljärgneval pildil on esitatud 

massiobjekt poolläbipaistvana, et paistaks välja selle elementide algne tasapind. 

 

Käsu aktiveerimine 

 

 

 

 

 

 

 

Käsurealt: Cylinder 

Riba: Paan Solid > Primitive >Cylinder. 

 

Silindri loomise võimalused 

Järgides vaikimisi käsurida, lood sa silindri esmalt määratledes selle ringikujulise põhja läbi 

keskpunkti ning raadiuse või diameetri kaasabil, analoogselt 2D ringjoone loomisele. Peale 

põhja määratlemist, annad kõrguse. Vaikimisi sisestatud kõrgus on põhjaga risti. Lisaks silindri 

koostamist vaikimisi seadetel, saad määratleda silindrit veel mitmel teiselgi moel. 

 

Valik Kirjeldus 

3P Kasuta siis, kui põhi peab moodustuma läbi kolme ruumis asetseva punkti. Eriti 

kasulik siis, kui soovid koonust teha olemaoleva geomeetria alusel. 

2P Kasuta siis, kui soovid määratleda põhja läbi kahe vastastiku asetseva 

välisperimeetri punkti (diameetri alusel). Eriti kasulik siis kui sa ei tea asukoha 

keskpunkti või lisad silindri olemasoleva geomeetria alusel. 

Ttr Kasuta siis, kui soovid et põhi on puutujaks kahele erinevale servale mingi 

kindla raadiuse järgi. 

Elliptical Kasuta juhul, kui soovid põhjakuju määratleda ellipsina. 

Axis 

Endpoint 

Kasuta juhul, kui soovid määrata silindri lae keskpunkti. See annab silindri 

kõrguse ning paigutab silindri selliselt, et põhjal valitud keskpunkti ja lae 

keskpunkti vahel joonestuks kesktelg. Teisisõnu pööratakse silinder teatud 

nurga alla. 

 

Protseduur: 3D silindri loomine 

 

1. Käivita silindri tegemise käsk. 

2. Määra põhja keskpunkt, orientatsioon ning suurus. Esmalt määrad keskpunkti, 

seejärel raadiuse või diameetri. Võid valida ka mõne alamvaliku, kui soovid silindrit 

teismoodi luua. 

3. Määra silindri kõrgus või muuda selle orientatsiooni läbi sätte Axis Endpoint. 
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Koonuse loomine 

Koonuse loomise käsku kasutad sa tahuka loomiseks, mille küljed jooksevad tippu kokku. 

Vaikimisi põhjakujund on ringikujuline, kuid saad määrata selleks ka ellipsit. Seejärel 

moodustub koonus mingile teatud kõrguseni, mis võib olla nii lühem kui pikem põhja 

läbimõõdust. Selleks, et koonust võimalikult efektiivselt luua pead sa teadma, kuidas käsku 

käivitada ning millised on loomise võimalused. Alljärgneval pildil on esitatud massiobjekt 

poolläbipaistvana, et paistaks välja selle elementide algne tasapind. 

 

 
Käsu aktiveerimine 
 

 

 

 

 

 

 

Käsurealt: Cone 

Riba: Paan Solid > Primitive > Polysolid > Cone. 

 

Massiiv-koonuse loomise võimalused 

Eeldades, et kasutad vaikimisi väljapakutud käsurea seadeid, alustad koonuse loomist esmalt 

määratledes selle põhja kuju läbi keskpunkti valiku ning raadiuse või diameetri määratlemisega. 

Seda sarnaselt 2D ringjoone tegemisele. Peale põhja defineerimist, määrad sa kõrguse. 

Vaikimisi on kõrgus risti põhja tasapinnaga. Lisaks on sul aga võimalik kasutada erinevaid 

alamkäsklusi loomaks koonust mõnel teisel disaini kriteeriumil. Välja arvatud sättele Top 

Radius on alamseaded samad silindrilise massiivi loomisele. 

 

Säte Kirjeldus 

3P Kasuta siis, kui põhi peab moodustuma läbi kolme ruumis asetseva 

punkti. Eriti kasulik siis, kui soovid koonust teha olemaoleva geomeetria 

alusel. 

2P Kasuta siis, kui soovid määratleda põhja läbi kahe vastastiku asetseva 

välisperimeetri punkti (diameetri alusel). Eriti kasulik siis kui sa ei tea 

asukoha keskpunkti või lisad koonuse olemasoleva geomeetria alusel. 

Ttr Kasuta siis, kui soovid et põhi on puutujaks kahele erinevale servale 

mingi kindla raadiuse järgi. 

Elliptical Kasuta juhul, kui soovid põhjakuju määratleda ellipsina. 

Axis Endpoint Kasuta juhul, kui soovid määrata koonuse ülemist keskpunkti. See annab 

koonuse kõrguse ning paigutab koonuse selliselt, et põhjal valitud 

keskpunkti ja tipu keskpunkti vahel joonestuks kesktelg. Teisisõnu 

pööratakse koonus teatud nurga alla. 

Top Radius Kasuta juhul kui soovid teha koonust, mille ülemises otsas on samuti 

tasapind. Vastava pinna raadius võib olla põhja omast nii suurem kui 

väiksem, vastavalt sellele koonus kas kitseneb või aheneb. 
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Protseduur: 3D koonuse loomine 

 

1. Käivita koonuse käsk. 

2. Määra põhja asukoht, orientatsioon ning suurus. Esmalt annad keskpunkti ning 

seejärel määrad raadiuse või diameetri. Võid valida ka alamsätte, kui soovid 

koonuse luua mõnel teisel disaini kriteeriumil. 

3. Määra koonuse kõrgus, või vali säte Top Radius. 

4. Kui valisid sätte Top Radius, määra ülemise tasapinna raadius. 

5. Määra koonuse kõrgus ülemisel tasapinnal. 
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Kiilu loomine 

Kasutad kiilu loomise käsku, kui soovid luua kujundit, mis omab kolme nelinurkset külge. Kui 

sa lood kiilu, siis lõpptulemusena moodustub kujund, mis on pool massiiv-tahukast, mis on 

saadud, kui lõigata ühest servast teise tahukas lahti ning eraldada neist üks osapool. Kiilu 

kõrgust määrav risttasapind on põhja määratleva teise punktina valitud otspunkti vastas. 

Selleks, et kiilu võimalikult efektiivselt luua pead sa teadma, kuidas käsku käivitada ning 

millised on loomise võimalused. Alljärgneval pildil on esitatud massiobjekt poolläbipaistvana, 

et paistaks välja selle elementide algne tasapind. Põhi on joonestatud punktist (1) punkti (2). 

 
Käsu aktiveerimine 

 

 

 

 

 

 

 

Käsurealt: Wedge 

Riba: Paan Solid > Primitive > Polysolid > Wedge. 

 

Kiilu loomise võimalused 

Kiilu loomise viisid on samad, mis tahuka tegemiselgi. Järgides vaikimisi kiilu loomise sätteid, 

määrad sa esmalt nelinurkse kujuga põhjatasapinna, andes seda määrava ning vastastikku 

asetsevat kaks otspunkti – sarnaselt 2D nelinurga joonestamisel. Peale põhja defineerimist saad 

määrata kõrguse. Lisaks vaikimisi sätetele on sul võimalik kiilu luua veel teistelgi viisidel. 

Säte Kirjeldus 

Center Määra enne kiilu suuruse määramist selle geomeetriline keskpunkt. 

Cube Võimaldab luua kiilu, mille kõik küljed on ühe pikkused. Kuupi saad 

orienteerida ka teljesihist (X, Y telg) erinevalt. 

Length Läbi selle saad luua kiilu nii, et selle servad pole paralleelsed X ja Y 

telgedega aktiivses koordinaatsüsteemis. 

 

Protseduur: 3D kiilu loomine 

 

1. Käivita käsk Wedge. 

2. Määra põhja lähtepunkt, orientatsioon ning suurus. Teed seda läbi nurgapunktide 

valiku või keskpunkti ja ühe nurgapunkti järgi. 

3. Määra kõrgus. 
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Rõngaspinna loomine 

Rõngaspinna käsku kasutad siis, kui soovid luua torujat elementi, mis on ringikujuliselt suletud. 

Selle kujukaks näideteks on sõõrikud, jalgratta sisekumm. Rõngaspinna määramisel defineerid 

sa selle suuruse ning asukoha kahele ringikujulisele kujundile. Selleks, et rõngaspinda 

võimalikult efektiivselt luua pead sa teadma, kuidas käsku käivitada ning millised on loomise 

võimalused. Alljärgneval pildil on esitatud massiobjekt poolläbipaistvana, et paistaks välja selle 

elementide algne tasapind. 

 
Käsu aktiveerimine 

 

 

 

 

 

 

 

Käsurealt: Torus 

Riba: Paan Solid > Primitive > Polysolid > Torus. 

 

Rõngaspinna loomise võimalused 

Vaikimisi käsurida järgides määrad sa rõngaspinna loomisel esmalt rõngaspinna suuruse läbi 

keskpunkti ning seejärel andes raadiuse või diameetri. Peale suuruse määramist, määrad sa toru 

enda suuruse läbi raadiuse või diameetri. Rõngaspinna raadius mõõdetakse rõngaspinna 

keskpunktist toru keskteljeni. Peale rõngaspinna loomist läbi keskpunkti ning raadiuse või 

diameetri saad seda defineerida veel järgnevatel viisidel: Three Points (kolm punkti), Two 

Points (kaks punkti), Tangent to Two Objects and a Radius (puutuja kahele objektile ning 

raadius). 

 

Protseduur: Rõngaspinna loomine 

 

1. Käivita rõngaspinna tegemise käsklus. 

2. Määra selle lähtepunkt, orientatsioon, suurus. Saad seda teha määratledes esmalt 

keskpunkti ning seejärel raadiuse või diameetri. Võid valida ka alamsätete vahel 

vastavalt vajadusele. 

3. Määra toru enda raadius või diameeter. 
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Püramiidi loomine 

Püramiidi käsklust kasutad objekti loomiseks, mis omab hulknurkset põhja, mille 

tasapinnalised küljed jooksevad ülesse mingisse punkti kokku. Püramiid võib tipus koonduda 

ühte kindlasse punkti, või moodustada kõige kõrgemas punktis lisatasapinna, mille kuju suurus 

võib olla põhjast suurem/väiksem. Vaikimisi on püramiidi põhjal neli külge, kuid seda saad 

vastavalt vajadusele muuta. Selleks, et püramiidi võimalikult efektiivselt luua pead sa teadma, 

kuidas käsku käivitada ning millised on loomise võimalused. Alljärgneval pildil on esitatud 

massiobjekt poolläbipaistvana, et paistaks välja selle elementide algne tasapind. 

 
 

Käsu aktiveerimine 
 

 

 

 

 

 

 

Käsurealt: Pyramid 

Riba: Paan Solid > tahvel Primitive > Polysolid > Pyramid. 

 

Püramiidi loomise võimalused 

Vaikimisi sätteid käsurealt järgides, alustad püramiidi ehitus esmalt selle hulknurkse põhja 

defineerimisega, andes keskpunkti, siis punkti perimeetril – sarnaselt 2D hulknurga 

joonestamisele. Peale põhja kuju defineerimist, annad sa püramiidile kõrguse. Vaikimise seatav 

püramiidi kõrgus on risti põhjaga. Lisaks traditsioonilistele viisidele saad kasutada lisasätteid 

püramiidide loomiseks. 

 

Säte Kirjeldus 

Edge Kasuta siis, kui soovid määra polügooni serva pikkust. 

Valides serva pikkust defineerivaid punkte, saad samuti 

määrata hulknurga positsiooni ning orientatsiooni. 

Sides Kasuta siis, kui soovid vaikimisi määratud tahkude arvu (4) 

muuta väiksemaks (miinimum 3) või suuremaks (maksimum 

32) 

 

 

 

 



Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 31/431 

 

Circumscribed/Inscribed Kasuta siis, kui soovid määrata mismoodi polügooni suurus 

keskpunkti suhtes välja joonestatakse. Circumscribed esitab 

polügooni suuruse keskpunkti ning serva keskpunkti vahel. 

Inscribed aga polügooni suuruse keskpunkti ning serva 

otspunkti alusel. Säte, mis hetkel pole aktiivne, kuvatakse 

valikuna. 

Axis Endpoint Kasuta siis, kui soovid määrata püramiidi ülemist 

keskpunkti. See määrab ühtlasi püramiidi kõrguse ning 

orienteerib selle vastavalt põhja keskpunkti ja valitud 

ülemise punkti vahel joonistunud telje järgi. Teisisõnu 

pöörab see püramiidi teatud nurga alla. 

Top Radius Vali siis, kui soovid, et püramiid omab tipus tasapinda. 

Tasapinna suurus võib põhjast olla suurem/väiksem. 

 

Märkus: Servade arvu või serva pikkuse muutmiseks tee valik enne keskpunkti määratlemist. 

 

Märkus: Läbi püramiidi käsu saad luua ka kuusnurk kujundeid, andes tipu raadiuseks sama 

suuruse, mis põhja raadius. 

 

Protseduur: Püramiidi loomine 

 

1. Käivita püramiidi tegemise käsk. 

2. Muuda põhja defineeriva hulknurga külgede arvu juhul, kui hetkel aktiivne number 

pole see, mida sina soovid. 

3. Määra põhja lähtepunkt, orientatsioon ning suurus. Esmalt valid keskpunkti, seejärel 

raadiuse, mis jookseb kas serva keskpunkti (Circumscribed) või serva otspunkti 

(Inscribed). Võid valida ka sätte Edge, ning määra ühe serva otspunktid. 

4. Määratle püramiidi kõrgus, kui soovid, et püramiid omaks ka ülal tasapinda vali säte 

Top Radius. 

5. Kui valid sätte Top Radius määra, tipu raadius. 

6. Määra kõrgus püramiidi ülemise tasapinnani. 
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Tööleht – Üksikute massiobjektide loomine 

 

Selle näite eesmärk on tundma õppida erinevate 3D põhiobjktide loomisvõtteid. Lähtuvalt 

paanist Solid > Primitive tuleb sul luua iga standartöövahendiga vähemalt üks 3D objekt. 

Kasuta allolevat pilti referentsina. 
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Tööleht – Massiivobjektide loomine 

 

Selles näiteülesandes lood sa 3D massiivobjektid kujundamaks ruumi planeeringut. 

 

 

1. Ava fail C_Primitive-Solids.dwg. 

2. Voodi kõrgus = 24. 

3. Lambi aluse kõrgus = 60 

4. Lambi kupli tegemiseks. Külgede arv (sides) = 12. Põhja raadius = 12. Pealmise osa 

raadius = 8. Kupli kõrgus = 12. 

5. Rõngaspinna loomiseks. Keskpunkt = 106,96,90. Raadius = 9. Toru enda raadius = 

1.5. 

6. Lõpeta mudel referentspildi alusel. Lisa objektid vastavatele kihtidele. 
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Mudelite loomine 2D profiilidest 
 

Sissejuhatus: 

Selles õppetunnis kirjeldatakse, kuidas luua pinna ning massiivmudeleid läbi olemasolevate 

geomeetriliste objektide. Täpsemalt kirjeldatakse, kuidas geomeetriat nagu jooned, ringjooned, 

kaared, splainid, polüjooned ning kruvijooni teisendada kolmemõõtmelisteks objektideks. 

Kasutades mõnd enamlevinud geomeetrilist objekti kui profiili defineeriva objektina, saad 

disaini läbi viia märksa kiiremini, kui teeksime seda läbi komposiit massiivmudelite näol. 

Lisaks võimaldab profiilidest 3D mudelite loomine luua kujundeid, mida massiivobjektidest 

oleks ilmselgelt võimatu teha. Lõpptulemusena saadav 3D mudel on samade omadustega, mis 

elementaarne massiivobjekt ning neid saad omavahel kombineerida kasutades näiteks Boolean 

operaatorit. Järgnev pilt kujutab kompleksset massiivmudelit, mis on loodud kasutades 

erinevate ristlõigetega geomeetriat. 

 
 

Eesmärgid: 

Peale õppetunni läbimist oled võimeline kirjeldama mudeli tüüpe, mida saab luua 2D profiilide 

põhjal; selgitama parema käe reeglit, mis käsitleb profiili pöördumist ümber telje; tead miks on 

mõistlik luua mudeleid 2D profiilide põhjal ja mitte kasutades massiivobjekte; luua tasapindu; 

kasutada käske Polysolid, Extrude, Presspull, Revolve, Helix, Sweep, Loft erinevate 3D 

massiivide loomiseks; luua erinevaid pinna ja massiivimudeleid 2D profiilidest; luua kaarjat 

ukseava läbi 2D profiili; lõpetada trepi mudel luues selle profiilidest tekitatud pinna mudelite 

põhjal. 
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2D profiilidel põhinevad mudelid 

Selles õppetunni sektsioonis õpid looma 3D mudeleid 2D profiilidest, joonestades esmalt 

jooned, ringjooned, kaared, polüjooned ja splainid. Kui sa tead, millised mudeleid läbi 2D 

profiilide on võimalik luua oskad edaspidi valida, millist mudeli loomise võimalust kasutada 

konkreetse disaini tegemiseks. Järgneval pildil on esitatud erinevad mudelid, mis loodud läbi 

2D profiilide erinevaid meetodeid kasutades. 

 
Mudelite definitsioon läbi 2D profiilide 
Fraas „mudel läbi 2D profiili” tähendab, et sa lood massiivmudeli või pinna mudeli, kasutades 

selleks mõnd 2D profiili. Need profiilid sisaldavad geomeetria, mis esitab objekti ristlõike või 

piirjoone teatud osas/lõikes. Mõnel juhul pead sa tasapinnalise geomeetria defineerima 

tasapinnal (mistahes ruumi osas); samas saad luua ka geomeetriat, mis suudab end ruumis 

mistahes sihis ümber paigutada. Profiil võib olla defineeritud nii avatud kui suletud joonena. 

Avatud profiil tähendab seda, et üksik objekt ei lõpe punktis, kust see algas – teisisõnu ei sulge 

end. Suletud profiil on seevastu defineeritud objektina, kus algpunkt ühtib lõpp-punktiga. 

 

Avatud ja suletud profiilide abil ühes erinevate mudeli loomise võtetega saab luua täiesti 

erinevaid mudeleid. Lõpptulemusena saadavad mudelid võivad olla: 

 

 Tasapind 

 Erinevatest ristlõigetest kokku sulatatud massiivobjekt 

 Väljapressitud pind või massiivobjekt 

 Pööratud pind või massiivobjekt 

 Pind või massiivobjekt mis loodu profiili läbisurumise teel mingit kindlat rajajoont 

 Tõstetud pind või massiivobjekt 
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Järgnevad pildid esitavad pinna ja massiivobjektid ning nende aluseks olnud 2D profiilid. Kui 

pind või massiivobjekt luuakse, on võimalik automaatse sätte abil defineerida, kas algne profiil 

kustutakse või jäetakse alles, kuid sul on võimalik ka iga kord seda eraldi määrata. Selleks 

kasutad süsteemi muutujat DELOBJ. 

 

 
Algne 2D profiil 

Pinna ja massiivi mudelid 

looduna 2D profiilidest 

Tasapind 

  
Mitmest 

segmendist 

koosnev massiiv 

 
 

Surutud massiiv 

 

 
Pööratud massiiv 

 

 
Läbi surutud 

massiiv 

 

 
Tõstetud pind 
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Järgnev tabel esitab profiilidel põhinevate geomeetriate karakteristikud seotuna mudeli tüübiga, 

kui kasutad mudeli loomiseks käsklusi: extrude, revolve, sweep, loft. 

 

2D profiili karakteristikud Pind Massiiv 

Üksikobjekt suletud joonena  X 

Üksikobjekt avatud joonena X  

Avatud või suletud objektide kogumid X  

 

Mudelite näiteid looduna 2D profiilidest 

Igat objekti sinu ümber saab modelleerida profiili põhiselt: näiteks laud, mille taga istud; ehitis, 

kus asud; teed ning kõrvaltänavad. Üks konkreetsemaid näiteid oleks mõne detailplaneeringu 

esitus 3D-s. Saad kasutada massiivobjekte ehitusmahtude kujutamiseks, paigutamiseks. 

Seejärel saad luua selle alla pinnareljeefi mudeli, mis on defineeritud kõrgusjoonte põhjal. 

 

Pöördenurga parema käe reegel 

Asudes mingit objekti looma läbi 2D profiili pööramise ümber telje, saad seda teha terve 

pöörderingi ulatuses (360 kraadi) või määratud nurga osas. Kui sa määrad seda nurka, võib see 

olla nii positiivne kui negatiivne. Teades parema käe reeglit, tead sa millise väärtuse pead sa 

sisestama (positiivse või negatiivse), et saavutada soovitud tulem. 

 

Parema käe reeglit pöördenurgale saad rakendada siis, kui oled mingit objekti 3D ruumis ümber 

paigutamas selle pööramise teel. Või kasutada seda positiivse ja negatiivse suuna määramiseks, 

kui oled loomas pinna või massiivobjekti mudelit. Positiivse suuna määramiseks, alusta sellest, 

et suunad oma parema käe pöidla telje positiivses suunas, ümber mille soovid pööramist 

teostada. Kõverda näpud peopesa ligi. Sinu näppude põhjal joonistuv kaar esitabki pöörde 

positiivse suuna. 

 
 

 

 

Parema käe reegli rakendamise näide 
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Järgnevas näites on 2D profiili kopeeritud nii, et seda saab kasutada kahe pöördkeha loomiseks. 

Käsu Revolve vältel defineeriti telg mööda tahuka alumist serva jooksvana. Parema käe reegli 

alusel lood sa kujund (1) kui määrad pöördeks positiivse suuruse, ning kujundi (2) kui 

negatiivse suuruse. 

 
 

Mudeli loomisvõtte valik 
Õppides tundma erinevaid mudeli loomise võimalusi, on sul laiem valik leida see efektiivseim 

variant, kui mingit 3D objekti soovid looma asuda. Mõnel juhul ongi võimalik luua sama mudeli 

disaini kasutades erinevaid meetodeid, sellisel juhul oleks otstarbekas valida meetod, mis viib 

kõige kiiremini sihile. Aitamaks valida millist meetodit parasjagu valida, võiksid enne 

disainiprotseduuri läbiviimist vastata mõnele küsimusele. Peale vastuste leidmist oskad sa ka 

otsustada, millal luua mudel profiili põhiselt ning millal kasutada elementaarseid 

massiivobjekte. 

Kuidas otsustada mudeli loomise meetodi üle 

Iga kord kui sa alustad mudeli loomist, järgid sa otsustus-protseduuri, mis sarnaneb 

alljärgnevale. 
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Mudeli loomine Planar Surface käsu abil 

Käsku Planar Surface kasutad sa tasapinnalise mudeli loomiseks. Sa kas joonistad nelinurkse 

pinna välja tasapinnale või konverteerid suletud profiili tasapinnaliseks pinnaelemendiks. 

Suletud tasapinnalisteks kujunditeks võivad olla ringjoon, ellips, polüjoon ja splain. Kui sa 

konverteerid suletud objekti, siis süsteemi muutuja DELOBJ määrab, kas algne objekt 

automaatselt kustutada või mitte. Tasapinnalist pinnaelementi saab kasutada näiteks tausta 

esitamiseks renderdustes. 

 

Järgneval pildil nelinurk tasapind on loodud profiilita ning ülejäänute puhul on aluseks võetud 

sama kujuga ning suletud 2D profiili. 

 

 
Käsu aktiveerimine 
 

 
 

Käsurealt: Planesurf 

Riba: Surface > Create > Planar 

 

Protseduur: Tasapinnalise pinna loomine 

 

1. Käivita käks Planar Surface. 

2. Kui soovid luua uut nelinurkset pinda, määra esimene nurgapunkt. Kui soovid 

kasutada suletud tasapinnalist objekti, vali alamsäte Object. 

3. Määra nelinurk pinna teine nurgapunkt või vali objekt, mida soovid tasapinnaliseks 

pinnaks konverteerida. 

4. Vali kas Yes või No, kui soovid defineeritava objekti alles jätta või kustutada, seda 

juhul kui süsteemi muutuja DELOBJ on seatud iga kord seda küsimust esitama. 
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Mudeli loomine Polysolid käsu abil 

Soovide luua segmentidega mudelit, kasutad sa selleks käsku Polysolid. Segmentidega mudelid 

on 3D mudelid, mis koosnevad nelinurk profiilist ja ühest rajajoonest, mida nelinurk profiil 

järgib. Luues mudelit läbi Polysolid käsu, määrad sa esmalt nelinurk-profiili laiuse ning 

kõrguse. Seejärel joonistad rajajoone, mis võib koosneda lihtjoontest, kaartest, sarnaselt 

polüjoone joonestamise protsessile. Võid ka valida juba olemasoleva geomeetria, mis 

defineerib rajajoone. Võimalus valida mudeli suurus ning rada on õige tulemini jõudmise 

eelduseks. Järgneval pildil on vasakpoolne mudel loodud joon ja kaarsegmentide põhjal ning 

mudel paremal kasutas olemasolevat ringjoont. Ringjoonte ümberdefineerimine sellisel viisil 

on efektiivseks võimaluseks luua silindrilisi objekte. 

 

 
Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Polysolid 

Riba: Solid > Primitive > Polysolid > Polysolid 

 

Erinevad võimalused mudelite loomiseks läbi Polysolid käsu 
Järgides traditsioonilist 3D mudeli loomise kulgu, lood sa selle joonistades sirgete 

joonsegmentidena välja mudeli kulgemise, kusjuures need joonsegmendid paiknevad mudeli 

all  oleval keskjoonel. Enne kui alustad segmentide väljajoonestamist pead sisestama nelinurk 

profiili kõrguse ning laiuse. Järgneval pildil on mudel loodud järgides keskjoont kulgevana 

vasakult paremale. Nelinurk profiili karakteristikud on samuti ära toodud. 
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Polysolid sätted 
Polysolid käsu juures saad valida mitmete sätete vahel. 

 

Säte Kirjeldus 

Object Kasuta juhul, kui mõnd olemasolevat tasapinnal paiknevat geomeetriat 

kasutada nelinurk profiili rajana. 

(1) Height Määra pikkus, mis lahutab rajajoone tasapinda ning nelinurk profiili 

ülemist serva 

(2) Width Määrab nelinurk profiili laiuse 

(3) Justify Kasuta nelinurk profiili joondamiseks raja suhtes. Valikud on Left, 

Center (vaikimisi), Right. 

Arc Kasuta, kui soovid kaarjat segmenti. Vali kaare objekti alamsäte 

Direction, määramaks suunda, mille suhtes kaar viimase punkti järgi 

puutujaks on, võimaldades joonistada kaart vaikimisi üles seatud 

suunast erinevalt. 

Line Kasuta, kui soovid taas lisada sirget segmendi osa, olles eelnevalt 

kasutanud kaarjat segmenti. 

Close Kasuta juhul, kui soovid, et viimane segment ühendatakse automaatselt 

esimese segmendi alguspunktiga. 

 

Protseduur: Massiivobjekti loomine läbi Polysolid käsu 
Järgnevad sammud kirjeldavad massiivobjekti loomist läbi Polysolid käsu, joonistades välja 

käsu vältel rajajoone. 

 

1. Käivita käsk Polysolid. 

2. Veendu, et sätteid Height, Width ning Justify sätted oleksid seatud sinu vajadustele. 

3. Määra algpunkt. 

4. Vaheta alamsätete vahel Arc ning Line, määramaks järgmise segmendi kuju (kaarjas 

või sirge). 

5. Vajuta ENTER klahvi käsu lõpetamiseks. 

 

Protseduur: Massiivobjekti loomine olemasolevatest objektidest läbi Polysolid käsu 

 

1. Käivita käsk Polysolid. 

2. Veendu, et sätteid Height, Width ning Justify sätted oleksid seatud sinu vajadustele. 

3. Vali alamsäte Object. 

4. Vali objektid, mis määravad ära rajajoone. 

5. Vali kas Yes või No, kui soovid defineeritava objekti alles jätta või kustutada, seda 

juhul kui süsteemi muutuja DELOBJ on seatud iga kord seda küsimust esitama. 
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Mudeli loomine Extrude käsu abil 

Käsku Extrude kasutad sa 3D mudelite loomiseks, millel on eelnevalt teada 2D profiil. Kui sa 

profiili nö läbi surud, luuakse mudel teatud pikkuses ning suunas, mis on defineeritud algse 

tasapinnalise profiili ja projektsioon profiili vahel. Massiivobjekti saad luua valides esmalt 

üksiku suletud objekti. Kui sa valid avatud objekti või suletud objekti moodustatuna mitmest 

erinevast objektist, saad sa lõpptulemusena pinna mudeli. Olemasoleva geomeetrilise objekti 

läbisurumise abil lood sa kiirelt ja lihtsalt mõne mitmetahulise mudeli. See meetod võib osutuda 

oluliselt kiiremaks, kui saada sama tulem läbi elementaarsete massiivobjektide 

kombineerimise. Teades, kuidas saad läbisurumise meetodit enda jaoks ära kasutada, tõstad sa 

oma produktiivsust märgatavalt. Järgneval pildil on mudelid loodud profiili väikeste 

variatsioonidena ning erinevaid käsu sätteid kasutades. 

 

 
 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Extrude 

Riba: Solid > Solid > Extrude 

 

Lisasätted Extrude käsu juures 
Järgides tüüpilist töökulgu lood sa 3D mudeli, esmalt valides tasapinnalise profiili ja seejärel 

andes kas positiivse või negatiivse kõrguse. Kõrguse saad sisestada käsureale arvuna või 

klikkida joonise mingis punktis. Peale kõrguse määramist, luuakse mudel, mille läbisurumine 

on teostatud risti valitud profiili tasapinnaga. Lisaks on sul võimalik kasutada alljärgnevaid 

sätteid. 

 

Säte Kirjeldus 

Direction Kasuta, kui soovid määrata läbisurumise joone suunda ja pikkust, mis ei 

pruugi olla valitud profiili tasapinnaga risti. Mudeli alg ja lõpp-

tasapinnad jäävad omavahel paralleelseks. 

Path Saad geomeetriat läbi suruda mingi olemasoleva joongraafika järgi. 

Rajajoone saad ruumis teha mistahes punktis, läbisurumine järgib selle 

joonega paralleelset joont, mis saab alguse valitud lõike geomeetriast. 

Raja kulgemise jooksul ning lõpus, jääb ristlõige risti rajajoonega, ning 

see pole paralleelne esialgse tasapinnaga. 

Taper Angle Kasuta juhul, kui soovid, et mudel muutuks kitsamaks või laiemaks, 

mida kaugemale see esialgsest ristlõikelisest geomeetriast nihkub. 

Sisesta positiivne nurga väärtus, kui soovid, et mudel koonduks ning 

negatiivne, et mudel aheneks. 
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(1) Pinna mudel, mis loodi käsu kasutamise käigus, kuna suletud ristlõige ei 

koosnenud ühest objektist. Teised näited esitavad käsu kasutamist ühe suletud 

objekti alusel. 

(2) Massiivobjekti loomine määrates kõrguse ja kasutades vaikimisi töökulgu. 

(3) Massiivobjekt loodud kasutades alamsätet Direction ning esitades suuna kahe 

punkti vahel. 

(4) Massiobjekt loodud kasutades alamsätet Path, valides seejärel 3D splaini. 

(5) Massiobjekt loodud määrates positiivne Taper Angle ja kõrgus. 

 

Protseduur: Mudeli loomine Extrude käsu abil 

 

1. Joonesta 2D profiil. 

2. Käivita Extrude käsk. 

3. Vali objektid, mida soovid läbisuruda. 

4. Kui sa soovid, et mudeli algne profiil muutuks järk-järgult suuremaks/väiksemaks 

läbisurumise vältel, määra Taper Angle nurk. 

5. Määra kõrgus või vali alamsäte Direction või Path. 

6. Kui sa valisid Direction või Path alamsätte, määra distants ja suund läbisurumiseks 

valides kaks punkti või vali olemasolev geomeetria. 

7. Vali kas Yes või No, kui soovid defineeritava objekti alles jätta või kustutada, seda 

juhul kui süsteemi muutuja DELOBJ on seatud iga kord seda küsimust esitama. 
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Mudeli loomine Presspull käsu abil 

Kasutades Presspull käsku saad luua mudeli kas siis surudes või tõmmates tasapinnalist ala. 

Läbi selle meetodi või kiirelt luua mitmetahulisi mudeleid profiilidest. Seda just seetõttu, et 

tavaliselt on selliste mudeli loomine teostatav vaid erinevate mudelite omavahelisel sobitamisel 

võimalik. Kuna see käsk eeldab vaid kinnise piirjoone olemasolu, ei pea sa redigeerima 

olemasolevat geomeetriat või looma uut üksikut objekti, mis piiraks vastavat ala massiivi 

loomiseks. Järgneval pildil on kujutatud erinevaid tasapinnalisi kujundeid, mis omavahel 

lõikudes loovad mitmeid rajajooni. Massiivmudelid loodi seejärel läbi Presspull käsu valides 

nendest kaks piirjoont korraga. 

 

 

 
Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Presspull, või vajutades CTRL+ALT 

Riba: Solid > Solid > Presspull 

 

Surumise ja tõmbamise piiratud alad 

Kui sa surud või tõmbad mingit ala, lood sa massiivobjekti positiivses või negatiivses suunas 

valitud ala tasapinna suhtes. Lõpptulemusena saadav massiivobjekt omab samu 

karakteristikuid, mis läbisurutudki (extruded) mudel. 

 

Piiratud alad, mida saad surumiseks ja tõmbamiseks kasutada: 

 

 Alad, mis on suletud piirjoonega, kuid mis loodud läbi erinevate üksikute tasapinnaliste 

kujundite kombineerimisel. 

 Alad, mis määratud mitme tasapinnalise kujundi lõikumisega. 

 Alad, mis defineeritud tasapinnaliste tahkudena. 

 Alad, mis defineeritud tasapinnaliste kujundite, servade või tahkude lõikumisega. 

 

Selleks, et saaksid ala arvutada, peab see asuma, kas aktiivsel UCS teljestikult või olema 

moodustama tahu olemasolevast massiivobjektist. 
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Märkus: Kui sa surud või tõmbad mingit piiratud ala 3D mudeli tahul, saab sellest mudelist 

komposiitmudel juhul, kui see eelnevalt polnud defineeritud ühe tervikuna. Surutud või 

tõmmatud alast saab seejärel uus ärakasutatud massiivobjekt. 

 

Protseduur: Mudeli loomine läbi Presspull käsu 

 

1. Käivita Presspull käsk. 

2. Kliki piiratud ala sees, mida soovid suruda või tõmmata. 

3. Määra kõrgus. 
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Mudeli loomine Revolve käsu abil 

Kasutad käsku Revolve siis, kui soovid luua sõõri- või ringkujulist 3D mudelit geomeetriast, 

mis esitab selle mudeli profiili. Kui sa pöörad profiili, teed sa seda ümber mingi kindla telje. 

Pöörde suurus võib olla kogu 360 kraadi või mistahes nurk alg- ja lõpp-punkti vahel ning 360 

kraadi sees. Massiivobjekti lood sa esmalt valides suletud üksik objekti profiiliks. Kui sa valid 

avatud geomeetria või suletud, kuid erinevates objektidest koosnevad geomeetriad, siis luuakse 

pinna mudel. Mõne mudeli loomiseks on Revolve möödapääsmatuks töövahendiks, eriti siis kui 

soovitakse esitada mõnd materjali, mis on väänatud, valtsitud või valatud kasutades kaare või 

ringjoone kuju. Samuti võib esineda juhte, kus antud käsu kasutamisega võidad tublisti aega 

mõne mudeli loomiseks, kuna elementaarsete massiivobjektide kasutamine ja nende 

kombineerimine võtab üldjuhul rohkem aega. Teades, kuidas mingit geomeetriat saab ümber 

mingi telje pöörata ja teades selle mooduse alamsätteid, oskad edaspidi valida kõige 

efektiivsema meetodi mudeli koostamiseks. Järgneval pildil on loodud sama profiili 

variatsioonidena erinevad mudelid läbi Revolve käsu. 

 

 
 

(1) Loodi pinna mudel, kuna kasutatud profiili geomeetria koosnes mitmest 

üksikust objektist. Teistes näidetes on kasutusel kinnine progfiiljoon. 

(2) Massiivobjekt looduna peale telje ning 360 kraadise pööramise määramist. 

(3) Tulemus saadud, kui pöördumisena näidata 180 kraadi. 

(4) Tulemus saadud, kui pöördumisena näidatud mingi nurk 0 ja 360 kraadi vahel. 

 

Käsu aktiveerimine 
 

 
 

Käsurealt: Revolve 

Riba: Paan Solid > tahvel Solid > Revolve 
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Revolve sätted 
Järgides tüüptöökulgu, lood sa 3D mudeli valides esmalt tasapinnalise profiili geomeetria, 

määrates seejärel pöördtelje ning pöördenurga. Positiivne ning negatiivne pöördenurk 

määratakse pöördtelje ja parema käe reegli järgi. Positiivne telje sund jookseb esimesena 

valitud telje punkti ning teisena valitud punkti sihis. Lisaks saad valida erinevate alamsätete 

vahel, kui kasutad Revolve käsku. 

 

Säte Kirjeldus 

Object Kasuta juhul kui soovid valitud profiili pöörata ümber mingi 

joonsegmendi. Parema käe reegel kehtib positiivse telje sihis, valitud 

joone lähima otspunkti ja teise otspunkti vahel. 

X / Y / Z Kasuta ühte neist, kui soovid valitud profiili pöörata hetkel aktiivse 

koordinaatsüsteemi telje ümber. 

Start Angle Kasuta juhul, kui luua mudelit, mille profiil ei asu tasapinnal, kust 

soovid pööramist alustada. Määratud nurk järgib parema käe pöörde 

reeglit ümber defineeritud telje tiireldes. 

 

Protseduur: Mudeli loomine läbi Revolve käsu 

 

1. Joonista 2D profiil. Samuti joonista telg, ümber mille tiirlemine toimub ja kui soovid 

valida alamsätet Object. 

2. Käivita Revolve käsk. 

3. Vali objektid, mida soovid pöörata. 

4. Vali telg ümber mille soovid pöörata. 

5. Määra pöördenurk. 

6. Vali kas Yes või No, kui soovid defineeritava objekti alles jätta või kustutada, seda 

juhul kui süsteemi muutuja DELOBJ on seatud iga kord seda küsimust esitama. 
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Spiraaljoone (Helical Path) loomine 

Lisaks joontele, kaartele ja ringjoontele on veel üks joone tüüp, mida saab kasutada erikujuliste 

mudeli loomisel. Nimelt spiraal joon. Kasutades käsku Helix ja luues sellega mõni spiraaljoon 

säästab oluliselt sinu aega, kui peaksid selle kombineerima liht graafilistest objektidest. 

Järgneval pildil on näha erinevate sätetega loodud spiraalid. 

 

 
 

Käsu aktiveerimine 
 

 
 

Käsurealt: Helix 

Riba: Home > Draw > lisatahvel Draw > Helix 

 

Spiraaljoone sätted 

Järgides tüüpilist töökulgu, lood sa 3D spiraaljoone määrates esmalt aluse keskpunkti, seejärel 

aluse raadiuse või diameetri ning tipu raadiuse või diameetri ning seejärel spiraali kõrguse. 

Loomaks tasapinnalist spiraali, pead esmalt määrama spiraali keskpunkti, seejärel sise- või 

välise raadiuse või diameetri, seejärel vastas raadiuse või diameetri ning kõrguseks annad nulli 

(0). Peale spiraaljoonte sätete teadvustamist, saad sa valida, milline neis viib sind kõige 

kiiremini sihile. Peale spiraali koostamist saad sa selle parameetreid muuta läbi omaduste paleti 

(Properties). 

 

Säte Kirjeldus 

Axis Endpoint Kasuta juhul, kui soovid määrata spiraali ülemist keskpunkti. See määrab 

ühtlasi ka spiraali kõrguse. Lisaks orienteerib see spiraali nii, et aluse 

keskpunktist jookseks telg ülemisse valitud keskpunkti, pöörates spiraali 

vastava nurga alla. 

Turns Kasuta, kui soovid määrata mitu pööret spiraal omab. Saad sisesta nii 

täisarvu, kui komaga. 

Turn Height Kasuta siis, kui soovid määrata positiivset vahekaugust iga pöörde vahel. 

Tegemist on teisisõnu piluga spiraali pöörderingide vahel. 

Twist Kasuta juhul, kui soovid muuta, kas spiraal pöördub päri- või 

vastupäeva. 
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Protseduur: Spiraali loomine 

 

1. Käivita Helix käsk. 

2. Määra põhja keskpunkt. 

3. Määra põhja raadius või diameeter. 

4. Määra, kas raadius või diameeter 3D spiraali tipus. Või määra kõige sissepoole või 

väljapoole jäävam raadius või diameeter. 

5. Vali alamsäte, kui soovid spiraali moodustamise viisi muuta või soovid sisestada 

kõrgust. 
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Mudeli loomine kasutades Sweep käsku 

Kasutad Sweep käsku, kui soovid luua mudelit, mis omab vabakäelisemat vormi või 

kombineeritud kuju; mis ei põhine ühel sirgel ja ei oma vaid ühte telge, mille ümber pööratakse. 

Mudeli lood andes ette nii profiili geomeetria kui ka raja geomeetria. Massiivobjekti saad juhul, 

kui kasutad ühte kinnist objekti profiilina. Valides avatud geomeetria või mitmest kinnisest 

geomeetriast koosneva profiili, saad lõpptulemusena pinna mudeli. Valides rajajoont, saad 

valida vaid ühe objekti korraga, kuid see võib olla nii kinnine kui lahtine. Kasutades sellist 

mudeli loomise viisi väldid sa tülikat mudelite omavahelist kombineerimist, mis võib samuti 

viia sama tulemuseni, kuid selleks kulub oluliselt rohkem aega. Teade mudeli loomise 

alamsätteid antud käsu juures, oskad sa valida õige lähenemise, kui asud mõnd mudelit 

koostama. Järgneval pildil kasutati Sweep käsku mudelite loomiseks. Erinevus seisneb valitud 

profiilides, mida kasutati või alamsätte seadistuses. 

 

 
(1) Massiivobjekt loodud nelinurga läbisurumisel piki spiraaljoont. 

(2) Kaks massiivobjekti, mis loodud sama profiili kasutades, kuid teise juures on 

lisasättena kasutatud veel Twist alamsätet, mis väänab teatud nurga võrra 

mudelit. 

(3) Massiivobjekt looduna läbi suletud profiili ning rajatud splainjoone järgi. 

(4) Tulemuseks pinna mudel, kuna kasutatud profiil polnud suletud objekt. Kõigi 

teiste näidete puhul oli profiiliks suletud objekt. 

 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Sweep 

Riba: Paan Solid > Solid > Sweep 

 

Sätted käsule Sweep 
Järgides tüüpilist töökulgu ning vaikimisi sätteid käsu juures, alustad sa tasapinnalise profiil 

geomeetria valikuga ja seejärel valid rajajoone, mida see peab järgima. Peale mudeli loomist, 

ühtib profiili matemaatiline keskpunkt rajajoone alguspunktiga. Tasapinnaline profiil 

geomeetria pöörab end 3D ruumis nii, et jääks alati risti rajajoonega. See, kuidas profiili mööda 

rajajoont surutakse, saad määrata läbi alamsätete. Teades, kuidas erinevad alamsätted 

mõjutavad protsessi läbiviimist saad seda rakendada edaspidi kõige optimaalsemalt mudeli 

loomeprotsessis. 
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Säte Kirjeldus 

Alignment Kasuta siis, kui soovid et profiili geomeetria talletab oma esialgse nurga 

välispidiselt sellele, et pöörab end vastavalt rajajoone kulgemisele nii, et 

jääks püsima ristnurk profiili ja rajajoone vahel. Samuti sea see säte No 

asendisse, kui profiili automaatse joondumisega tehakse seda vales suunas 

või nurk pöördub ümber. 

Base Point Kasuta profiilil oleva punkti valimiseks, välispidiselt keskpunkti valikule, 

mille alusel ristlõiget surutakse läbi rajajoone. 

Scale Kasuta siis, kui soovid, et profiil läheks suuremaks/väiksemaks. Kasuta 

siis, kui soovid luua keerukaid mudeleid vaid ühe profiili ning rajajoone 

abil. 

Twist Kasuta juhul, kui soovid, et profiili geomeetria pöörab end teatud nurga 

võrra esialgse asendiga võrreldes rajajoone lõpuks. Kasuta siis, kui soovid 

luua keerukaid mudeleid vaid ühe profiili ning rajajoone abil. 

 

Lisa objektide tüübid 

Lisaks standardobjektidele, mida saad rajajoont pidi suruda (jooned, kaared, ringjooned) saad 

seda teha veel järgmiste objektidega. 

 

Objekti tüüp Kasutuskord 

Massiivobjekti tasapinnaline tahk CTRL+ valimaks see profiilina. 

Massiivobjekti või pinna servad CTRL+ valimaks serv surumise profiiliks. 

 

Protseduur: Mudeli loomine läbi Sweep käsu 

 

1. Joonesta 2D profiil. 

2. Joonista rajajoon, mida soovid kasutada, juhul kui nendeks ei ole olemasolevad 

servad mõnel massiivobjektil ega pinnal. 

3. Käivita Sweep käsk. 

4. Vali profiili objektid. 

5. Vali alamsäte Alignment, Base Point, Scale, või Twist muutmaks mudeli loomise 

sätteid vaikimisi väärtustelt. 

6. Vali rajajoon. 

 

Märkus: Serva valimiseks massiivobjektilt või pinnalt, hoia alla CTRL klahvi enne kui serva 

valima asud. 

 

7. Vali kas Yes või No, kui soovid defineeritava objekti alles jätta või kustutada, seda 

juhul kui süsteemi muutuja DELOBJ on seatud iga kord seda küsimust esitama. 

 

Märkus: Tasapinnalise profiili joonestamiseks mingis teises 3D ruumi teljestikus ning 

rajajoone tegemiseks 3D ruumis, võid esmalt luua mõne elementaarse massiivobjekti ja seejärel 

kasutades dünaamilist UCS koordinaadistikku ning objektist kinnihaaramise võimet saad kiirelt 

luua tasapinnalise profiili või rajajoone 3D ruumis kasutades vastloodu massiivobjekti. 
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Mudeli loomine kasutades Loft käsku 

Käsku Loft kasutad vabavormiliste kujundite loomiseks. Selleks võib olla mudel, mis muudab 

mingil hetkel oma kuju või muutub selle suurus ja orientatsioon 3D ruumis. Kui sa lood 

sedatüüpi mudelit, valid sa esmalt mitmed ristlõiked ning mudel luuakse valitud ristlõigete 

alusel (astmeliselt liikudes ühelt ristlõikelt teisele), arvestades nende suurust, kuju. Kuju ja 

suurust juba loodud mudeli puhul saab mõjutada teiste ristlõigetega. Massiivobjekti lood 

valides esmalt suletud objekti ristlõikeks. Kui valid avatud geomeetria või mitu suletud aga 

erinevat objekti ristlõigeteks, saad sa lõpptulemusena pinna mudeli. Järgneval pildil on 

kasutatud Loft käsku erinevate mudeli loomiseks, põhinedes samadel geomeetrilistel alustel. 

Erinevused on ristlõigetes, juhtjoontes, rajajoontes või alamsätetes. 

 

 
(1) Sisend profiili eelvaade. Sisaldab kaht suletud ristlõiget, üks ringjoon ning teine 

polüjoon. Lisaks on kolm avatud ristlõiget – kaks joont ning üks splain. 

(2) Pinna mudel. Looduna avatud geomeetriast valituna ristlõikeks ning suletud 

geomeetriast valituna juhtjooneks. 

(3) Massiivobjekt loodud suletud geomeetriaga määratud ristlõike ning avatud 

geomeetriaga määratletud juhtjoone alusel. 

(4) Massiivobjekt loodud suletud geomeetriaga määratud ristlõike ning parema 

splainina määratletud rajajoonega. 

(5) Massiivobjekt loodud vaid suletud geomeetrilise objekti ning alamsätte Ruled 

vahendusel. 

(6) Massiivobjekt loodud vaid suletud geomeetrilise objekti ning alamsätte Smooth 

Fit vahendusel. 

(7) Massiivobjekt loodud vaid suletud geomeetrilise objekti ning alamsätte Draft 

Angles abil määratud 90 kraadi kui lähtenurk ning lõppnurgaga määratletud kui 

50% pikkusest. 
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Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Loft 

Riba: Solid > Solid > Loft 

 

Lisasätted käsule Loft 
Järgides tüüpilist töökulgu lood sa 3D mudeli läbi Loft käsu esmalt määratledes vähemalt kaks 

ristlõiget esitavat profiili järjekorras, mida kasutatakse liikumiseks ühelt objektilt teisele. 

Seejärel saad lisamäärangud seadistada, kuidas üleminekud teostatakse, valides vastava 

meetodi dialoogist Loft Settings. Lisak mudeli defineerimisele läbi ristlõigete saad seda teha ka 

olemasoleva juhtjoone või rajajoone alusel. Teades erinevaid alamsätteid oskad sa valida 

parima viisi oma mudeli võimalikult efektiivseks loomiseks. 

 

Säte Kirjeldus 

Guides Kasuta juhul, kui soovid määrata kuju ja viisi, kuidas toimub 

ühelt profiililt üleminek teisele. Saad valida kas mitu avatud või 

mitu suletud objekti juhtjoonteks, kuid need peavad läbistama 

igat profiili. Veendu, et süsteemi muutuja LOFTNORMALS on 

seatud väärtusel 1, enne kui alustad Loft käsku ning soovid 

kasutada alamsätet Guides. 

Path Kasuta siis, kui soovid valida vaid ühte objekti, mis määrab 

mudeli loomise kahe profiili vahel. Selleks võib olla nii avatud 

kui suletud objekt, kui see peab lõikama igat profiili. 

Cross-Sections Only Vaikimisi säte. Kasuta seda siis, kui soovid et üleminekud 

luuakse profiilide alusel. Ülemineku meetodit saad kontrollida 

läbi dialoogiakna Loft Settings. 
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Ülemineku seaded dialoogis Loft Settings 
Vali üks alltoodust, kui soovid muuta ülemineku meetodit alamsätte Cross-Sections Only 

juures. 

 

 

Ruled Kasuta juhul, kui soovid, et üleminek ristlõigete vahel teostatakse 

lineaarselt (sirgjooneliselt). Juhul kui valitud on rohkem kui kaks 

ristlõiget, tekitatakse iga ristlõike läbimisel üks serv. 

Smooth Fit Kasuta juhul, kui oled valinud rohkem kui kaks ristlõiget ja soovid 

sujuvat üleminekut kõigi ristlõigete põhjal. 

Normal to Kasuta juhul, kui soovid, et mudeli üleminekutel tekkivad küljed on 

risti kõikide ristlõigete tasapinnaga: kas vaid esimese ja viimase 

ristlõike puhul; vaid esimese ristlõike puhul; või vaid viimase ristlõike 

puhul. 

Draft angles Kasuta siis, kui soovid määrata ülemineku nurka ja protsentuaalselt 

vahekaugust mudeli ristlõigete külgede vahel alg ja lõpp ristlõike 

juures. 

 

Protseduur: Mudeli loomine kasutades Loft käsku 

 

1. Joonesta ristlõike profiilid. 

2. Joonesta juhtjooni kujuavad geomeetrilised objektid või rajajoon, mis kontrollib 

üleminekuid vastavatel viisidel. 

3. Käivita käsk Loft. 

4. Vali ristlõiked selles järjekorras, kuidas üleminekuid hakatakse teostama. 

5. Määra, mis defineerib üleminekud, kas juhtjooned, rajajoon või vaid ristlõiked ise. 

6. Kui üleminekuid kontrollitakse vaid ristlõigete vahendusel, kuvatakse dialoog Loft 

Settings, kus saad määrata alamsätted. 

7. Vali kas Yes või No, kui soovid defineeritava objekti alles jätta või kustutada, seda 

juhul kui süsteemi muutuja DELOBJ on seatud iga kord seda küsimust esitama. 
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Märkus: Kui joonestad 3D ruumis Loft käsu tarvis profiile, juhtjooni, rajajoont, alusta mõne 

elementaarse massiivobjekti loomisega. Saad seejärel kasutada seda dünaamiliste UCS 

koordinaadistiku kiireks muutmiseks, lisaks läbi objektist kinnihaaramise võimaluse saad 

märksa täpsemalt paigutada oma 3D geomeetriat ruumis. 
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Tööleht – Spetsiifilised käsud ning mudeli tüübid 

 

Selles näiteülesandes läbid sa mitmeid väiksemaid ülesandeid, kus proovid erinevate käskude 

kasutamist loomaks pinna ning massiivmudeleid 2D profiilidest. Mudelid, millega kokku 

puutud sisaldavad: tasapinnad, massiivobjektid loodud erinevate 3D käskude teel. 

 

 
 

Tasapindade loomine 

 

1. Ava joonis C_Planar-Surfaces.dwg. 

 

Märkus: Alusvõrgustik on selguse huvides välja lülitatud. 

 

2. Kodu asukoha määramiseks: 

 

 Aktiveeri kiht Foundation. 

 Paan Surface > Create > Planar. 

 Kui palutakse valida objektid, kasuta objektist kinnihaaramise sätet ning vali 

väiksema nelinurga üks nurgapunktidest. 

 Kui palutakse valida teine nurk, vali nelinurga vastasnurk. 
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3. Järve tegemiseks: 

 

 Aktiveeri kiht Lake. 

 Paan Surface > Create > Planar. 

 Kui palutakse valida esimene nurk, sisesta käsureale täht O (object). 

 Kui palutakse valida objektid, tõmba üle järve helesinise piirjoone. 

 Vajuta ENTER. 

 

4. Juurdepääsutee loomiseks: 

 

 Aktiveeri kiht Driveway. 

 Paan Surface > Create > Planar. 

 Kui palutakse valida esimene nurk, sisesta käsureale täht O (object). 

 Kui palutakse valida objektid, tõmba üle juurdepääsutee piirjoone. 

 Vajuta ENTER. 
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5. Loomaks väljapakutud krunti 

 

 Aktiveeri kiht Lot. 

 Paan Surface > Create > Planar. 

 Kui palutakse valida objektid, kasuta objektist kinnihaaramise sätet ning vali 

suurema nelinurga üks nurgapunktidest. 

 Kui palutakse valida teine nurk, vali nelinurga vastasnurk. 

 

 

Massiivobjektide loomine läbi Polysolid käsu 

 

1. Ava joonis M-Polysolids.dwg. 

 

2. Paanilt Solid > Primitive > Polysolid > Polysolid. 

3. Ümber lava käsipuu tegemiseks: 

 

 Kui küsitakse alguspunkti, sisesta H (height). 

 Sisesta 1500. 

 Kui küsitakse alguspunkti, sisesta W (width). 

 Sisesta 100. 

 

4. Polümassiivi tegemiseks: 

 

 Kui küsitakse alguspunkti, kasuta objektist kinnihaaramise sätet Endpoint ning 

vali lava kaugeim punkt. 

 Kui küsitakse järgmist punkti, kasuta objektist kinnihaaramise sätet Endpoint 

ning vali kaare alguspunkt. 
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 Sisesta A (arc). 

 Järgmise punkti valikuks kasuta objektist kinnihaaramise sätet Endpoint ning 

vali kaare lõpppunkt. 

 Sisesta L (line). 

 Järgmise punkti valikuks kasuta objektist kinnihaaramise sätet Endpoint ning 

vali lava lõpu lähedal olev punkt. 

 Vajuta ENTER. 

 

5. Aktiveeri kiht Fence. 

6. Paanilt Solid > Primitive > Polysolid > Polysolid. 

7. Ümber basseini piirde tegemiseks: 

 

 Kui küsitakse alguspunkti, sisesta H (height). 

 Sisesta 2500. 

 Kui küsitakse alguspunkti, sisesta W (width). 

 Sisesta 100. 

 

8. Polümassiivi tegemiseks: 

 

 Kui küsitakse alguspunkti, kasuta objektist kinnihaaramise sätet Endpoint ning 

vali rohelise joone vasak otspunkt. 

 Kui küsitakse järgmist punkti, kasuta objektist kinnihaaramise sätet Endpoint 

ning vali iga rohelise joone segment. 

 Vajuta ENTER. 
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9. Aktiveeri basseini kiht. 

10. Paanilt Solid > Primitive > Polysolid > Polysolid. 

11. Basseini tegemiseks: 

 

 Kui küsitakse alguspunkti, sisesta H (height). 

 Sisesta 1250. 

 Kui küsitakse alguspunkti, sisesta W (width). 

 Sisesta 150. 

 

12. Polümassiivi tegemiseks: 

 

 Kui küsitakse alguspunkti, sisesta O (object). 

 Kui küsitakse järgmist punkti, vali ringjoon. 

 

13. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Surutud massiivide tegemine 

 

1. Ava joonis C_Extruded-Solids.dwg. 

 

 

2. Paanilt Solid > tahvel Solid > Extrude. 

3. Vasema ringjoone läbisurumiseks: 

 

 Vali vasak ringjoon. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui küsitakse läbisurumise kõrgust, sisesta 50. 

 

4. Paanilt Solid > tahvel Solid > Extrude. 

5. Teise ringjoone läbisurumiseks: 

 

 Vali järelejäänud ringjoon. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui küsitakse läbisurumise kõrgust, sisesta T (taper angle). 

 Sisesta 5. 

 Kui küsitakse läbisurumise kõrgust, sisesta 50. 
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6. Paanilt Solid > tahvel Solid > Extrude. 

7. Kolmanda ringjoone läbisurumiseks: 

 

 Vali järelejäänud ringjoon. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui küsitakse läbisurumise kõrgust, sisesta P (path). 

 Vajuta ENTER. 

 Kui küsitakse läbisurumise rajajoont, vali polüjoon. 

 

8. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Läbisurutud pindade loomine 

 

1. Ava joonis C_Extruded-Surfaces.dwg. 

 

 

2. Paanilt Solid > tahvel Solid > Extrude. 

3. Kahe kaare läbisurumiseks: 

 

 Vali kaks kaart (profiili keskel asetsevat). 

 Vajuta ENTER. 

 Kui küsitakse läbisurumise kõrgust, sisesta T (taper angle). 

 Sisesta 5. 

 Kui küsitakse läbisurumise kõrgust, sisesta 50. 

 Vajuta ENTER. 

 

4. Paanilt Solid > tahvel Solid > Extrude. 

5. Läbisurumaks ülejäänud kaheksa joont ja kaart: 

 

 Vali järelejäänud jooned ning kaared. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui küsitakse läbisurumise kõrgust, sisesta 30. 

 



Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 64/431 

 

 

 

6. Vali pealtvaade. 

 

 

7. Parem klikk ViewCube > Parallel. 

 

8. Salvesta ja sulge kõik failid. 
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Pöördmassiivi loomine 

 

1. Ava fail C_Revolved-Solid.dwg. 

 

2. Paanilt Solid > tahvel Solid > Revolve. 

3. Suurema, paremal asetseva ringjoone pööramiseks: 

 

 Vali ringjoon. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui küsitakse objekti, mis defineerib telje, sisesta O (objecti). 

 Vali keskjoon. 

 Kui küsitakse pöörde nurka, sisesta 360. 

 

4. Aktiveeri kiht Partial. 

5. Paanilt Solid > tahvel Solid > Revolve. 

6. Teise ringjoone pööramiseks: 

 

 Vali järgijäänud ringjoon. 

 Vajuta ENTER. 

 Kasuta objekti kinnihaaramise sätet Endpoint ning vali keskjoone otspunktid 

vasakult paremale. 

 Kui küsitakse pöördumise nurka, sisesta ST (Start Angle). 

 Sisesta 90. 

 Kui küsitakse pöördenurka, sisesta 270. 
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7. Aktiveeri kiht Polyline. 

8. Paanilt Solid > tahvel Solid > Revolve. 

9. Polüjoone profiili pööramiseks: 

 

 Vali polüjoone profiil. 

 Vajuta ENTER. 

 Kasuta objekti kinnihaaramise sätet Endpoint ning vali keskjoone otspunktid 

vasakult paremale. 

 Kui küsitakse pöördenurka, sisesta -180. 

 

10. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Pöördpinna loomine 

 

1. Ava fail C_Revolved-Surfaces.dwg. 

 

2. Külmuta kiht Surface. 

 

3. Paanilt Solid > tahvel Solid > Revolve. 

4. Pööramaks oranže jooni ning kaari: 

 

 Vali oranžid jooned ning kaared. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida telje alguspunkt, kasuta objektist kinnihaaramise sätet 

Endpoint ning vali keskjoon alt ülesse. 

 Kui küsitakse nurka, sisesta 90. 
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5. Taasta kõik kihid. 

 

6. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Swept massiivide loomine 

 

1. Ava fail C_Swept-Solids.dwg. 

 

 

2. Külmuta järgmised kihid: 

 

 Sweep 2 

 Sweep 3 

 Sweep 4 

 

3. Paanilt Solid > tahvel Solid > Sweep. 

4. Surumaks läbi ringi profiili: 

 

 Vali ringi profiil. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida rajajoon, siis vali polüjoon. 
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5. Kuva uuesti kiht Sweep 2 ning tee see aktiivseks. 

6. Paanilt Solid > tahvel Solid > Sweep. 

7. Surumaks ristkülikulist profiili: 

 

 Vali ristkülikuline profiil. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida läbisurumise rajajoon, sisesta T (twist). 

 Sisesta 45. 

 Kui palutakse valida rajajoon, siis vali polüjoon. 

 

8. Kuva uuesti kiht Sweep3 ning tee see aktiivseks. 
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9. Paanilt Solid > tahvel Solid > Sweep. 

10. Surumaks läbi ristkülikulist profiili: 

 

 Vali ristkülikuline profiil. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida läbisurumise rajajoon, sisesta A (alignment). 

 Kui palutakse joondada läbisurutavat objekti, sisesta Y (yes). 

 Kui palutakse valida rajajoon, siis vali polüjoon. 

 

11. Kuva uuesti kiht Sweep4 ning tee see aktiivseks. 

12. Paanilt Solid > tahvel Solid > Sweep. 

13. Surumaks läbi ristkülikulist profiili: 

 

 Vali ristkülikuline profiil. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida läbisurumise rajajoon, sisesta A (alignment). 

 Kui palutakse joondada läbisurutavat objekti, sisesta N (no). 

 Kui palutakse valida rajajoon, siis vali polüjoon. 

 

14. Paan View > tahvel Navigate > View > Extents (Zoom). 

 

15. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Spiraalsete läbisurumiste loomine 

 

1. Ava fail C_Helix.dwg. 

2. Paanil Home > Draw > lisatahvel Draw > Helix. 

3. Spiraali tegemiseks: 

 

 Kui palutakse valida põhja keskpunkt, sisesta 50,50. 

 Kui palutakse valida põhja raadius, sisesta 40. 

 Kui palutakse valida tipuosa raadius, sisesta 20. 

 Kui palutakse määrata spiraali kõrgus, sisesta T (turns). 

 Kui palutakse sisestada pöörete arv, sisesta 5. 

 Kui palutakse määrata spiraali kõrgus, sisesta 100. 

 

 

4. Paanilt Home > Draw > Circle. 

5. Ringjoone tegemiseks: 

 

 Kui palutakse määrata keskpunkt, vali spiraali alumine otspunkt. 

 Kui küsitakse raadiust, sisesta 5. 

 Vajuta ENTER. 

 

6. Paanilt Solid > tahvel Solid > Sweep. 

7. Ringjoone läbisurumiseks: 

 

 Vali ringjoone profiil. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida läbisurumise rajajoon, sisesta A (alignment). 

 Kui palutakse joondada läbisurutavat objekti, sisesta Y (yes). 

 Kui palutakse valida rajajoon, vali spiraal. 
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8. Aktiveeri kiht Helix2. 

9. Paanil Home > Draw > lisatahvel Draw > Helix. 

10. Veel ühe spiraali tegemiseks: 

 

 Kui palutakse valida põhja keskpunkt, sisesta 150,150. 

 Kui palutakse valida põhja raadius, sisesta 40. 

 Kui palutakse valida tipuosa raadius, sisesta 20. 

 Kui palutakse määrata spiraali kõrgus, sisesta T (turns). 

 Kui palutakse sisestada pöörete arv, sisesta 3. 

 Kui palutakse määrata spiraali kõrgus, sisesta 100. 

 

 

11. Paanilt Home > Draw > Circle.  

12. Ringjoone tegemiseks: 

 

 Kui palutakse määrata keskpunkt, vali spiraali alumine otspunkt. 

 Kui küsitakse raadiust, sisesta 5. 

 Vajuta ENTER. 
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13. Paanilt Solid > tahvel Solid > Sweep. 

14. Ringjoone läbisurumiseks: 

 

 Vali ringjoone profiil. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida läbisurumise rajajoon, sisesta A (alignment). 

 Kui palutakse joondada läbisurutavat objekti, sisesta Y (yes). 

 Kui palutakse valida rajajoon, vali spiraal. 

 

15. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Loft tüüpi massiivide loomine 

 

1. Ava fail C_Loft-Solids.dwg. 

 

2. Külmuta järgmised kihid: 

 

 Loft2 

 Loft3 

 Loft4 

 Kontrolli, et kiht Loft1 oleks aktiivne kiht. 

 

3. Paanilt Solid > tahvel Solid > Loft. 

4. Ühendamaks kolme profiili omavahel: 

 

 Vali kolm profiili: ringjoon, nelinurk ning ringjoon ülalt-alla järjekorras. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida alamsäte, vajuta ENTER. 

 Dialoogis Loft Settings kliki OK. 
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5. Kuva uuesti kiht Loft2 ja tee see aktiivseks. 

6. Külmuta Loft1 kiht. 

 

7. Paanilt Solid > tahvel Solid > Loft. 

8. Ühendamaks kahte profiili omavahel: 

 

 Vali kaks profiili: ülemine ringjoone esimesena ning seejärel alumine ringjoon. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida alamsäte, sisesta G (guides). 

 Kui palutakse valida juhtjooned, vali kaks vertikaalset kaarjoont. 

 Vajuta ENTER. 
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9. Kuva uuest kiht Loft 3 ja tee see aktiivseks. 

10. Külmuta Loft2 kiht. 

 

11. Paanilt Solid > tahvel Solid > Loft. 

12. Ühendamaks profiile omavahel: 

 

 Vali kaks ringjoont, ülalt alla järjekorras. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida alamsäte, sisesta P (path). 

 Kui palutakse valida rajajoon, vali vertikaalne kaarjoon. 
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13. Kuva uuest kiht Loft4 ja tee see aktiivseks. Külmuta Loft3 kiht. 

 

14. Paanilt Solid > tahvel Solid > Loft. 

15. Ühendamaks profiile omavahel: 

 

 Vali kaks ringjoont vasakult, ülalt alla järjekorras. 

 Vajuta ENTER. 

 Vajuta ENTER. 

 Dialoogis Loft Settings, kliki OK. 
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16. Paanilt Solid > tahvel Solid > Loft. 

17. Ühendamaks profiile omavahel: 

 

 Vali kaks ringjoont paremalt, ülalt alla järjekorras. 

 Vajuta ENTER. 

 Vajuta ENTER. 

 Dialoogis Loft Settings, sisesta väärtused joonise põhjal. 

 

 

 

18. Pane tähele, et väärtuste sisestamisel muutub ka mudel (vajadusel nihuta dialoogi 

akent). Proovi erinevaid väärtuseid. 

 

19. Kliki OK. 
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20. Kuva uuesti kõik kihid. 

 

21. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Reljeefse pinna loomine 

 

1. Ava fail C_Loft-Surfaces.dwg. 

 

2. Paanilt Solid > tahvel Solid > Loft. 

3. Reljeefse pinna loomiseks: 

 

 Vali ristlõigetena kaks oranži polüjoont. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida alamsäte, sisesta G (guides). 

 Kui palutakse valida juhtjooned, vali rohelised polüjooned. 

 Vajuta ENTER. 

 

4. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Tööleht – Massiivobjektide loomine 2D profiilidest 

 

Selles näiteülesandes lood kaarja ülaosaga ukseava, luues massiivobjektid 2D profiilidest. 

 
1. Ava M_Creating-Solids-from-2D-Profiles.dwg. 

 

2. Paanilt Solid > tahvel Solid > Extrude. 

3. Kahe sinaka objekti läbisurumiseks: 

 

 Vali kaks sinakat objekti. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui küsitakse läbisurumise kõrgust, sisesta 2100. 
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4. Aktiveeri kiht Archway-Sweep ja külmuta kiht Post-Extrude kiht. 

 

5. Paanilt Solid > tahvel Solid > Sweep. 

6. Oranži profiili läbisurumiseks: 

 

 Vali oranž profiil. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida rajajoon, sisesta A (alignment). 

 Sisesta ENTER. 

 Kui küsitakse, kas profiil on risti rajajoonega, sisesta N (no). 

 Kui palutakse valida rajajoon, vali roheline rajajoon. 
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7. Ornament-nupu loomise ettevalmistamiseks: 

 

 Aktiveeri kiht Button. 

 Külmuta kiht Archway-Sweep. 

 

8. Taastada vaadet ornamendile: 

 

 Paanil View > tahvel Views > Ornament (vaadete nimekirjast). 

 

9. Paanilt Solid > tahvel Solid > Revolve. 

10. Ornament-nupu loomiseks: 

 

 Vali lilla profiil. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida telje algpunkt, vali punkt (1). 

 Kui palutakse valida telje lõpppunkt, vali punkt (2). 

 

11. Kui palutakse pöördenurka, sisesta 360. 
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12. Taasta kõik kihid ning suurenda üle ukseava. 

 

13. Pööra UCS koordinaadistikku: 

 

 Paanil View > tahvel Coordinates > X. 

 Kui küsitakse pöördenurka, sisesta 90. 
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14. Paanil Home > tahvel Modify > lisatahvel Modify > Array. 

 

 Dialoogis Array, kliki Select Objects nupul ning vali seejärel massiivobjekt, 

mille viimati lõid. 

 Sisesta väärtused dialoogis vastavalt esitatud pildile. 

 

(1) 7 

(2) 2 

(3) 300 

(4) -850 

 

15. Kliki OK. 
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16. Suurenda joonist üle terve ukseava. 

 

17. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Tööleht – Pinnamudelite loomine 2D profiilidest 

 

Selles näiteülesandes kombineerid sa pinnamudeleid olemasolevate massiivmudelitega, luues 

sellega trepi tervikobjekti. Kasutad pinna modelleerimise käske ning profiili geomeetriaid 

loomaks pinna mudeleid. 

 

 
 

1. Ava fail C_Creating-Surfaces-from-2D-Profiles.dwg. 

 

 

2. Kindlustamaks, et profiil jääb alles ka peale massiivobjekti loomist: 

 

 Sisesta käsureale DELOBJ. 

 Sisesta 0. 

 

Märkus: See süsteemimuutuja määrab, et kõik defineerivad geomeetriad talletatakse 
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peale 3D objekti loomist. 

 

3. Aktiveeri kiht Extrude ning külmuta kõik teised kihid. 

4. Suurenda end nelinurga asukohta. 

5. Paanilt Solid > tahvel Solid > Extrude. 

6. Läbisurutava pinna loomiseks: 

 

 Vali nelinurga kõik neli segmenti. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse sisestada läbisurumise kõrgus, sisesta -4 (määra negatiivne 

väärtus). 

 

7. Paanilt Solid > tahvel Solid > Extrude. 

8. Teise pinna loomiseks: 

 

 Kasuta valikuakent nii nagu näidatud joonisel. 

 Vajuta ENTER. 

 

9. Kasti sulgemiseks: 

 

 Kui palutakse sisestada läbisurumise kõrgus, nihuta hiirt Z-telje positiivses 

suunas ning sisesta 4. 

 Kopeeri uus pind ka teisele poole. 
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10. Taasta kihid CenterLine ning Revolve. Aktiveeri kiht Revolve. 

11. Külmuta kiht Extrude. 

12. Suurenda end profiilile. 

 

13. Paanilt Solid > tahvel Solid > Revolve.. 

14. Oranmendi tegemiseks: 

 

 Vali sinine profiil. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida telje algpunkt, sisesta O (object). 

 Kui palutakse valida objektid, vali kesktelg. 

 Kui palutakse sisestada pöördenurk, sisesta 360. 

 

 

15. Taasta kiht Sweep ning tee see aktiivseks. 

16. Külmuta kiht Revolve. 
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17. Paanilt Solid > tahvel Solid > Sweep. 

18. Käsipuu tegemiseks: 

 

 Vali profiil. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida rajajoon, sisesta A (alignment). 

 Kui küsitakse, kas profiil joondatakse rajajoonega risti enne surumist, sisesta N 

(no). 

 Kui palutakse valida rajajoon, vali see. 

 

19. Taasta kõik kihid. 
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20. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Komposiitmassiivide loomine 
 

Sissejuhatus: 

Selles õppetunnis kirjeldatakse, kuidas massiobjekte omavahel ühendades, lahutades, ühisosa 

võttes saadakse komposiitmudelid.  Komposiitmudelite loomise võimalusega saad luua täpseid, 

detailseid ning realistlikke mudeleid lihtsaid massiivobjekte kasutades. Peale õppetunni 

läbimist, suudad sa luua komposiitmudeleid iseseisvalt. Alljärgneval pildil on erinevaid 

elementaarseid massiivobjektide omavahelisel kombineerimisel saadud keerukam kehand. 

 
Eesmärgid: 
Peale õppetunni läbimist oled võimeline kirjeldama komposiitmudelite karakteristikuid ning 

eeliseid. Oskad luua komposiitkehandeid läbi massiivobjektide liitmise, lahutamise ning 

ühisosa leidmise näol. Tead, kuidas kontrollida mudelite omavahelist interferentsi. Kasutad 

Boolean käske, et luua komposiitkehand (hüdraulilise pumba kate) ning kontrollid selle 

interferentsi ning lood ka dekoratiivlambi ja kontrollid samuti selle interferentsi.  
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Komposiitmassiividest üldiselt 

Komposiitmudeli lood sa läbi üksikute mudelite omavahelisel kombineerimisel. Teades, 

millised on komposiitmudeli loomise eelised ning võimalused saad luua oma disaini kiiremini 

läbi lihtsate ehitusplokkide. Järgneval pildil on komposiit kehand loodud primitiivsetest 

objektidest. 

 

Komposiitmudelite definitsioon 

Komposiitmudeli loomiseks kombineerid sa omavahel kaks või rohkem mudelit üheks 

tervikuks läbi Boolean operatsioonide. Boolean operatsioonid sisaldavad: 

 
 Union – Ühendab mitu mudelit üheks tervikuks. 

 Subtract – Eemaldab lõikuva osa ühest või mitmest mudelist teise mudeli suhtes. 

 Intersect – Loob uue mudeli, mis põhineb mitme valitud mudeli ühisosal. 

 

Järgneval pildil on kolme mudelit omavahel kombineeritud kasutades erinevaid Boolean käske. 

 
 

(1) Originaalobjektide kogum. Aktiveeritud on tahukas, näitamaks, et tegemist on 
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kolme erineva mudeliga. 

 

(2) Tulemus, kui kolm mudelit omavahel liita. Aktiveeritud komposiitmudel näitab, 

et tegemist on ühe tervikmudeliga. 

(3) Tulemus, kui tahukast lahutada silinder ning koonus. 

(4) Tulemus, kus esitub silindri ning tahuka ühisosa. 

 

Komposiitkehade omadused 

Kui sa lood komposiitkeha, siis selle omadused muudetakse vastavalt kihi ja värvi seadetele, 

mis massiivmudelite loomisel olid valitud. Kui sa sooritad Boolean käsu, siis lõpptulemus 

paigutatakse kihile, millel asus esimesena valitud massiivobjekt andes vastavad parameetrid ka 

teistele „lisatud” objektidele. Kui teine valitud objekt omas värviseadet ByLayer, siis kuvatakse 

selle objekti tahud sama värviga, mis esimesena valitud keha puhulgi. Kui mõni valitud 

objektidest (peale esimese valikut) omab mingi spetsiifilist värvi, teisisõnu ei ole aktiivne 

ByLayer, siis talletab hilisemalt valitud objekt oma originaal tahkude värvi ka komposiitobjekti 

all. 

 

Kuna esimesena valitud objekt määrab ära kihi, millele komposiitobjekt teisaldatakse, siis tasub 

veenduda, et valid just selle objekti esimesena, mille omadusi soovid alles jätta. Siis ei pea sa 

hiljem asuma komposiitmudeli parameetreid muutma. 

 

Järgneval pildil on kolm erinevat objekti ühendatud. Esimesel pildil (1) on olukord, kui silindri 

värv ei ole määratud kui ByLayer. Teisel pildil (2) on komposiit, kui kõikide objektide värvid 

on seatud kui ByLayer. 

 

 
 

  



Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 96/431 

 

Detailsema komposiitobjekti näide 

Sinu mudeli detailsus põhineb ennekõike disaini vajadustel ning selle tegemiseks olevast ajast. 

Alljärgnev pilt esitab põrandalambi, mis on loodud komposiitobjektina. Sedasorti 

komposiitobjektid annavad disainile märksa rohkem detailsust ning tõepära. Lisaks muutub ka 

ruum, kuhu vastav põrandalamp seejärel lisatakse rohkem tõepära peegeldavaks. 
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Massiivobjektide loomine kasutades Union käsku 

Kasutad Union käsku, kui soovid kahte või rohkem massiivobjetki omavahel üheks tervikuks 

liita. Käsu vältel, valid sa kõik massiobjektid, mida soovid kokku ühendada. Peale käsu 

lõpetamist on kõik valitud mudelid üheks tervikuks liidetud. Alljärgnev pilt kujutab endast just 

olukorda, kus teatud grupp mudeleid on omavahel kokku ühendatud. Ülemisel pildil on näha 

läbipaistev mudel, et paremini esitada algset ning lõpp olukorda. 

 

 
 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Union 

Riba: Solid > Boolean > Union 

 

Protseduur: Komposiitobjektide loomine läbi käsu Union 

 

1. Käivita Union käsk. 

2. Vali massiobjektid, mida soovid omavahel ühendada, pidades meeles, et esimesena 

valitud objekt määrab lõpptulemi omadused. 

3. Vajuta ENTER. 
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Massiivobjektide loomine kasutades Subtract käsku 

Kasutad käsku Subtract, et eemaldada mingist mudelist mingi osa. Operatsiooni käigus määrad 

sa kaks eraldiseisvat mudeligruppi. Esimene tähistab neid, mida soovid alles hoida. Teine aga 

neid, millega soovid esimesest lahutada. Käsu lõpetamisel, esimesena valitud objektid 

ühendatakse kokku ning seejärel lahutatakse esimesest teisena valitud objektigrupp. Kõik 

valitud mudelid ühendatakse üheks tervikuks. Objektid, millega esimesest grupist lahutati, pole 

saadaval hilisemate Boolean operatsioonide läbiviimiseks. Alljärgneval pildil eelnevalt 

alustatud mudeli on täiendatud objektide äralahutamise teel. 

 
 

Käsu aktiveerimine 
 

 
 

Käsurealt: Subtract 

Riba: Solid > tahvel Boolean > Subtract 

 

 

Protseduur: Komposiitmassiivi loomine läbi käsu Subtract. 

 

1. Käivita käsk Subtract. 

2. Vali massiivid, mida soovid alles jätta, ning millest teiste massiividega midagi välja 

lõigatakse. 

 
3. Vajuta ENTER. 

4. Valid massiivid, mille soovid esimesena valitud massiivist lõigata. 
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5. Vajuta ENTER. Teisena valitud massiivide grupp on nüüd esimesena valitud 

massiivide grupist maha lahutatud. 
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Massiivobjektide loomine kasutades Intersect käsku 

Kasutad Intersect käsku, kui soovid luua üksikut massiivi, mis on loodud kahe või enama 

massiivi poolt loodud ühisosa põhjal. Kui palutakse valida objektid, saad valida kõik objektid 

korraga (hiirega üle objektide tõmmates) või valida need ükshaaval. Käsu lõppemisel on valitud 

mudelid lahutatud üheks uueks komposiitmassiiviks. Järgneval pildil, komplekssem mudel 

loodi kahe eelnevalt valitud mudeli ühisosa teel. 

 

 

 
Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Intersect 

Riba: Solid > Boolean > Intersect 

 

Protseduur: Komposiitmassiivi loomine läbi käsu Intersect. 

 

1. Käivita käsk Intersect. 

2. Vali massiivid, pidades meeles, et esimesena valitud objekt säilitab oma omadused 

hilisemas komposiitmudelis. 

3. Vajuta ENTER. 
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Interferentsi kontrollimine 

Käsku Interfere kasutad olukorra kontrollimaks, kas kaks või rohkem massiivi täidavad üht ja 

sama ruumi. Seda on kasulik teha olukorras, kus sa ei soovid, et kaks mudelit omavahel 

kattuvad. Lisaks saad seda kasutada ka olukordades, kus on sul vaja kontrollida, et 

olemasolevad massiivid kattuvad piisavalt, näiteks mehaanikaliste presside tarvis. Järgneval 

pildil leiti, et läbiviik on liialt suur ümbrise jaoks ning massiive kontrolliti kattuvuse osas. 

Protsessi käigus loodi uus massiivobjekt, mis esitab kattuvuse. 

 
 

 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Interfere 

Riba: Solid > Solid Editing > Interfere 

 

Kattuvuse kontrollimise sätted 

Järgides tavalist töökulgu, valid sa esmalt mudelid, mille kattuvust soovid kontrollida. Teed 

seda kahes eraldi valiku grupina. Esimene valikugrupp mudeleid kontrollitakse teise 

valikugrupina võetud mudelitega. Valides kaks gruppi mudeleid, siis samasse valikugruppi 

kuuluvaid mudeleid ei kontrollita omavahel kattuvuste osas. Kontrollides seda viisi kattuvust 

on märksa kiirem, kui teha seda iga mudeliga eraldi. Kui sa soovid kontrollida, kas mingi grupp 

mudelid omavahel kattuvad, pead sa järgima veidi teistsugust töökulgu. Vali kõik mudelid 

esimesse gruppi ning ära teise gruppi vali mitte ühtegi mudelit. Valides kõik ühte gruppi, 

kontrollitakse valikugrupis kõiki olevaid mudeleid omavahel kattuvuste osas. Peale mudelite 

valikut, kuvatakse dialoog Interference Checking, mis kuvab, kas kattuvusi leiti. Samuti näed 

sa punast massiivi, mis esitab mahu ja asukoha, kust kattuvusi leiti. Saad selle mudeli eraldada 

ning kasutada hilisemates töödes, nagu näiteks mõõtmistes või Boolean operatsioonide 

läbiviimiseks. Kui mitte mingit kattuvust ei leita, kuvatakse vastav teade ka 

käsureale.Kattuvuse käsul on kaks alamsätet, võimaldades valida mudeleid ka plokkide seest 

ning vaadata kattuvuse tulemusi vastavalt eelistustele. 

 

Säte Kirjeldus 

Nested Selection Kasuta, kui soovid valida mudelit, mis asub ploki definitsiooni sees. 

Settings Kasuta juhul, kui soovid kuvada Interference Settings dialoogi, nii et 

saaksid muuta raportina kasutatavat visuaalset stiili ning mudeli värvi, 

mis kattuvust esitab. 
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Dialoog Interference Checking 
Dialoogis Interference Checking kuvatakse muuhulgas mudelite arv, mis erinevates 

valikugruppi võeti ning kui mitu paari mudeleid leiti olevat kattuvustega. Kattuvust saad järgida 

täpsemalt ka suurendusega, nihutada või pöörata vaateakent. Lisaks võid Previous ja Next 

nuppude abil saad lasta end kuvada automaatselt suurendatuna mudeli kattuvuste paaridele. 

Tühistades valiku Delete interference objects created on Close jätab kattuvust esitava mudeli 

alles joonisele ka peale dialoogi sulgemist. 

 

 
 

Märkus: Kasuta Interference Checking kui soovid luua uut massiivmudelit, mis saadud 

kattuvuste teel, samas kui esialgsed mudeli jäävad ka alles. Erinevatl Intersect käsule, kus 

algsed mudelid moodustavad vaid ühisosal moodustatud uue komposiitmudeli. 

 

Protseduur: Kattuvuse kontrollimine 

 

1. Alusta kattuvuse kontrollimist. 

2. Vali esimene grupp massiivmudeleid. 

3. Vajuta ENTER. 

4. Vali teine grupp massiivmudeleid. 

5. Vajuta ENTER. 

6. Kui kattuvusi leitakse, vaata ja analüüsi neid. 

7. Kui soovid, et kattuvad osad jääksid alles peale dialoogi sulgemist, siis tühista valik 

Delete Interference Objects Created On Close. 
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Tööleht – Komposiitmudeli loomine – mehaanika 

 

Selles näiteülesandes kasutad sa Boolean käske loomaks üht hüdraulilise pumba kesta ja selle 

põhikomponente. Samuti saad kontrollida osade omavahelist kattuvust. 

 

 
 

1. Ava C_MECH-Composite-Solids.dwg. 

 

Joonisel on esitatud massiivmudelid. Olgu need ka nimetatud. 

 

 
 

1 Vooliku ots (hose) 

2 Läbiviik (bushing) 

3 Lõtk (clearance) 

4 Toruliitmiku katte kruvi (socket head cap screw) 

5 Reljeef (emboss) 

6 Kaas (cap) 

7 Kere (housing) 

 

 

 

1. Paanil Home > tahvel Modify > kliki Move. 
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2. Nihutamaks reljeefi kaane peale: 

  

 Vali reljeef 

 Vajuta ENTER 

 Kasuta Center objektist kinnihaaramise võimalust, vali alumine keskpunkt 

reljeefi parempoolselt suuremalt kaarelt. 

 Kasuta Center objektist kinnihaaramise võimalust, vali ülemine keskpunkt 

kaane parempoolselt suuremalt kaarelt. 

 Kasuta 3D Orbit töövahendit, kontrollimaks, et reljeef asuks kaane keskpunktis. 

 

3. Paanilt Solid > tahvel Boolean > Union. 

4. Kaane ja reljeefi liitmiseks: 

 

 Kui palutakse valida objektid, vali kaas ja seejärel reljeef. 

 Vajuta ENTER. 

 Kontrolli, et lõppvärvus ühend massiivil oleks see, mida taotleti. Need omadused 

määratakse objekti valimisjärjekorraga. 

 

5. Paanilt Home > tahvel Modify > Copy. 

 

6. Kopeerimaks lõtku objekti: 
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 Vali lõtku objekt. 

 Vajuta ENTER. 

 Kasuta Center objektist kinnihaaramise võimalust kopeerimaks lõtk nelja väikse 

ringiga tähistatud kaane peal olevatesse kohtadesse nii, et need puutuks kaanega 

kokku. 

 Kasuta Constrained Orbit kontrollimaks asukohta. 

 

 

7. Paanilt Solid > tahvel Boolean > Subtract. 

8. Lahutamaks lõtkusid kaanest: 

 

 Kui palutakse valida objektid, vali kaas. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida objektid, vali neli lõtku. 

 Vajuta ENTER. 

 

 
 

Märkus: Lõtkude koopiad kasutati mudeli muutmise protsessi käigus, seepärast saigi jäetud 

alles originaalobjekt, mida saab kasutada hilisemates töödes, kui see näiteks andmebaasi 

talletada. 

 

9. Kasuta käsku Move positsioonerimaks kaas kere külge. 
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10. Paanilt Home > tahvel Modify > Copy. 

11. Installeerimaks katte kruvid: 

 

 Tee 3 lisakoopiat katte kruvidest. 

 Kasutades Move käsku, paiguta kruvid igasse auku. 

 

12. Paanil View > tahvel Visual Styles > 3D Wireframe. 
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13. Paanilt Solid > tahvel Solid Editing > Interfere 

14. Kontrollimaks kattuvusi: 

 

 Kui palutakse valida esimene grupp objekte, vali kere ning kaas. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida teine grupp objekte, vali 4 kruvi. 

 Vajuta ENTER. 

 Kuna kattuvusi leiti, kuvatakse dialoog Interference Checking, mis sisaldab infot 

kattuvuste ning kuvarežiimi osas. 

 

 

15. Lisamaks massiivobjekti kattuvusest: 

 

 Vastav kattuvus on näha alloleval pildil. 

 Deaktiveeri valik Delete Interference objects on close. 

 Sulge Interference Checking dialoog. Kuvatakse kattuvuse põhjal loodud objekt 

mudeli mahus. 
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16. Paanilt Solid > tahvel Boolean > Subtract. 

17. Kattuvuse objekti mahalahutamiseks: 

 

 Vali kere ning vastloodud kattuvuse objekt. 

 Vajuta ENTER. 

 

18. Kasuta Interference Checking käsku kontrollimaks, et enam ei ole kattuvusi kere, 

kaane ning kruvide vahel. 

 

19. Paanilt View > tahvel Visual Styles  > Realistic. 

20. Veel on vaja teha üks läbiviik. 

 

 Kasuta käsku Move ning positsioneeri vooliku ots ning läbiviik kohakuti, 

kasutades Center objekti kinnihaaramise võimalust. 

 

 

21. Paanilt Solid > tahvel Boolean > Intersect. 

22. Leidmaks vooliku otsa ning läbiviigu ühisosa: 

 

 Kui palutakse valida objektid: vali nii vooliku ots kui läbiviik. 

 Vajuta ENTER. 
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23. Nihuta läbiviik kere sisse. 

 

24. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Tööleht – Komposiitmudeli loomine – arhitektuur 

 

Selles näiteülesandes kasutad sa Boolean käske lõpetamaks dekoratiivse põrandalambi mudel. 

Samuti kontrollid sa objektide omavahelisi kattuvusi. 

 

 
 

1. Ava fail C_ARCH-Composite Solids.dwg. 

 

Joonises on massiivobjektid sarnaselt alljärgnevale pildile. 

 

 
 

(1) Keskosa (core) 

(2) Post (pole) 

(3) Alus (base) 

(4) Kuppel (shade) 

(5) Ornament 

 

2. Suurenda joonist posti alumisse otsa. 
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3. Paanilt View > Visual Styles > 3D Wireframe. 

4. Kasuta Center objekti kinnihaaramise võimalust ning seejärel läbi Move käsu nihuta 

keskosa posti keskjoonele. 

 

5. Paanilt Solid > tahvel Boolean > Subtract. 

6. Keskosa mahalahutamiseks postist: 

 

 Kui palutakse valida objektid, vali post. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida objektid, vali keskosa. 

 Vajuta ENTER. 
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7. Paanilt View > Visual Styles > Realistic. 

8. Kasuta Center objektist kinnihaaramise võimalust ning nihuta läbi käsu Move lambi 

alus posti alla. 

 

9. Paanilt Solid > tahvel Boolean > Union. 

10. Ühendamaks posti alusega: 

 

 Kui palutakse valida objektid, vali nii alus kui post. 

 Vajuta ENTER. 

 Kontrolli, et lõppvärvus ühend massiivil oleks see, mida taotleti. Need omadused 

määratakse objekti valimisjärjekorraga. 

 

11. Paanilt Home > tahvel Modify >  Move. 

12. Paigutamaks lambi kuplit posti ülemisse otsa: 
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 Kasuta Center objektist kinnihaaramise võimalust, vali kupli augu alumine 

keskpunkt (1). 

 Kasuta Center objektist kinnihaaramise võimalust, vali väike aste posti ülemise 

otsa ligi (2). 

 

13. Paanilt Solid > tahvel Solid Editing > Interfere. 

14. Kattuvuste kontrollimiseks: 

 

 Vali lambi kuppel esimesse valikugruppi. Vajuta ENTER. 

 Vali post teise valikugruppi. Vajuta ENTER. 

 Kasuta käske Pan ja Zoom dialoogis Interference Checking leidmaks kattuvusi. 

 Kuna kattuvusi leiti, kuvatakse Interference Checking dialoogis info kattuvuste 

ning kuvarežiimi kohta. 

 

15. Lisamaks massiivobjekti, mis kattuvustes kuvati: 

 

 Vastav kattuvus on näha alloleval pildil. 

 Deaktiveeri valik Delete Interference objects on close. 

 Sulge Interference Checking dialoog. Kuvatakse kattuvuse põhjal loodud objekt 

mudeli mahus. 
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16. Paanilt Solid > tahvel Boolean > Subtract. 

17. Kattuvuse objekti mahalahutamiseks: 

 

 Vali kuppel ning vastloodud kattuvuse objekt. 

 Vajuta ENTER. 

 

18. Kasuta Interference Checking käsku kontrollimaks, et enam ei ole kattuvusi kere, 

kaane ning kruvide vahel. 

 

19. Ornamendi karbikese positsioneerimiseks: 

 

 Kasuta Endpoint objektist kinnihaaramise võimalust, ning käsku Move 

positsioneerimaks karbikese ülemine ning alumine osa kohakuti. 

 

20. Paanilt Solid > tahvel Boolean > Intersect. 

21. Leidmaks karbikeste ühisosa: 

 

 Vali mõlemad ornamendi karbikesed. 

 Vajuta ENTER. 
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22. Nihuta ornament aluse peale. 

 

23. Paanilt Home > tahvel Modify > lisatahvel Modify > Array. 

24. Ornamendi jaotamiseks ringjooneliselt: 

 

 Kasuta sätet Polar. 

 Objektide koguarv, sisesta 6. 

 

25. Paanilt Solid > tahvel Boolean > Union. 

26. Lambi ja ornamentide liitmiseks: 

 

 Kui palutakse valida objektid, vali lamp ning kuus ornamendi objekti. 

 Vajuta ENTER. 

 



Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 116/431 

 

 

27. Paanilt View > tahvel Navigate > Extents (Zoom). 

 

28. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Töö 3D-s 
 

Sissejuhatus: 

Selles õppetunnis vaadatakse lähemalt 3D koordinaadistikku ning näidatakse, kuidas saab 

defineerida oma enda koordinaatsüsteemi, kuvada koordinaatsüsteemi ikooni ning leida punkte 

3D ruumis. Olles võimeline muutma olemasolevat koordinaatsüsteemi ning valima kindlat 

punkti ruumis on efektiivse disainiprotseduuri alus. Järgneval pildil on esitatud üks ja seesama 

mudel erinevatest koordinaadistikest ning järgides teatavat punkti ruumis. 

  

 
Eesmärgid: 
Peale õppetunni läbimist oled võimeline kirjeldama Cartesian koordinaadistikku ning 3D 

disaini vahelist seost. Oskad muuta koordinaatsüsteemi orientatsiooni ning asukohta, muuta 

UCS ikooni kuvaseadeid, oskad kirjeldada, kuidas saab koordinaatsüsteemi muuta 

dünaamiliselt olles ise geomeetria loomise või redigeerimise režiimis. Tead, kuidas valida 

ruumis kindlat punkti läbi järgimise või kasutades filtreid.  
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Cartesian’ koordinaadistik 

Kui sa lood 2D jooniseid, lood sa geomeetriat XY tasapinnal. Paljudel juhtudel on 

koordinaatsüsteemi peale mõtlemise põhjuseks asjaolu, et soovid sisestada absoluutset või 

suhtelist punkti. Luues geomeetriat 3D-s, pead sa oma koordinaadistiku ümber orienteerima 

selleks, et saaksid mingit punkti luua või redigeerida. Selles alapeatükis, õpid sa tundma 

Cartesian’ koordinaatsüsteemi ning saad teada, kuidas aitab see sul luua 3D disaini. Järgneval 

pildil tähistavad ikoonid X, Y, Z telgi Cartesian koordinaadistikus ning aktiivses vaateaknas. 

Vasakpoolne ikoon on esitatud varjutatud kujul ning paremal pool lihtsa sõrestikuna. 

 

 
 

Cartesian’ koordinaatsüsteemi definitsioon 
Arvutipõhised disainprotseduurid positsioneerivad punkte 3D ruumis läbi Cartesian’ 

koordinaadistiku. Cartesian’ koordinaatsüsteem põhineb kolmel teljel (X, Y, Z), mis on üksteise 

suhtes pööratud 90 kraadiste nurkade alla. Telgede ristumispunkt defineerib koordinaatsüsteemi 

nullpunkti ning kolm tasapinda. Need kolm tasapinda defineeritakse kui telgede paarid, mida 

identifitseeritakse kui XY, XZ ja YZ tasapinnad. Alustades tööd 3D mudelitega, ei pruugi sa 

esialgu koordinaatsüsteemi muuta, algset koordinaatsüsteemi nimetatakse World Coordinate 

System (WCS). Ajapikku tajud sa, et mitmeid operatsioone on lihtsam läbi viia mõnel teisel 

teljestikul – neid nimetatakse User Coordinate System (UCS), kusjuures võid sa defineerida kui 

palju tahes. Uue koordinaadistiku võid paigutada mistahes ruumipunkti, näidates ära nullpunkti 

ning telgede suunad. Koordinaatsüsteemi defineerimiseks on mitmeid võimalusi, sõltuvalt 

sellest, mismoodi soovid geomeetriat looma hakata või redigeerida. Mõnel juhul muutub 

koordinaatsüsteem automaatselt, kui sa liigud hiirega mõne tasapinna sihis. Teistel juhtudel teed 

sa seda eelnevalt läbi ümberdefineerimiste. Selleks ümberdefineerimiseks võib olla nii 

nullpunkti nihutamine, pööramine (valides kolm punkti) või ümber ühe telje pööramine. 

Vaikimisi kuvatakse alati joonise all nurgas koordinaatsüsteemi ikoon. Vaikimisi on telgede 

nimed X, Y, Z ning neile vastavad kindlad värvikoodid: Punane = X telg; Roheline = Y telg; 

Sinine = Z telg. 

 

Järgnev pilt illustreerib Cartesian’ koordinaatsüsteemi järgi loodud tasapindu. Tasapind 1 on 

XY tasapind (defineeritud X ja Y telje alusel). Tasapind 2 on YZ tasapind (defineeritud Y ja Z 

telje põhjal). Tasapind 3 on XZ tasapind (defineeritud X ja Z telje põhjal). 

 

 
Koordinaatsüsteemi muutmise vajaduse näide 
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Luues 3D disaini, tuleb ette olukordi, kus on vaja lisada 2D geomeetria mõnele 3D objekti 

tahule, mis pole joondatud WCS koordinaadistiku järgi. Neil juhtudel, pead sa defineerima oma 

enda koordinaatsüsteemi, et tulemuseni jõuda. Järgneval pildil esitab ikoon WCS 

koordinaadistiku suunda. Uus geomeetria lisati erinevatele tahkudele, olles eelnevalt kasutanud 

kasutajapoolset koordinaadistikku (UCS). Näiteks ringjoon joonestati läbi standard 2D 

joonestamise töövahendi, olles eelnevalt defineerinud koordinaatsüsteemi, mis on 

kaldtasapinnaga paralleelne (antud juhul X ja Y teljed kattusid joonestamise hetkel 

kaldtasapinna servadega). 

 

 

Koordinaatsüsteemi muutmine 

Selles alapeatükis õpid sa tundma UCS käsku. Õpid tundma, kuidas seda käsku käivitada, mis 

on selle alamsätted ning mis kõige enim kasutatavate seadete olemus. Kuna 3D mudelite 

loomine on märksa lihtsam, kui sa saad teha seda mistahes tasapinnas, siis ongi oluline näidata, 

kuidas saab WCS koordinaadistikku asendada UCS koordinaadistikuga. Järgneval pildil on 

kujutatud erinevad koordinaadistikud ühel ja samal pildil. Ehkki saab korraga olla aktiivne vaid 

üks koordinaadistik, näitab allolev pilt, kuidas uued koordinaadistikud erinevad WCS omast. 

 

 
 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: UCS 

Riba: View > Viewport Tools > UCS. 

 

 

UCS koordinaadistiku defineerimise võimalused 

Järgides tavapärast tööprotsessi ning käsu seadeid, sa kas muuda telgede nullpunkti (talletades 
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X, Y, Z telje sihid) või muudad koordinaatsüsteemi läbi selle ümberorienteerimise (3 punkti 

põhjal). Nullpunkti muutmiseks pead käivitama UCS käsu ning seejärel klikkima uuel 

nullpunktil ning vajutama ENTER. Ümber orienteerimiseks/positsioneerimiseks pead aga peale 

nullpunkti määratlemist näitama ka ühe punkti X teljel ning seejärel ka kolmanda punkti, mis 

defineerib XY tasapinna. 

 

Peale selle, et saad UCS-i muuta läbi vaikimisi käsu valikute saad selle defineerida ka läbi teiste 

kriteeriumite. Järgnevalt ongi esitatud neist kõige olulisemad, mille abil uut UCS-i saab 

defineerida. 

 

Ikoon Seade Kirjeldus 

 

World Kasuta siis, kui soovid koordinaadistikku tagasi WCS-iks 

muuta. 

 

Named UCS Kasuta UCS dialoogiakna kuvamiseks, kus saad salvestada 

UCS-i ning aktiveerida mõne varem salvestatud UCS-i. 

 

Previous Kasuta siis, kui soovid koordinaadistiku muuta tagasi selliseks 

nagu see oli enne viimast muutmist. 

 

Face Kasuta koordinaadistiku seadistamiseks mõne valitud 

pinnaelemendi või massiivi valitud tahu alusel 

 

Object Kastuta koordinaadistiku loomiseks mõnd 3D objekti. 

 

View Kasuta koordinaadistiku joondamist XY tasapinna põhjal, mis 

on risti sinu vaatesuunaga. 

 

Origin Kasuta koordinaadistiku nullpunkti asukoha muutmiseks. 

 

Z Axis Kasuta koordinaadistiku joondamist ühe punkti Z telje alusel. 

 

3 Point Kasuta koordinaadistiku joondamist punkti ja X ning Y telje 

määramisega. 

 

X Kasuta koordinaadistiku pööramiseks ümber X telje 

 

Y Kasuta koordinaadistiku pööramiseks ümber Y telje 

 

Z Kasuta koordinaadistiku pööramiseks ümber Z telje 

 

Apply Kasuta aktiivse UCS koordinaadistiku ülesseadmist kõigis 

vaateakendes või vaid määratud vaateaknas. 
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Protseduur: UCS koordinaadistiku loomine 

 

1. Määra orientatsioon uuele UCS-le. 

 

 
 

2. Käivita UCS käsk. 

3. Vali säte, mille alusel saad UCS paigutada soovitud kohta/sihti. 

4. Loo vajalik geomeetria. 

 

UCS ikooni kuvamise muutmine 

Luues 3D geomeetriat võib tulla ette olukordi, kus soovid koordinaatsüsteemi ikooni kuvada 

teatud kohas või üldse mitte kuvada. Selleks pead sa käivitama käsu UCSicon. Järgnevalt 

kirjeldataksegi täpsemalt, kuidas seda teha. Alljärgnevatel piltidel kuvatakse UCS ikoon kahes 

erinevas kohas. Vasemal pildil on ikooni kuvamine sunnitud paiknema koordinaatide 

alguspunktis (0, 0, 0). Pahatihti segab see aga mudeliga töötamist, kuna teljed peidavad mudeli 

üksikuid osi. Seetõttu on parempoolsel pildil ikoon kuvatud alla vasakus nurgas, kus see mudeli 

kuvamist ei sega. 

 
 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Ucsicon 

Riba: Paanilt View > tahvel Coordinates > UCS Icon 
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UCS ikooni kuvaseadete valikud 

 

Säte Kirjeldus 

On Kuva UCS ikoon 

Off Ei kuva UCS ikooni 

All Kasuta, kui sinu joonise ala on jaotatud erinevateks akendeks. Vali see 

säte enne mõnd teist sätet, kui soovid, et seda rakendatakse kõigis 

vaateakendes. 

Noorigin Kasuta juhul, kui soovid et UCS ikooni kuvatakse alati all vasakus 

nurgas. 

Origin Kasuta siis, kui soovid, et UCS ikooni kuvatakse koordinaatsüsteemi 

nullpunktis. Juhul, kui UCS ikoon on liiga lähedal vaateakna servale või 

asub väljaspool kuvaakent, näidatakse seda vasakul all servas. 

Properties Kuvab dialoogi UCS Icon, mille kaudu saab määrata ikooni stiili, suurust 

ja värvi. 

 

Protseduur: UCS ikooni kuvamise seadmine 

 

1. Käivita Ucsicon käsk. 

2. Määra seadistused UCS ikooni stiili, suuruse ja värvi jaoks, valides Properties. 

3. Määra, kas UCS ikoon kuvatakse selle nullpunktis või mitte. 

4. Määra, kas UCS ikooni kuvatakse ekraanil või mitte. 

 

 

 

Koordinaatsüsteemi dünaamiline muutmine 

Koordinaatsüsteemi paigutus mängib olulist rolli, kui töötad 3D ruumis (olgu siis 3D mudelite 

või 2D objektidega). Käsu jooksul on sul võimalik dünaamiliselt muuta koordinaadistikku. 

Selle sätte aktiveerimiseks pead aga aktiveerima Dynamic UCS. Seda saad näha/muuta ka 

jooniseakna alumisel nupuribal ikooni DUCS nupu põhjal. Dünaamilise UCS aktiveerimisel, 

muudetakse automaatselt aktiivset koordinaadistiku mudeli tahu järgi (tahk tuuakse esile, kui 

hiirega liigud selle peale). Peale käsu lõpetamist, taastatakse koordinaadistik, mis oli aktiivne 

enne uue geomeetria loomist. Selline ajutine dünaamiline koordinaadistik defineerib XY 

tasapinna, mis on paralleelne esile tõstetud tahuga. Järgneval pildil näidatakse, kuidas ringjoont 

luuakse tasapinnale, mis pole käsu käivitamise hetkel paralleelne koordinaattasapinnaga. UCS 

defineeritud objekti loomise käigus dünaamiliselt esile tõstetud tahu näol. 
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Protseduur: UCS-i dünaamiline muutmine 

 

1. Käivita käsk, mis loob uue 2D või 3D geomeetria. 

2. Kontrolli, et oleks aktiveeritud nupp DUCS joonise ala alumises servas. 

 

 
3. Liigu hiirega tasapinnale, kuhu soovid uut objekti joonestada. Hetkel aktiivne tahk 

ümbritsetakse seejärel punktiirjoontega. 

 
4. Määra uue geomeetria alguspunkt. Kuniks tahk on esile tõstetud, saad kasutada 

objektist kinnihaaramise sätteid või ka automaatseid valitud punktide sihijooni. 

5. Sisesta uue objekti ülejäänud parameetrid ning lõpeta käsk. 

 

Punktide valik 3D ruumis 

Punktide määramine 3D ruumis käib sarnaselt 2D ruumile, sa annad lihtsal ühe lisaväärtuse, 

mis defineerib punkti asukoha Z-telje sihis. Kui sa soovid sisestada absoluutsed või suhtelist 

koordinaatide punkti, lisad sa nüüd ka Z väärtuse, tehes seda kujul X, Y, Z. Ka 3D ruumis saad 

punkti lihtsamini määratleda/valida kombineerides objektist kinnihaaramise sätteid, risttelgi, 

kujutavate telgede ristumispunkte, polaartelgi. Kui sa soovid järgida mõnd punkti, mis ei asu 

hetkel aktiivsel koordinaatsüsteemi XY tasapinnal, tehakse seda mõnel paralleelsel ning hetkel 

aktiivsel koordinaatsüsteemi teljel. Teine võimalus punkti 3D ruumis määratleda on kasutada 

koordinaatide filtreid. Läbi filtrite saad kombineerida X, Y, Z väärtusi teiste määratud punktide 

põhjal. 3D disain muutub tükkmaad lihtsamaks, kui sa suuda oma geomeetriat ruumis täpselt 

määratleda. 
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Järgneval pildil on uut joont alustatud Z telje positiivsest suunast. 

 

 
 

 

Koordinaatide filtrid 

Koordinaatide filtreid kasutad sa uue punkti määramiseks olemasolevate põhjal või andmaks 

kaugust mingist olemasolevast punktist. Koordinaatide filtreid tuntakse ka kui punkti filtritena. 

Punkti filtritele on ligipääs kiirvalikumenüüst Object Snap (SHIHT + hiire parem klikk) või 

sisestades sätte, kui aktiivne käsk palub sul valida mõnd punkti. 

 

Filtri aktiveerimisel ning punktist kinnihaaramisel või väärtuse sisestamisel, määrad sa väärtuse 

just lähtuvalt filtri koordinaadist. Näiteks, kui kasutad .Z (punkt tähistab siin filtrit) filtrit ja 

valid mudeli nurga, saad nurga Z koordinaadi. Seejärel pead määrama  X ja Y väärtused. Saad 

määrata neid väärtusi haarates kinni mõnest teisest kohast, sisestades need väärtused või 

kasutades taas filtreid ja valides kaks järgmist asukohta. Kombinatsioon filtreeritud Z väärtusest 

ning X ja Y väärtusest annavadki uue punkti asukoha. 

 

Järgneval pildil, kuvatakse massiivobjekt neljas vaateaknas: pealt, eest, paremalt ning 

iseomeetriline. Sfääri keskpunkt määratleti punkti filtrite abil isomeetrias valitud punktidest 

kinnihaaramise põhjal. Pealt vaade näitab samuti X ja Y filtri asukohti ning paremalt vaade  

kuvab Z filtri asukoha. 
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Koordinaatide filtri seaded 

 

Säte Kirjeldus 

.X Kasuta punktist kinnihaaramisel, mis tagastab vaid X-i väärtuse seejärel määra 

või filtreeri ka Y ja Z väärtused. 

.Y Kasuta punktist kinnihaaramisel, mis tagastab vaid Y-i väärtuse seejärel määra 

või filtreeri ka X ja Z väärtused. 

.Z Kasuta punktist kinnihaaramisel, mis tagastab vaid Z-i väärtuse seejärel määra 

või filtreeri ka X ja Y väärtused. 

.XY Kasuta X ja Y väärtuse tagastamiseks olemasolevalt punktilt. Seejärel määrad 

või filtreerid Z väärtuse. 

.XZ Kasuta X ja Z väärtuse tagastamiseks olemasolevalt punktilt. Seejärel määrad 

või filtreerid Y väärtuse. 

.YZ Kasuta Y ja Z väärtuse tagastamiseks olemasolevalt punktilt. Seejärel määrad 

või filtreerid X väärtuse. 

 

Märkus: Kui sa kasutad punkti filtreerimist X ja Y väärtuse tarvis aga määrad ülejäänu 

koordinaadina, pead sisestama väärtuse kui kohahoidjana (X või Y tarvis). Näiteks, kui 

kasutad .X filtrit ja soovid sisestada absoluutset Y ja Z väärtust, pead sisestama X-i. Olgu sul 

vaja, et mõlemad nii Y kui Z väärtused on 5 ja kasutades X filtrit saad 11.65. Kui palutakse 

sisestada YZ, sisestad sa 1,5,5. Sellisel juhul „1” on siin kui kohahoidja ning automaatselt 

asendatakse 11.65-ga. Sel juhul kasutati küll number 1-te, kuid mistahes number võib 

kohaasendajat täita. 

 

Protseduur: 3D ruumis järgimine 

 

1. Kui soovid olemasolevat punkti võtta aluseks järgmisel, pead (järgides käsurida) valima 

esmalt ühe punkti. 

2. Kasuta seejärel kas objektist kinnihaaramise võimet, järgimist, ristjooni või polaarjooni 

määramaks vajalikud sätted. 

3. Vali järgitav punkt liikudes hiirega üle objekti valitud punkti, millest soovid järgmist. 

 
 

4. Järgi mistahes 3D suunas või määra asukoht või sisesta kauguse väärtus. 
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Protseduur: Koordinaatpunktide filtreerimine 

 

1. Punkti filtrite kasutamiseks, pead esmalt valima punkti. 

2. Otsusta, mida sa geomeetria kohta juba tead, mida soovid leida uue punkti tarvis. 

3. Käivita vastav punktifilter, mis põhineb eelmisel sammul. 

4. Määra absoluutväärtus või kasutades objektist kinnihaaramise võimet tagasta vastav 

koordinaatväärtus. 
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Tööleht – Töö UCS koordinaatsüsteemiga 

 

Selles näiteülesandes vaadatakse lähemalt UCS käsu seadeid loomaks 2D läbilõike geomeetriat 

massiivmudeli erinevatel tahkudel. Loodavad lisatasapinnad annavad eeldused uute objektide 

lisamiseks erinevates orientatsioonides. 

 

 
 

1. Ava M_Working-with-the-UCS.dwg. 

 

2. Dünaamilise koordinaadistiku keelamiseks: 

 

 Joonise all aknas, kui nupp DUCS on allavajutatud seisus, kliki sellel, et 

dünaamiline UCS välja lülitada. 

 

3. Paanil Home > tahvlil Draw > Circle. 

4. Ringjoone tegemiseks: 

 

 Joonesta ringjoon UCS ikooni läheduses (vt pilti) 

 Pane tähele, et ringjoone orientatsioon on sama, mis massiivi mudelil. 

 

 

5. Uue UCS-i loomiseks: 
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 Riba: Paanil View > Coordinates > 3 Point. 

 Kasuta kas Endpoint või Intersection objektist kinnihaaramise võimet, vali 

punktid pildil esitatud järjekorras. 

  

6. Paanil Home > tahvlil Draw > Circle. 

7. Profiili loomiseks kaldtasapinnal: 

 

 Kui küsitakse keskpunkti, pane ligikaudu see tasapinna keskele. 

 Kui küsitakse raadiust, kliki selle määramiseks tasapinna punktis. 

 

8. Paanil Solid > tahvlil Solid > Presspull. 

9. Ringjoone surumiseks: 

  

 Vali punkt ringjoone sees, sisesta -5 ja vajuta ENTER. 
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10. Koordinaadistiku joondamist tahu järgi: 

 

 Riba: Paanil Home > Coordinates > Face. 

 Vali punkt tahul, mis näidatud ka alloleval pildil. 

 Vajuta ENTER selle kinnitamiseks. 

 

11. Joonesta ning seejärel kasuta Presspull käsku nelinurk augu tekitamiseks. 

 

 

12. Kasuta Orbit käsku vaatamaks mudelit tagaosast, rõhutades 3 silindrilist osa. 

13. UCS orienteerimiseks: 
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 Riba: Paanil Home > Coordinates > 3 Point. 

 Kui palutakse valida uus nullpunkt, kasuta Center objektist kinnihaaramise sätet 

ja vali vasema silindri põhja keskpunkt. 

 Kui palutakse valida X telje positiivne suund, kasuta Center objektist 

kinnihaaramise sätet ning vali parema silindri põhja keskpunkt. 

 Kui palutakse valida Y telje positiivne suund, kasuta Center objektist 

kinnihaaramise sätet ning vali vasaku silindri ülemise osa keskpunkt. 

 

14. UCS-i salvestamiseks hilisemaks kasutamiseks: 

 

 Riba: Paanil Home > Coordinates > UCS, Named UCS. 

 Tee aeglane topelt-klikk real Unnamed, ja sisesta uus nimi. 

 

 Sisesta uueks nimeks Ribs. 

 Kliki OK. 

 

15. Paanil Home > tahvlil Draw > Rectangle. 

16. Loomaks ribile 2D profiili: 

  

 Kui palutakse valida esimene nurk, sisesta 0,0. 

 Kui palitakse valida teine nurk, sisesta @26,10. 
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17. Paanil Solid > tahvlil Solid > Extrude. 

18. Profiili surumiseks: 

 

 Vali profiil ning vajuta ENTER. 

 Sisesta 2 ning seejärel taas ENTER. 

 

 

19. Salvesta ning sulge kõik failid. 

 



Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 132/431 

 

Tööleht – Töö dünaamilise UCS koordinaatsüsteemiga 

 

Selles näiteülesandes kasutad dünaamilist UCS-i joonestamaks 3D primitiivseid objekte ning 

2D geomeetriat. Seejärel lahutad tulemusena saadavad geomeetriad lähtemudelist. 

 

 
 

1. Ava C_Use-Dynamic-UCS.dwg. 

 

2. Paanil Solid > tahvlil Primitive > Box. 

3. Tahuka joonestamiseks kaldtasapinnale: 

 

 Kui sa asetad kursori kaldtasapinnale, muudetakse UCS ikooni vastavalt uue 

tahu tasapinnale. 

 Kliki kahes punktis, nii nagu näidatud joonisel. 

 Sisesta -20 dünaamilise sisestuse kasti (see on tahuka kõrguseks). 

 Vajuta ENTER. 
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4. Paanil Solid > tahvlil Boolean > Subtract. 

5. Põhimassiivist tahuka lahutamiseks: 

 

 Vali põhimassiiv. 

 Vajuta ENTER. 

 Vali uus massiivobjekt. 

 Vajuta ENTER. 

 

6. Paanil Home > tahvlil Draw > Circle. 

7. Ringjoone joonestamiseks põhimassiivile: 

 

 Kui sa liigud kursoriga tahule ja näitad keskpunktina joonisel näidatud punkti, 

kuvatakse ka uus UCS koordinaadistik. 

 Vali punkt näidatu läheduses. 

 Sisesta -5. 

 Vajuta ENTER. 
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8. Paanil View > tahvlil Visual Styles > vali X-ray mode. 

9. Paanil Solid > tahvlil Solid > Extrude. 

10. Ringjoone surumiseks: 

 

 Vali ringjoon. 

 Vajuta ENTER. 

 Vali nurgapunkt nii nagu näidatud joonisel. 

 

 

11. Paanil Solid > tahvlil Boolean > Subtract. 

12. Surutud ringjoone mahalahutamiseks peamassiivist: 

 

 Vali peamassiiv. 

 Vajuta ENTER. 

 Vali uus surutud ringjoon. 

 Vajuta ENTER. 

 

13. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Tööleht – UCS muutmine läbi objektipunktide 

 

Selles näiteülesandes kasutad sa objektipunkte, et muuta UCS ikooni paigutust lähtuvalt joonise 

objektidest. 

 

1. Näite läbiviimiseks ava joonis UCS Icon.dwg. 

2. Vali esmalt UCS ikoon ning vali Origin objektipunkt. 

 

 

3. Nüüd nihuta UCS vertikaalse tahu peale (vaata joonist). Pane tähele, kuidas UCS 

pöörab end automaatselt. 

 

 

4. Nüüd nihuta kursor tahu otsa ligidale. Pane taas tähele UCS pöördumist. 
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5. Nullpunkti määramiseks vali tahu lõpp-punkt. UCS paigutatakse nüüd tahu suhtes. 
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6. UCS nihutamiseks seda pööratamata: 

7. Vali UCS ikoon, seejärel liigu Origin objektipunkti peale. Vali Move Origin Only. 

 

8. Null-punkti määramiseks vali joonisel märgitud punkt. 

 

 

9. UCS pööramiseks läbi objektipunktide: 

10. Veendu, et UCS ikoon on esmalt valitud, seejärel vali Z-telje objektipunkt. 
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11. Määramaks punkti Z-teljel vali punkt piki tahu ülemist serva (vt joonist). 

 

12. Joondamaks UCS aga kaarja tahuga: 

13. Veendu, et UCS ikoon oleks valitud. Liigu kursoriga Origin objektipuntki peale, vali 

Move and Align. 

 

 

14. Vähenda nüüd joonist ja keskendu tunneli objekti osale. 
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15. UCS paigutamiseks: 

16. Suurenda joonist ning vali punkt kaarjal tahul nii nagu näidatud joonisel. 

 

17. Joonestamaks ringjoont lähtuvalt uuest teljestikust: 

18. Vali paanilt Home > Draw > Circle hüpiknupp > Center, Radius. Määramaks hetke 

keskpunkti, sisesta 0,0. Määramaks ringjoone raadiust, sisesta 1. 

 

19. Aktiveerimaks 3D Modeling töökeskkonda, vali tarkvara akna alumiselt 

nupupaanilt: Workspace > 3D Modeling. 

 

 
 

20. Alumisel nupuribal, lülita välja nupp Dynamic Input. 
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21. Ringjoone tõstmiseks ruumi: Vali ringjoon, riba peal Surface > Create > Extrude. 

Kõrguseks (height) sisesta 1. 

 

 

22. Koonusesse lõikamiseks: Vali pind, seejärel vali Taper objektipunkt. Tiri serva 

sissepoole. Sisesta .3. 

 

 

23. Vajuta ESC klahvi, et tühistada valik. 

24. Naasmaks UCS Worlds koordinaadistikku: Vali UCS ikoon, liigu kursoriga Origin 

objektipunkti peale. Vali World. 

 

 

25. Nägemaks lisaseadeid UCS osas, liigu hiirega UCS ikooni peale. Parem-klikk. 
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26. UCS omaduste vaatamiseks: Riba pealt: View > Palettes > Properties, et kuvada 

Properties palett. Vali UCS ikoon. 

 

 
 

27. Ribal View > Coordinates > kliki dialoogi avamise nupul. 

 

 
 

28. UCS ikooni dialoogis veendu, et Allow Selecting UCS icon on valitud. Sulge 

dialoog. 

29. Sulge kõik failid. Salvestada pole vaja. 
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Tööleht – Dünaamiline tagasiside 

 

Selles näiteülesandes kasutada sa dünaamilist tagasisidet loomaks kiirelt ehitise 

kontseptsioonmudelit. 

 

 
 

1. Ava fail C_Dynamic-Feedback.dwg. 

 

Märkus: Võrgustik on selguse huvides peidetud. 

 

2. Paanil Solid > tahvlil Primitive > Box. 

3. Krundi piiride tegemiseks: 

 

 Vali suurema nelinurga üks nurkadest. 

 Kui küsitakse teist nurka, vali diagonaalis vastasnurk. 

 Kui küsitakse kõrgust, liigu kursoriga Z telje negatiivses sihis ja sisesta 12. 

 

4. Aktiveeri Building kiht. 

5. Paanil Solid > tahvlil Primitive > Box. 

6. Ehitise loomiseks: 
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 Vali üks sinise nelinurga nurkadest. 

 Kui küsitakse teist nurka, vali diagonaalis vastasnurk. 

 Kui küsitakse kõrgust, liigu kursoriga Z telje positiivses sihis ja kliki. 

 

7. Aktiveeri kiht Landscape. 

8. Paanil Solid > tahvlil Primitive > Polysolid > Cone. 

9. Kolme puu loomiseks: 

 

 Kui palutakse põhja keskpunkt sisestada, vali ringjoone keskpunkt. 

 Kui palutakse põhja raadius või diameeter sisestada, vali punkt ringjoone 

perimeetril. 

 Kui palutakse valida kõrgus, liigu Z telje positiivses sihis ning tee klikk. 

 Korda protseduuri kahe teise ringjoone tarvis. 

 

 

10. Aktiveeri Walk kiht. 

11. Paanil Solid > tahvlil Primitive > Box. 

12. Jalgtee tegemiseks: 

 

 Vali üks väikese nelinurga nurgast. 

 Kui küsitakse teist nurka, vali diagonaalis vastasnurk. 

 Kui küsitakse kõrgust, liigu kursoriga Z telje positiivses sihis ja sisesta 1. 
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13. Aktiveeri kiht Drive. 

14. Paanil Solid > tahvlil Primitive > Box. 

15. Juurdepääsutee tegemiseks: 

 

 Vali üks nelinurga nurgast. 

 Kui küsitakse teist nurka, vali diagonaalis vastasnurk. 

 Kui küsitakse kõrgust, liigu kursoriga Z telje positiivses sihis ja sisesta 1. 

 

16. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Tööleht – Objektist kinnihaaramise sätted 3D-s 

 

Selles näiteülesandes kasutad sa objektist kinnihaaramise võimalust ning järgimist loomaks 

varjualust. 

 

 
 

1. Ava fail  M_Tracking-with-Object-Snaps-in-3D.dwg. 

 

2. Sea joonise ala nupupaanil olevad sätted alljärgnevalt: 

 

 OSNAP – Sees 

 Endpoint snap – Sees 

 Extension snap – Sees 

 POLAR – Sees 

 OTRACK – Sees 

 DUCS – Väljas 

 DYN – Väljas 

 

 



Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 146/431 

 

3. Paanil Solid > tahvlil Primitive > Box.. 

4. Paigutamaks varjualuse esimest punkti: 

 

 Liigu kursoriga tagumise posti tagumisse nurgapunkti (1). 

 Liigu hiirega Y telje negatiivses suunas (2) ning nähes järgimist esitavat 

punktiirjoont joont, sisesta 6000. 

 

5. Varjualuse loomiseks ning paigutamiseks: 

 

 Liigu hiirega parema poolse posti taha nurka määramaks järgmise punkti. 

 Liigu hiirega Y telje positiivses suunas, järgmise vektorit nähes, sisesta 100. 

 Liigu kursoriga Z telje positiivses sihis ja sisesta 75. 

 

 

6. Paanil Home > tahvlil Modify > Move. 

 

7. Defineerimaks baaspunkti kõige kõrgemal paikneva ribi tarvis: 
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 Vali varda allosas olev silinder. 

 Vajuta ENTER. 

 Vali mistahes punkt silindri juurest kui baaspunkt ja liiguta kursorit Z telje 

positiivses sihis. 

 Pane tähele UCS ikooni. UCS on aktiivne XY tasapinnas, aga sina järgid Z telje 

sihis. 

 

8. Nihutamaks kõige kõrgemal asetsev ribi paika: 

 

 Sisesta 3600 teise punktina. 

 

9. Salvesta ning sulge kõik failid. 

 

 



Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 148/431 

 

3D mesh modelleerimine 
 

See õppetund on mõeldud AutoCAD 3D kasutajatele, mis teeb põgusa sissejuhatuse 

vabavormilisse disaini. Kui sa vaatad enese ümber, siis disain kui selline on harva sirgjooneline, 

oluliselt rohkem näed sa enda ümber vabakäelisust sisaldavaid disainiobjekte (arhitektuurist 

autoni ja autost tööstuseni, kasvõi sinu enda arvutini välja, mida sa hetkel kasutad). 

 

 

Peatüki eesmärk: 

 

 Kirjeldada vabavormilist disaini 

 Esitada üldised protsessi ning meetodite kirjeldused, mida vabavormilise disaini 

loomiseks kasutada. 

 Lood lihtsa vabavormilise disaini. 

 

Eeldused: 

 

 Sa pead olema suuteline navigeerima AutoCAD 3D ruumis. 

 Lihtsa geomeetria loomis- ning redigeerimisoskus. 
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Sissejuhatus vabavormilisse disaini 

Vabavormilisest disainist üldiselt 

Disain, olgu see lihtsakoeline või keerukam, algab alati ideest. Ideest saab toode mingeid 

kindlaid reegleid järgides. Need reeglid võivad olla mingi 2D kujundi vormimine 3D kujundiks, 

kasutades erinevaid profiili seadistamise võtteid. Ehkki kõik sellised protseduurid on endiselt 

kasutatavad ka tänasel päeval, asub seda valdkonda jõuliselt asendama või pigem lihtsustama 

vabavormiline disain, kus oluline pole enam kujund/profiil, millest vormitakse vaid oluline on 

lõpp-produkt, visioon, milleni soovitakse jõuda. Alloleval pildil on toodud kontoritool, mis on 

nii renderdatud kui joongraafilisel kujul. See on kujukaks näiteks, mida vabavormiline disain 

suudab pakkuda läbi pindade redigeerimise töövahendite. 

 

Vabavormilise modelleerimise definitsioon 

Kui sa kasutad vabavormilise modelleerimise töövahendeid AutoCAD tarkvaras, siis kasutad sa 

teose loomiseks oma hiirt ning monitori. Töövahenditeks võivad olla skaleerimise, 

positsioneerimise töövahendid, mis jäävad sinu ja loodava mudeli vahele. Läbi pinna 

modelleerimise töövahendite saad sa AutoCAD tarkvaras kasutada digitaalse skulptuuri loomise 

tööprotsessi, mis kaasab endas unikaalseid töövahendei, kus lihtsakoelised objektid 

transformeeritakse vabavormilisteks kujunditeks. Allolevatel piltidel on üks sellekohane näide, 

kus orgaaniline mudel (parem pilt) saadakse lihtsakoelisest kujundist (vasak pilt). 

 

 

 
 

Algne primitiivne objekt Pinnaobjekt peale vabavormilist 

modelleerimist 
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Näiteid vabavormilisest disainist 

Vabavormilist modelleerimist saab kasutada pea kõikides eluvaldkondades. Näiteks 

arhitektuuses planeerimises omab vabavormiline modelleerimine ning ekiisi esitamine suurt 

mõjuvõimu disainiotsuste tegemisel. Silmale on ümaramad vormid lihtsalt paremini jälgitavad. 

Alloleval pildil on aga toodud tõukeratta vabavormiline disaini kontsept. 

 

 

 

Sissejuhatus vabavormilise disaini kasutamisesse 

Vabavormilise disaini loomine sisaldab endas väga erinevate meetodite kasutamist. Samas 

üldjuhul algab kõik mingist lihtsast kujundist, mida hakatakse vormima vastavalt soovile. See 

lihtne kujund on nn primitiiv, milleks võib olla risttahukas, kera, prisma jne. Peale vormimise 

lõpetamist saad disaini konverteerida uuesti AutoCAD solid objektiks või pindadeks, et nendel 

omakorda kasutada lisasätteid, muuhulgas muuta kujundit veelgi sujuvamaks. Peale 

konverteerimist on sul võimalik neid valminud kujundeid saata ka 3D printerisse. Alljärgneval 

pildil on vabavormiline disain eksporditud Revit tarkvarasse, kus seejärel võib objekti edasi 

modelleerida. 
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Vabavormilise disaini kasutamine 

 

1. Kasutades Mesh, Mesh Edit ning Subobject töövahendid, redigeeri pinnaobjekte või 

solid objekte kujundi määratlemiseks. 

 

 

2. Jätka disaini kujundamist ning täpsustamist. 
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3. Konverteeri solid või pinna objektiks, et saaksid kasutada lisatöövahendeid. Kasuta 

vabavormilist kujundit tootmiseks vajaliku disaini kujundamiseks. 

 

 

Juhtnööre vabavormise disaini läbiviimiseks 

 

 Mõningaid vabavormilise disaini töövahendeid saab kasutada nii mesh kui solid 

objektide juures. 

 Vabavormilise disaini eesmärk AutoCAD tarkvaras on luua kontseptsioon tootest, 

lisatarkvarad võivad osutuda vajalikuks kui soovida seda. 

 Eksperimenteeri erinevate meetoditega, objekti tüüpidega ning protseduuridega, et 

saavutada meelepärane kujund/vorm. Vabavormilise disaini definitsiooni järgne sisu 

ongi piiranguteta modelleerimine, et hõlbustada disaini loomet. 
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Tööleht – Vabavormilise disaini kasutamine 

 

Selles näites lood sa kontseptsioonmudeli baaripukist läbi vabavormilise disaini tehnikate. 

 

1. Ava joonis C_Use-Free-Form-Design.dwg. Enne näitega alustamist vaheta ära 

töökeskkond. Vali 3D Modeling töökeskkond. Lisaks peaks olema aktiveeritud säte 

Options dialoog > 3D Modeling paan > Deletion Control While Creating 3D Objects 

= Delete Profile Curves. 

 

2. Järgimaks objekti tüüpi ning mõningaid omadusi: 

 

 Paiguta kursor mudelile, aga ära vali seda. 

 Kuvatakse märge, et tegemist on mesh objektiga, mille sujuvusaste (Smoothing 

Level) on 0 ning see sisaldab 144 tahku. 
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3. Muutmaks sujuvusastet: 

 

 Tarkvara alumisel inforibal (Status bar) kliki Quick Properties, kui see pole juba 

aktiivne. 

 Vali mesh objekt. 

 Paletil Quick Properties, vali Smoothness > Level 2. 

 

 

4. Järgnevalt kasutad sa mõningaid standardseid vabavormilisi disainitehnikaid, et 

kujundada baaripukki. 

 

 

 Kliki ViewCube > Right. 

 Tee parem klikk ViewCube peal ning kliki Parallel. 

 Paanil Mesh Modeling kliki Subobject tahvlil ning vali Edge. 

 Hoia all CTRL klahvi ning vali joonisel näidatud servad. 

 

 Märkus: Hoia all CTRL klahvi, kui tirid aknaga üle servade (vasakult paremale). 
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5. Servade paigutuse muutmiseks: 

 

 Paiguta kursor Z telje peale (3D-Gizmo objektil). Z-telg muutub kollaseks, 

märkides seda, et telg on valitud ning liigutamine toimub ainult selle telje sihis. 

 Kliki ning tiri valitud servad allapoole. 

 Vajuta ESC klahvi, et valik tühistada. 

 

 

6. Kasuta sama tehnikat, et paigutada ümber ka alloleval joonisel näidatud servad. 

Vajuta ESC klahvi, et valik tühistada. 
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7. ViewCube peal kliki Home, et naasta lähtevaatele. 

8. Modelleerimaks baaripuki seljatuge: 

 

 Pööra vaadet nii, et näeksid istme pealispinna moodustavaid/koonduvaid jooni. 

 Hoides all CTRL klahvi vali joonisel näidatud jooned. 

 Paiguta kursor z-telje peale (3D Gizmo objektil). 

 

 

9. Kliki ning tiri servad z-telje positiivses suunas, et modelleerida seljatugi nii nagu 

näidatud joonisel. 
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10. Vajuta ESC klahvi, et valik tühistada. 

11. Vali baaripukk ning kasutades Quick Properties paletti, vali Smoothing > Level 4. 

12. Järgnevalt konverteerid sa objekti solid objektiks. Samas enne kui seda tegema asud, 

oleks mõistlik teha algobjektist koopia, sest kui sa pead hiljem naasma 

lähteobjektile, siis tagasi konverteerimine ei kutsu alati esile lähteobjekti vormi. 

 

 Loo uus kiht, kuhu sa asetad mesh objekti koopia ning külmuta see kiht. 

 Kasutades tavalist Copy töövahendit, tee koopia baaritoolist ning lisa see 

vastloodud kihile. 

 Paanil Mesh > tahvlil Convert Mesh tahvel > veendu, et oleks aktiivne Smooth, 

optimized. 

 Paanil Mesh > tahvlil Convert Mesh > Convert to Solid. 

 Vali lähte mesh objekt ning vajuta ENTER. 

 

 

13. Loodud solid objekti läbilõike tegemiseks: 

 

 Ava Layer Properties Manager ning taasta SliceObjects kiht. 

 Paanil Solid > tahvel Solid Editing  > Slice. 

 Vali baaripukk (solid objekt). Vajuta ENTER. 

 Parem klikk mistahes graafikaakna osas ning vali Planar Object. 
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 Vali punane ringjoon. 

 Vajuta ENTER, et kinnitada vaikimisi säte, mis hoiab alles mõlemad pooled. 

 

 

14. Külmuta kiht SliceObjects. 

15. Paanil View > tahvel Palettes > Materials Browser, kui Materials Broswsers palett 

pole veel nähtaval. 

16. Materjalide lisamiseks baaripukile: 

 

 Kasutades Materials Browser paletti, tiri ning kukuta Doors – Windows.Door 

Hardware.Chrome.Satin materjal baaripuki jalale. 

 Tiri ning kukuta Furnishings.Fabrics.Leather.Black materjal baaripuki istme 

osale. 

 

 

17. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Mesh tüüpi modelleerimine 

 

Mesh tüüpi modelleerimine on vabavormilise modelleerimise võimalus AutoCAD tarkvaras, 

mis olemuselt eksisteerib paljudes teisteski modelleerimispakettides. Mesh modelleerimine on 

äärmiselt lihtne, usaldusväärne ning sellega toimetuleku õpikõver on üsna väike kui võrrelda 

teiste 3D modelleerimise meetoditega. 

 

 

Peatüki eesmärk: 

 

 Kirjeldada mesh objekti alamobjekte ning kuidas neid saab kasutada 3D disainis ning 

visualiseerimises. 

 Luua primitiivseid mesh objekte: Box, Cone, Cylinder, Pyramid, Sphere, Wedge ning 

Torus. 

 Luua mesh pindasid läbi pöördumise, ääretingimuste ning servade kaudu. 

 Eraldada ning ruumi suruda erinevaid pinna tahkusid. 

 Kirjeldada, kuidas konverteerida 3D objekte mesh objektiks ning kasutada sujuvuse 

parameetrit ning täpsustamise seadeid mesh objekti juures. 

 Kasutada sujuvuse parameetrit piiratud alades. 

 Kasutada 3D-Gizmo objekti, et teostada alamobjekti redigeerimisi tahkudel, servadel 

ning punktidel. 

 

Eeldused: 

 

 Sa pead oskama navigeerida AutoCAD 3D keskkonnas. 

 Oska luua ning redigeerida lihtsat geomeetriat. 
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Sissejuhatus alamobjektidega mesh objektidesse 

Mesh modelleerimine võimaldab lähendada sujuvust alamobjektideks jaotamise teel. Mida 

rohkem alamobjekte, seda sujuvamalt saab kujundit esitada. Iga jaotus omab ühte tahku, mitte 

vähem kui kolm aga mitte rohkem kui neli serva ning vastava arvu nurgapunkte. Igat 

alamobjekt, s.o tahk, serv ning nurgapunkt on iseseisvalt redigeeritav, nihutatav, pööratav või 

skaalat omistav läbi 3D-Gizmo töövahendi. Alloleval joonisel on mustad jooned nn pinda 

jagavad jooned, mis teiselt poolt esitavad ka iga alamobjekti perimeeri. 

 

Mesh modelleerimine on nn võrguga lähendamine jõudmaks mistahes kujundini. Mõtle sellest 

kui kalavõrgust, mille iga jaotus ongi mesh objekti alamobjekt. Siin saab veel öelda, et iga 

alamobjekt võib olla erinevad suurusega, et paremini lähendada objekti disaini kavatsusele. 
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Alloleval pildil on toodud fotoaparaadi disain, mis on tehtud mõne minutiga läbi mesh 

töövahendite. Sellist objekti pole võimalik saada solid objektide kaudu. Kasutades aga 

pinnamodelleerimise (surface) töövahendeid, kulutame samaväärse objektini jõudmiseks 

oluliselt rohkem aega. 

Mesh primitiivide loomine 

Lihtsamaid mesh objekte saaad luua äärmiselt lihtsalt. Need on eeldefineeritud ning kokku on 

7 põhitüüpi, mis on esitatud ka alloleval joonisel. Need objektid on aluseks keerukamale 

disainile. 

 

Käsu aktiveerimine 

 

Käsurealt: MESH 

Riba: Mesh > tahvel Primitives > Mesh Box/Mesh Cylinder/Mesh Cone/ 

Mesh Pyramid/Mesh Sphere/Mesh Wedge/Mesh Torus 
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Mesh primitiivi seaded 

 

Käsurealt: MESHPRIMITIVEOPTIONS 

Riba: Mesh Modeling paan > Primitives tahvel > Options nool 

 

 
 

Dialoog Mesh Primitive Options 

Selles dialoogis saad seada vaikeväärtuseid mesh primitiivsete objektidele. 

 

 

(1) Siin on näha 7 mesh põhiobjekti. 

(2) Määra jaotuste arv uue loodavad primitiivi tarvis. 

(3) Kasutada seda akent, et näha uut primitiivi. Parem klikk, et seadistada kuva esitust. 

(4) Selle nupupaani abil saad eelvaateaknas olevat kujundit

 suurendada/vähendada/nihutada/pöörata 

(5) Vali sujuvuse indeks, mis kehtib eelvaate aknas. Level 4 on kõige sujuvam. 

(6) Lisa siia linnuke, et eelvaate objekti uuendatakse koheselt peale sätte muutmist. 
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Mesh primitiivi loomine 

 

1. Paanil Mesh > Mesh Box. Joonise alas paiguta risttahuka põhja asukoht. 

 

 

2. Määra risttahuka kõrgus. 

 

 

3. Mesh tüüpi risttahukas luuakse joongraafilises esituses. 

 

4. Riba: Home > View > Conceptual. 

5. Mesh objektile on rakendatud conceptual visuaalne stiil. 
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6. Vali risttahukas. Quick Properties paanil sea Smoothness = Level 2. 

 

7. Sulge Quick Properties tahvel. 

 

8. Sujuv mesh risttahukas on sellega loodud. 

 

 

Juhtnööre mesh primitiivide loomiseks 

 

 Loo uus primitiiv sujuvusindeksiga Level 0. 

 Tõsta sujuvusindeksit väärtusele Level 1 või Level 2, kui selleks on vajadus. Indeksit 

Level 3 ning Level 4 kasuta äärmistes olukordades. 
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Mesh pindade loomine 

Mesh pinnad on kui paberilehed, millele on antud mingi kuju. Nende olemus on sarnane 

tavalistele pinnaobjektidele (surface), kuid mesh pinna on oluliselt laiemate võimalustega. 

Mesh pindasid saab redigeerida samade töövahenditega, mida ka mesh primitiive. Nii nagu 

tavalised pinnaobjektid, vajavad ka mesh pinnaobjektid esmalt ääretingimuste paika panemist 

(nt joon, kaar, polüjoon). 

 

 

Käsu aktiveerimine 

 

Käsurida: RULESURF, TABSURF, REVSURF, EDGESURF 

Riba: Paan Mesh > tahvel Primitives > Revolved Surface/Edge Surface/Ruled Surface/ 

Tabulated Surface. 
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Ääretingimustega mesh pinna loomine 

 

1. Loo kaks ääretingimust esitavat objekti, erinevates z-tasapindades läbi töövahendite 

 line, polyline, arc, spline. 

 

 

2. Riba: Paanil Mesh > tahvlil Primitives > Modeling, Meshes, Ruled Surface. 

3. Vali esimene ääretingimust esitav objekt. 

 

4. Vali teine ääretingimust esitav objekt. Seejärel luuakse juba pind. 

 

5. Paanil Render > Visual Styles > Conceptual. 

 

6) Vali objekt. Paletil Quick Properties sea väärtus Smoothness = Level 2. 
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7) Ääretingimustega mesh pind on sellega loodud. 

 

 

 

Juhtnööre mesh pinna loomiseks 

 

 Enne pinna loomist peavad olema loodud ääretingimusi esitavad objektid. 

 Olemasoleva tavalised pinnad saab konverteerida mesh pindadeks. 

 Kasuta käsku Thicken surface pindade konverteerimiseks. Ära aja seda segamini 

käsuga Thickness. 

 Kasuta süsteemimuutujaid SURFTAB1 ning SURFTAB2, et muuta olemasoleva 

pinnaelemendi tihedust. 
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Mesh objektide redigeerimine 

Mesh objektide redigeerimiseks on väga palju võimalusi, mistõttu algselt alustatud objekti 

modifikatsioon võib lõppdisainist erineda tohutul määral. Alloleval pildil on esitatud taas 

fotoaparaadi disain, kus paralleele võib tõmmata vaid selles, et lähte risttahuka mõõtmed on 

samad, mis fotoaparaadi valmisdisaini pikkusmõõtmed. Tuleb rõhutada, et algsest disainist jõuti 

lõpp-disainini väga väikse aja jooksul (mõned minutid). 

 

Käsu aktiveerimine 

 

Extrude Face 

 

Käsurealt:EXTRUDE 

Riba: Mesh > Mesh Edit > Extrude Face 

 

 
 

Split Face 

 

Käsurealt: MESHSPLIT 

Riba: Mesh > Mesh Edit > Split Face 
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Pinna tahu tõstmise (extrude) protseduur 

 

1. Alusta mesh objekti loomisest. 

 

 

2. Riba: Mesh > tahvlil Mesh Edit > Extrude Face 

3. Vali tahk, mida soovid tõsta. 

 

4. Sisesta väärtus, mis esitab tõstmise kõrguse või kliki ja tiri see kõrgus välja. 
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5. Sa võid tõsta korraga üks või rohkem tahku. 

 

 

Pinna tahu jagamise (split) ning tõstmise (extrude) protseduur 

 

1. Loo pinna objekt. 

 

2. Riba: Paanil Mesh > tahvlil Mesh Edit > Split Face 

3. CTRL klahvi all hoides vali tahk, mida soovid jagada. 
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4. Vali jagamise esimene lähtepunkt. 

 

 
 

5. Vali jagamise teine punkt, et moodustuks jagamisjoon. 

 

6. Tahk on jagatud kaheks tahuks. Iga uus tahk on omaette redigeeritav. 
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7. Sa võid näiteks tõsta jagatud tahku või mõnel muul viisil seda redigeerida. 

 

 

Juhtnööre pinna redigeerimiseks 

 

 Kui oled jagamas tahku, siis eelnevalt sea sujuvusindeks kõige madalamale väärtusele 

(None). Peale jagamist ning pinna tõstmist võid taas sujuvusindeksit vajadusel tõsta. 

Selline tööprotsess pakub lihtsalt suuremat kontrolli saavutatu üle. 
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Pinnaobjektide sujuvamaks muutmine 

Kehtib üldine reegel, et mida vähem pinnajaotusi väikesel mudelil, seda vähem sujuvust saab 

sellele lisada. Sujuvusindeksi idee peitubki pinnajaotuste jagamises väiksemateks tükkideks, et 

nende abil oleks võimalik pinda sujuvamaks muuta. Näiteks sujuvusindeks Level 1 „lõhub“ iga 

tahu 2x2 alamtahuks, seega igast tahust saab nüüd 4 tahku. Sujuvusindeks Level 2 „lõhub“ aga 

iga tahu 4x4 alamtahuks, seega ühest tahust saab juba 16 tahku. Tükeldamine toimub kas 

enamjaolt nelinurkade või kolmurkade põhiselt (seda saab seadistada Tesselation Options 

dialoogis). 

 

Kui aga sujuvusindeksit mitte kasutada, siis on iga tahk esitatavgi ühe tahuna. Sujuvusindeksit 

saab kasutada vaid mesh objektidele, seega solid ning tavapärased pinna objektid tuleb esmalt 

konverteerida. Järgneval pildil on esitatud juba tuttav kaamera disain, kus sujuvusindeks on 

ühel None ning teisel Level 1. 

 

 

Käsu aktiveerimine 

 

Käsurealt: MESHSMOOTH 

Riba: Paanil Mesh > tahvlil Mesh > Smooth Object. 

 

 
 

Kiirvaliku menüü: vali objekt, tee parem klikk joonise alas ning vali Smooth More. 
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Solid objekti konverteerimine mesh objektiks ning sujuvuse lisamise protseduur 

 

1. Alusta olemasolevast solid objektist või loo solid primitiiv 

 

 

2. Solid objekti konverteerimiseks mesh objektiks vali ribalt, paanil Mesh > tahvlil 

Mesh > Smooth Object. 

3. Vali solid objekt ning vajuta ENTER. Sa peaksid nüüd nägema ümardatud servadega 

 mesh objekti. 

 

4. Selleks, et näeksid jaotusjooni, vali View > Visual Styless > Realistic. 

5. Mesh tahud on piiratud mustade jaotusjoontega. 

 

 

6. Sujuvuse tõstmiseks vali riba pealt Mesh  > tahvel Mesh > Smooth More. 

7. Vali objekt ning vajuta ENTER. 

8. Sujuvuse eemaldamiseks vali Quick Properties paletilt Smoothness > None. 
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8) Mesh objekt peaks nüüd välja nägema teravate servadega. Viimane säte ütleb, et iga 

 tahk omabki ühte alamtahku. 

 

 

Juhtnööre mesh objektide sujuvamaks muutmisel 

 

 Sa võid vabalt redigeerida sujuvuse aste korduvalt töö käigus. 

 Tavapärased objektid tuleb esmalt konverteerida mesh objektiks, et neile saaks 

 sujuvust lisada. 
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Viigi lisamine mesh objektile 

Viik (crease) võimaldab meil mesh objektil tekitada teatud perimeetrid, kus me soovime näha 

suuremat sujuvust või hoopis vähem sujuvust. 

 

Käsu aktiveerimine 

 

Käsurealt: MESHCREASE 

Riba: Paanil Mesh > tahvel Mesh > Add Crease 

 

 
 

Viigi lisamise protseduur 

 

1. Loo mesh objekt. 

 

 

2. Riba: Paanil Mesh > tahvel Mesh > Add Crease. 

3. Vali tahud, millele soovid mesh objektil viike lisada. 
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4. Terava viigi lisamiseks vajuta ENTER, et nõustuda vaikeväärtusega Always. 

 

5. Terava servaga viigid lisatakse valitud tahkudele. 

 

6. Viigi eemaldamiseks Mesh > Mesh Edit > Remove Crease. Vali viigiga tahud ning 

vajuta ENTER. 

7. Saad muuta ka viigi teravust. Kui oled viiki lisamas, siis võid vaikeväärtuse Always üle 

kirjutada arvuga vahemikus 0.1 kuni 2.0. 

 

8) Viigi teravus võib olla erinevatel tahkudel erinev. 
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Juhtnööre viigi lisamiseks mesh objektile 

 

 Viigi lisamise efekti tarvis on vaja seada sujuvuseindeks väärtusele Level 1 või suurem. 

 Viigi lisamiseks saad muuta selle pehmust/teravust vahemikus 0.1 (terav) kuni 2.0 

(pehme). 

 Kui soovid suuremat kontrolli oma mudeli kui terviku osas, siis sea kõikide tahkude 

väärtused Alwaysi, seejärel eemalda vajadusel viike. 
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Mesh alamobjektide redigeerimine 

Mudel kui tervik on lihtsalt üks mesh objekt. Samas see mesh objekt koosneb väga paljudest 

alamobjektidest. Need alamobjektid on erinevat moodi redigeeritavad läbi 3D-Gizmo 

töövahendi. Alamobjektide arvukus näitab põhimõtteliselt mudeli detailsusastet. Vajadusel on 

võimalik luua ühe alamobjekti sisse mitu alamobjekti, et detailsust teatud kohtades veelgi 

täpsustada. 

 

 

Alaobjekti redigeerimine 

Korraga võib redigeerida ühte või rohkem alamobjekti. Alamobjektide all mõtleme me kas 

tahku, selle serva või omakorda selle otspunkti. Neid alamobjekte saame pöörata, muuta skaalat 

või nihutada X, Y, Z telje lõikes. Üksteisega külgnevad tahud sobituvad omavahel vastavalt 

sellele, mis on kehtiv sujuvusaste. 

 

Mesh alamobjektide redigeerimine 

 

1. Riba pealt vali tahvel Mesh > loo mesh tüüpi risttahukas. 

 

2. Paanil Mesh  > tahvlil Selection, vali filtri nimekirjast Face ning vali ka Move Gizmo. 
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3. Mesh objektil hoia alla CTRL klahvi ning vali tahk. Kuvatakse Move Gizmo objekt. 

 

4. Liigu hiirega teljele, et see muudaks värvi. 

 

5. Sisesta väärtus, kui palju soovid tahku nihutada või tiri hiirega see soovitud sihis, 

veendudes, et õige telg on endiselt esile tõstetud. 

 

 

6. Mesh > Selection, vali filtrina nüüd Face ning seejärel vali ka Rotate Gizmo. 
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7. Objektil, vali need tahud, mida soovid pöörata. Nagu ka eelmisel sammul, kuvatakse 

Rotate  Gizmo. 

 

8. Liigu hiire kursoriga teljele nii, et see tõstetakse esile. Sisesta nurga väärtus, mille võrra 

soovid pöörata ning vajuta ENTER või tiri hiirega uus pöördenurk. Liikudes kursoriga 

objektist eemale, saavutad suurema kontrolli nurga määratlemisel. 

 

9. Mesh > Selection > Move Gizmo. 

 

10. Liigu kursoriga teljele, mille sihis soovid liikuda, et see esile tõstetakse. 
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11. Vajuta ENTER, et lõpetada nihutamine. 

 

12. Rakenda sujuvusaste, et näha tehtud operatsioonide mõju lõpp-objektil. 
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Mesh alamobjektide nihutamine Edge seades 

 

1. Paanil Mesh > Selection > objekti filter vali Edge. Kontrolli, et oleks valitud ka Move 

Gizmo. 

2. Objektil vali need servad, mida soovid nihutada. Kuvatakse Move Gizmo objekt. 

3. Korda samme 5,6 ning 7, et nihutada servasid. 

 

 

 

Mesh alamobjektide pööramine 

 

1. Mesh > Selection > objekti filter Face, valitud oleks ka Rotate Gizmo. 

2. Vali objekt, vali tahud, mida soovid pöörata. Nagu ka eelneval sammul, kuvatakse 

Rotate  Gizmo objekt. 

 

3. Liigu kursoriga teljele, ümber mille soovid pöörata, et see esile tõstetakse. 
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4. Sisesta nurga väärtus, misosas soovid pöörata ning vajuta ENTER või kliki ja tiri 

kursoriga uus pöördenurk. Kui liigutad kursorit objektist eemale, saavutad parema 

kontrolli nurga muutmiseks. 

 

 

5. Vajuta ENTER, et lõpetada pööre. 

 

6. Rakenda sujuvusaste, et näha teostatud operatsioonide mõju lõpp-objektil. 
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Mesh alamobjektide täpsustamine 

 

1. Loo mesh ristahukas ning lisa sujuvusaste Level 1 või kõrgema peale. See on vajalik, 

 et saaks alustada täpsustamisega. 

 

2. Mesh > Selection > Face ja seejärel Mesh > Subobject > No Gizmo. 

3. Hoia all CTRL klahvi, et valida tahk, mida soovid täpsustada. Vajuta ENTER valiku 

lõpetamiseks. 

 

4. Riba: paanil Mesh > tahvlil Mesh > Refine Mesh. 

5. Valitud tahk jagati neljaks uueks tahuks. 

6. Iga uus tahk on täielikult redigeeritav. 
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Juhtnööre mesh alamobjektide redigeerimiseks 

 

 Ära aja segamini tahke ning alamtahke. Alamtahud eksisteerivad tahu sees. Kõik tahud 

omavad samapalju alamtahke. 

 Alamtahkude arvu mõjutab sujuvusaste. 

 Kasuta käsku Refine Mesh vaid vajadusel, mida rohkem tahkusid sa genereerid, seda 

arvutusvõimsust vajatakse mudeli genereerimseks. 

 Sa saad Gizmo objekti välja lülitada kui valid Mesh > Subobject > No  Gizmo. 

 Kasuta Subobject Selection filtrit paanilt Subobject, et valida konkreetset alamobjekti 

tüüpi. 
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Tööleht – Mesh pinna redigeerimine 

 

Järgnevas näites alustad sa mesh primitiivist ning vormid sellest arvutihiire. 

 

 

1. Ava fail C_Box-to-Mouse.dwg. 

 

 Märkus: Vajadusel aktiveeri 3D Modeling töökeskkond. 

 

2. Kui sa soovid töötada mesh objekti servadega, sead sa esmalt üles vastava filtri: 

 

 Mesh > Selection > Edge. 

 See võimaldab valida sul servasid. 

 

3. Alamobjekti servade valimiseks valid sa esmalt joone, mis eristub hiire kõrgema osana 

(nupud): 

 

 Hoia all CTRL klahvi. 

 Vali iga alamobjekti serv (vaata joonist) ühel sirgel. 

 

4. Nihuta valitud servasid läbi 3D-Gizmo objekti: 

 

 Kliki z teljel 3D-Gizmo objektil. 

 Paiguta servad pildi põhjal uuele tasapinnale. 

 Kliki, et lõpetada nihutamine. 
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5. Muutmaks lähteobjekti sujuvamaks: 

 

 Mesh > tahvel Mesh > Smooth More. 

 Korda samme Smooth More nupul klikkides veel 2 korda. 

 

 

6. Järgnevalt lood sa lõhe hiirerulli tarvis: 

 

 Vajuta ESC klahvi, et tühistada olemasolev valik. 

 Vajuta ning hoia all CTRL klahvi. 

 Vali kaks alamobjekti serva. 
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7. Nihuta valitud servad läbi 3D-Gizmo töövahendi: 

 

 Kliki z teljel. 

 Paiguta servad enam vähem joonise põhjal. 

 Kliki, et lõpetada nihutamine. 

 

8. Nüüd kasutad sa 3D-Gizmo objekti, et laiendada hiire objekti ühtlaselt igast esiservast: 

 

 Vajuta ESC klahvi. 

 Vajuta ning hoia all CTRL klahvi. 

 Vali alamobjekti servad, mis on näidatud esimesel alloleval pildil. 

 Pööra vaadet 90 kraadi. 

 Vali teisel pool vastavalt samad servad (vaata alloleva pildi alumist osa). 

 

 

9. Vali 3D-Gizmo skaleerimise režiim: 

 

 Paiguta kursor 3D-Gizmo lähtepunkti. 

 Parem klikk ning kliki Scale. 
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10. Järgnevalt paigutad sa 3D-Gizmo servade keskpunkti: 

  

 Paiguta kursor 3D-Gizmo lähtepunkti. 

 Parem klikk ning vali Relocate Gizmo. 

 SHIFT+parem klikk. Vali Mid Between 2 Points. 

 

 

11. Lõpeta 3D-Gizmo ümberpaigutamine: 

 

 Vali punkt 1. 

 Vali punkt 2. 

 3D-Gizmo on nüüd ümber paigutatud objekti keskpunkti. 
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12. Järgnevalt muudad sa valitud servade skaalat võrdselt: 

 

 3D-Gizmo peal kliki x teljel. 

 Tiri, et laiendada objekti valitud servade osas. 

 Kliki, et lisada uus laius. 

 Vajuta ESC klahvi. 

 

 

13. Vaata oma mudelit erinevatest vaatepunktidest. Objekt järgneval joonisel lähtub NW 

Isometric vaatepunktist. 

 

 

14. Järgneval soovid sa teha lamedat põhja ning lisada viiki alumistele tahkudele: 

 

 Kasutades ViewCube objekti vali vaade Left. 

 Paanil Mesh > Subobject > Face. 

 Mesh > tahvlil Mesh > Add Crease. 

 Vali aknaga alumised servad ning vajuta ENTER. 

 Vajuta uuesti ENTER, et nõustuda vaikeväärtusega Always. 

 

15. Pööra objekti, et näha selle lamedat põhja. 
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16. Nüüd, kus vorm on antud, konverteeri see solid objektiks, et lisada sinna uusi elemente: 

 

 Mesh > tahvel Convert Mesh > Smooth, Optimized. 

 Mesh > tahvel Convert Mesh > Convert to Solid 

 Vali objekt ning vajuta ENTER. 

 

 

17. Nüüd, kus tegemist on solid objektida, saad lisada täiendusi nagu avad, servade 

ümardused jne. Samuti võid selle objekti eksportida mõnda teise Autodesk tootesse, nt 

Autodesk Inventor, et lõpetada oma disain. 

 

18. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Tööleht – Mesh pinna keerukam redigeerimine 

 

Selles näites konverteerid sa solid mudeli mesh tüüpi mudeliks, seejärel teostad redigeerimisi 

mesh pinna tahkudega. 

 

1. Ava fail C_Building-Concept.dwg. 

 

 Quick Access > Workspace > 3D Modeling. 

 

2. Solid tüüpi mudeli konverteerimisel mesh mudeli jaotuste määramiseks: 

 

 Paanil Mesh > Mesh Tesselation Options (1). 

 Dialoogis Mesh Tesselation Options vali Mesh Type > Triangle. 

 Sisesta Mesh Distance From Original Faces = 0.50. 

 Sisesta Maximum Angle Between New Faces = 40. 

 

 
3. Solid mudeli konverteerimiseks mesh mudeliks: 

 Dialoogis Mesh Tessellation Options > vali Select Objects To Tessellate. 

 Vali ehitusmudeli pealmine pind ning vajuta ENTER. 

 Kliki OK. 

 

4. Kolmnurk-tahkude vahetamiseks: 

 Paanil Mesh > Mesh Edit > Spin Triangle Face. 

 Käsureal Select First Face to Spin, vali tahk (1). 

 Käsureal Select Second Adjacent Face to Spin vali tahk (2). 

 Korda sama protseduuri ka tahkudega (3) ja (4). 
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5. Tahu serva eemaldamiseks: 

 Paanil Mesh > Mesh Edit > Collapse Face or Edge. 

 Vali serv (1). 

 Korda neid samme ka ehitise parema poolega. 

 

 

6. Tahkude ühendamiseks hoone ülaosas: 

 Suurenda ehituse ülaosa keskele. 

 Mesh > Mesh Edit > Merge Face. 

 Vali mõned kõrvuti paiknevad tahud ehitise ülaosas ning vajuta ENTER, et need 

ühendada. 

 Korda sama protseduuri, kuniks kõik jaotused ülemises osas on eemaldatud. 

 

Märkus: Sa pead vajadusel joonist suurendama, et näeksid väikeseid tahke suuremate tahkude 

(1) servades. 

 

 

 

7. Hoone esikülje tahkude ühendamiseks: 

 Mesh > Mesh Edit > Merge Face. 

 Vali kõrvuti paiknevad tahud (1) ja (2). 

 Vajuta ENTER, et ühendada tahud. 

 Korda protseduuri parempoolsetel, kõrvuti paiknevatel tahkudel. 
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8. Mesh mudelis oleva avause sulgemiseks: 

 CTRL klahvi all hoides vali tahk (1). 

 Vajuta DELETE klahvi. 

 Paanil Mesh > Mesh Edit > Close Hole. 

 Käsureal Select Connecting Mesh Edges, vali servad, mis ümbritsevad kadunud 

tahku. 

 Vajuta ENTER, et sulgeda avaus. 

 

 

9. Ehitise ülemise tahu tõstmiseks: 

 Paanil Mesh > Mesh Edit > Extrude Face. 

 Vali ehituse ülemine keskmine tahk ning vajuta ENTER. 

 Käsureal Specify Height of Extrusion sisesta 2.0. 

 

 

10. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Komposiitmudelite loomine 
 

Selles õppetunnis kasutad sa AutoCAD komposiitmodelleerimise võimalusi. Õpid 

konverteerima ühest tehnoloogiast teise ning lisama erinevates staadiumites uusi omadusi. 

Samuti antakse ülevaade, millal üht või teist tehnoloogiat on parem kasutada. 

 

Üldjoontes võib öelda, et mesh modelleerimine on hea orgaaniliste vormide loomiseks, samas 

on need mudelid loodavad väiksema täpsusklassiga. Solid modelleerimine on aga hea just 

täpsete omaduste kirjeldamiseks, mida saab kontrollida mõõtudega. Surface modelleerimine on 

üsna tavaline siis, kui väljundeid kasutatakse tootmiseks. 

 

Peatüki eesmärk: 

 

 Kirjeldada komposiitmudelite loomise karakteristikuid 

 Kasutada Convert to Solid ning Convert to Surface käske loomaks komposiitmudeleid. 

 Kasutada boolean operatoreid erinevate 3D mudelite juures ning kirjeldada, milliseid 

operatsioone saab erinevate mudeli tüüpide juures kasutada. 

 

Eeldused: 

 

 Sa pead olema suuteline looma lihtsaid solid, mesh ning surface mudeleid. 
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Komposiitmudelitest üldiselt 

Komposiitmudel võib alguse saada näiteks solid mudelist, seejärel konverteeritakse see mesh 

mudeliks. Peale disaini lõpetamist konverteeritakse see aga surface mudeliks, et selle saaks 

anda tootmisesse. 

 

Komposiitmudelite definitsioon 

AutoCAD pakub kolme erinevat tehnoloogiat modelleerimaks 3D  mudeleid. Konverteerimine 

ise on väga lihtne, kuid sa pead teadma, millal üht või teist on otstarbekas kasutada. Mesh 

modelleerimine võimaldab nn objekte voolida orgaanilisteks kujunditeks, mida ei ole võimalik 

kontrollida mõõtmete põhjal. Samuti ei toeta see modelleerimise viis boolean operatsioone. 

Solid modellerimine on tuntud ennekõike täpsuse poolest, sest saad lisada mõõdulisi omadusi. 

See toetab ka boolean operatsioone. Surface modelleerimine või teisisõnu ka NURBS pinnad 

on kõige enam levinud just tootmisvaldkondades. See võimaldab sul kontrollida üksikut 

omadust/osa objektist, kuid seetõttu nõuab sult ka suuremat oskust sellega toime tulekuks. 
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Näiteid komposiitmodelleerimisest 

Alloleval joonisel on esitatud tänapäevase mobiilitelefoni skelett. Kui väline skelett võib omada 

orgaanilist vormi, siis sisemine osa peab olema tehtud äärmise täpsusega. Peale disaini 

lõpetamist on aga kogu info vaja esitada tootmisele arusaadavad formaadis. Kõike seda saad 

teha sa ühes AutoCAD joonises. 

 

1. Loo lihtne mahuline mudel läbi mesh töövahendite. 

2. Konverteeri mesh mudel solid mudeliks. 

3. Kasutades solid redigeerimise töövahendeid, redigeeri objekti. Kasuta surface 

modelleerimist, et luua nö toote väljund/pakend. 
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Komposiitmudelite loomine 

Komposiitmudeleid koostades õpid sa tundma kõiki AutoCAD 3D modelleerimistüüpe. Seega 

oleks enne nende kasutamist mõistlik saada tuttavamaks. Järgneva pildi peal on kulp 

modelleeritud erinevaid meetodeid kasutades: nt kulbi alumine osa on loodud pöördobjekti 

põhjal, vars on solid objekt ning varre ots jällegi tehtud mesh objekti kasutades. 

 

Komposiitmudeli loomise protsess 

 

1. Mesh > Primitives. Kasutades surface modelleerimise käsku loo pinnaobjekt. 

2. Surface modelleerimist on hea kasutada just nn metalllehest kokkukeeratud osade 

tegemiseks. 
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3. Paanil Solid > Primitives. Kasuta solid modelleerimise töövahendeid, et luua üks solid 

objekt. 

4. Solid modelleerimine on otstarbekas siis, kui on vaja saavutada piinlikku täpsust. 

 

 

5. Mesh > Modeling. Kasuta mesh töövahendeid, et luua mesh objektid. 

6. Mesh modelleerimine on otstarbekas voolavate kujundite loomiseks. Alloleval pildil on 

näha Gizmo objekt. 

7. Riba pealt vali Mesh > tahvlil Convert Mesh, et valida konverteerimise säte. 

8. Riba peal Mesh > Convert Mesh, ning koverteeri mesh objekt pinna (surface) objektiks. 

9. Objekti välimus muutub. Sa peaksid esmalt lõpetama mesh modelleerimise ja alles siis 

konverteerima selle pinnaks (surface). 

10. Vaata lõpetatud komposiitmudelit. 
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Juhtnööre komposiitmodelleerimiseks 

 

 Konverteerimine solid objektilt mesh objektile tuleks teha äärmise ettevaatlikkusega. 

Kuna konverteerimise käigus rakendatakse ümardamist, siis see vähendab mudeli 

täpsust. 

 Planeeri oma komposiitmudelit. Alusta mesh modelleerimisega ja kui oled jõudnud 

üldvormi anda, siis konverteeri see solid mudeliks, et saaksid lisada mõõdulisi 

täpsustusi. 

 Komposiitmodelleerimist õppides tee aeg-ajalt koopiaid erinevatest staadiumitest, et 

kriitilistes kohtades tehtud muudatused ei mõjuks mudelile fataalselt. Samas saad 

proovida koopiate peal erinevaid skeeme, mis siis kui oleks teinud nii või hoopis 

teismoodi. 

 Kasuta surface mudelit, et luua kujundeid, mis põhinevad metalllehe või plastiku 

pöördumisel pinnaks. 

 Kasuta käsku Thicken, et konverteerida surface element 3D solid objektiks. 
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Boolean operatsioonide kasutamine komposiitmudelite juures 

Boolean operatsioonideks nimetatakse union, subtract ning intersect käske, mis 

komnbineerivad kahte mudeli osa teatud määral omavahel. Alloleval pildil on läbi Boolean 

operatsioonide lisatud fotoaparaadile objektiivi kinnitusrõngas. 

Boolean operatsioonide kirjeldus 

Boolean operatsioone ei saa kasutada mesh objektide vahel. Sa saad mesh objekti konverteerida 

solid või surface objektiks. Kui mesh objekt on nö veekindel (ei sisalda auke tahkude vahel), 

siis saab selle konverteerida solid objektiks. Kui mesh objekt omab auke tahkude vahel, siis 

saab selle konverteerida vaid surface objektiks. Need augud võivad tekkida mesh objektile, kui 

kasutatakse äärmuslikke redigeerimise võtteid. 

 

Boolean operatsioonide töötavad kahe või enama solid objekti vahel ning kahe või enama 

surface objekti vahel. Boolean operatsioone saab kasutada ka surface – solid suhtes, kuid siis 

rakenduvad kindlad reeglid. 
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Käsu aktiveerimine 

 

Paan Solid Editing 

 

 

Union Kombineerib omavahel ühe või rohkem solid või surface 

objekti. Sa ei saa liita solid objekti surface objektiga. Samuti 

ei saa sa omavahel ühendada mesh objekte. 

Subtract Eemaldab ühelt objektilt teise objekti (objektide) poolt 

kaetavad mahulise osa. Sa saad maha lahutada solid objekti 

surface objektist, kuid mitte vastupidi. Sa ei saa omavahel 

lahutada mesh objekte. 

Intersect Loob ühisosal põhineva mahu omavahel kattuvatest solid või 

surface objektidest. Sa ei saa kasutada seda mesh objektide 

juures. 

Convtosolid Konverteerib veekindla mesh/surface objekti solid objektiks. 

Convtosurface Konverteerib solid/mesh objekti surface objektiks. 

Thicken Konverteerib surface objekti 3D solid objektiks (määratud 

paksusega) 

Slice Jagab solid/surface objekti kaheks objektiks sinu poolt 

määratud lõiketasapinna suhtes, mis määratakse, kas punktide 

või mõne teise objekti tüübi põhjal. Mesh objekte ei saa jagada 

ning neid ei saa kasutada ka jagamisobjektidena. 

Interfere Määrab ühisosa, kus kaks või enam solid objekti kattuvad. 
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Boolean operatsioonide kasutamine komposiitmudelite juures 

 

1. Paan: Mesh  > Primitives. Kasuta surface modelleerimise käske, et luua pind. 

 

2. Paan: Solid> Primitives, kasuta solid modelleerimise töövahendeid, et luua solid 

objektid. 

 

 

3. Paan: Home > Solid Editing paanilt kasuta Boolean käske, et lahutada pinnaelemendilt 

maha solid objektid. Tulemuseks on pinnaelement. 

 

4. Paan: Home > Solid Editing. Kasuta Thicken käsku, et anda pinnaelemendile paksus. 

Tulemuseks on solid objekt. 
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5. Paan: Mesh > Convert Mesh, et konverteerida surface/mesh objekt, antud juhul sinine 

käepide solid objektiks. 

 

6. Paan: Home > Solid Editing, kasuta Boolean operatsioone, et lahutada üks solid objekt 

teisest. 

 

 

7. Vaata detailsemat komposiitmudelit nüüd lähemalt. 
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Juhtnööre boolean operatsioonide kasutamise koha pealt komposiitmudelites 

 

 Boolean operatsioonde saad kasutada samaliigiliste objektide vahel (solid ning 

surface). 

 Sa saad maha lahutada solid objekte surface objektidest. Tulemuseks on surface 

objekt. 

 Sa saad leida ühisosa solid ning surface objekti vahel. Tulemuseks on surface objekt. 

 Sa ei saa kasutada boolean operatsioone mesh objektide juures. 

 Sa ei saa surface objekti maha lahutada solid objektist. 

 Sa ei saa lisada regioone komposiitmudelitele. 

 Kui sa valid objekti, mida komposiitmudeli seisukohalt ei saa kasutada, siis seda 

lihtsalt ignoreeritakse. 
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Tööleht – Komposiitmudeli loomine 

 

Sa lood sujuva mesh objekti ning konverteerid selle seejärel solid objektiks. Kasutad 

komposiitmodelleerimist, et liita omavahel erinevaid osasid ning redigeerida solid mudelit. 

Seejärel rakendad kest-modelleerimise võtet, luues õhukeseseinalise mudeli ning jagad selle 

seejärel kaheks eraldi tükiks. 

 

1. Ava joonis C_Camera_Body.dwg. 

 

Märkus: Vajadusel muuda ära töökeskkond, vali 3D Modeling. 

 

2. Kaamera kere on loodu mesh primitiivide põhjal. Nüüd on vaja seda muuta sujuvamaks. 

 

 Kliki Mesh > Mesh, kliki Smooth More. 

 Vali kaamera kere ning vajuta ENTER. 

 

 

 

3. Nüüd konverteerid sa kaamera kere solid objektiks, et seejärel kasutada Boolean 

operatsioone. 
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 Kliki Mesh > Convert Mesh > Smooth Optimized. 

 Kliki Mesh > Convert Mesh > Convert to Solid. 

 Vali kaamera kere. Vajuta ENTER. 

 Vali UCS > lens (UCS dialoogis). 

4. Järgnevalt lisad sa objektiivi kinnitusrõnga kaamera kere külge. 

 Vali Home > Modeling > Cylinder. 

 Keskpunktiks vali 0,0,0 ning vajuta ENTER. 

 Silindri raadiusena märgi 12 ning vajuta ENTER. 

 Silindri kõrguseks sisesta 8 ning vajuta ENTER. 

 

5. Kaamera kere ning kinnitusrõnga ühendamiseks: 

 Vali Home > Solid Editing > Union. 

 Vali kaamera kere ning silinder kui objektid, mida ühendatakse. Vajuta ENTER. 

 

6. Järgmisena lisad sa sujuva ülemineku kinnitusrõnga ja kere vahele. 
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 Kliki Home > Modify > Fillet. 

 Vali kaamera kere. 

 Vali serv kinnitusrõnga alusel. 

 Sisesta raadiuseks 2. vajuta ENTER. 

 Vajuta veelkord ENTER, et ülemminek lõpetada. 

 

 

7. Nüüd teed sa kerest kooriku. 

 Vali Home > Solid Editing > Shell. 

 Vali kaamera kere. 

 Vali silindri tahk kui tahk, mis jääb valikust välja. Vajuta ENTER. 

 Kooriku distantsiks sisesta 0.5. Vajuta ENTER. 

 

 

8. Nüüd jääb veel üle kaamera kere jagada kaheks osaks. 

 Taasta UCS = SPLITPLANE. 
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9. Kaamera kere jagamiseks: 

 Home > Solid Editing > Slice. 

 Vali kaamera kere. Vajuta ENTER. 

 Määra lõiketasapinnaks ZX. Vajuta ENTER. 

 Määra punkt ZX tasapinnal, sisesta 0,0,0. Vajuta ENTER. 

 Vajuta ENTER, et nõustuda vaikimisi valikuga, kus alles jäetakse mõlemad pooled. 

 

 

10. Kaamera kere jaotatakse kaheks osaks piki ZX tasapinda, mida esitab must joon. 

 

 

11. Liiguta üks veidi eemale, et kontrollida lõike kordaminekut. 
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12. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Tööleht – Boolean operatsioonide kasutamine arhitektuurses mudelis 

 

Selles näites lood sa avause modelleeritud katusesse. Kasutades boolean operatsioone, viid läbi 

kahe objekti tüübi vahelise lahutamise, mille tulemuseks on surface objekt. 

 

Selle näites: 

 Esmalt lood  ellipsi ning tõstad selle 3D solid objektiks. 

 Konverteerid mesh objekti surface objektiks. 

 Lahutad solid objekti surface objektist. 

 

 

1. Ava joonis C_Towers.dwg. 

 

Märkus: Veendu, et kasutaksid töökeskkonnana 3D Modeling. 

 

2. Esmalt tõstad olemasoleva ellipsi 3D kujundiks, mida kasutatakse hiljem avause 

lõikamiseks: 

 Kliki Home > Modeling > Extrude. 

 Vali ellips. Vajuta ENTER. 
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3. Sisesta kõrguseks 30. Vajuta ENTER. Tulemuseks on solid objekt. 

4. Kliki Mesh > Convert Mesh > Faceted Not Optimized. 

 

 

5. Kliki Mesh > Convert Mesh > Convert to Surface. 

 Vali katus. Vajuta ENTER. 

 Katus konverteeritakse nüüd surface objektiks. 
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6. Kliki Home > Solid Editing > Subtract. 

 Vali katuse objekt, kui objekt, millest lahutatakse. Vajuta ENTER. 

 

7. Vali elliptiline solid objekt kui objekt, millega lahutatakse. Vajuta ENTER. 
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8. Tulemuseks on pinnaobjekt (surface), mis on elliptilise avaga. 

 

9. Taasta vaade SW Isometric, et näha avaust. 

 

10. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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3D printimine 

 

See õppetund kirjeldab AutoCAD 3D printimise võimalusi. Õpid tundma, kuidas saata oma 

mudel välja 3D mudelina ent formaadis, mida suudavad „süüa“ prototüüpe valmistavad 

tehnoloogiad. Läbi 3D printimise tehnoloogia saad kiirelt oma disainist 3D käega katsutava 

mudeli. See füüsiline mudel võimaldab enne tootmisprotsessi algust leida veel üles pisemadki 

kõrvalekalded või vead või hoopis täiustada mudelit mõnest ergonoomika aspektist. 

 

Peatüki eesmärk: 

 

 Kirjeldada 3D printimist ning kuidas nimetatud tehnoloogiat kasutatakse erinevate 

inseneri ning disaini valdkondade poolt. 

 Kirjeldada protsessi, mismoodi saab 3D disaini eksportida STL formaati, mida 

toetavad 3D printimist võimaldavad teenuse pakkujad. 

 

Eeldused: 

 

 Sa pead olema suuteline looma 3D komposiitmudeleid AutoCAD tarkvaras. 

 Oskad avada ning vaadata 3D komposiitmudeleid AutoCAD tarkvaras. 
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Sissejuhatus 3D printimisse 

3D printimine on protsess, mis kaasab endasse erinevaid kiireid prototüüpide loomise 

tehnoloogiaid. Ühte nendest, mida nimetatakse stereolithography (lühendatult kasutatav kui 

STL või STA) teatakse kui tehnilist mõistet, mis võimaldab luua plastilisi 3D mudeleid otse 

AutoCAD komposiit solid objektidest või mesh mudelitest. 

 

3D printimine on saadaval paljude teenuspakkujate poolt. Sa saad elektroonselt saata oma 3D 

mudeli otse AutoCAD tarkvarast teenuse pakkujale ning mõnede teenuspakkujate puhul 

saadetakse paari päeva pärast valmis füüsiline 3D mudel teile postiga märgitud aadressile. 

 

3D printimise definitsioon 

3D printimine AutoCAD tarkvaras on protsess, mille vältel salvestatakse fail 3D virtuaalseks 

prototüübiks, mida saab seejärel kasutada füüsikalise mudeli loomiseks. Lähtefaili sellega ei 

muudeta ning luuakse täiesti uus fail laiendiga .stl. Seda eksporditud faili saab omakorda 

importida stereolithography loomist toetavasse masinasse, mis loob juba füüsikalise mudeli. 

Stereolithography toetavaid tehnoloogiaid on mitmeid ning igalühel neist on nõrkused ning 

puudused. 

 

 

Analoogia 

3D printimist on hea võrrelda järgneva näitega. Kui sa ostad šveitsi juustu, siis müüakse seda 

viiludega lõigatuna suurest tükist. Iga viil on täpselt sama paks, kuid samas on iga viil unikaalse 

kujuga. Pealegi avaneb sul võimlaus näha just viiludelt neid auke, mida väljastpoolt näha pole. 

 

 

Kui sa konverteerid oma 3D mudeli STL failiks, siis põhimõtteliselt jagad sa digitaalselt selle 

mitmeks erinevaks lõike vaateks. STL masin loob seejärel õhukese, kihilise plastlehe, mis on 
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täpne koopia nii suuruse/kuju lõikes iga lõike vaatega. See loob iga kihi õigest järjestuses, mis 

jäädavalt kleepub eelmise kihi külge. Kokkuvõttes moodustubki kihtide jadast koosnev tervik, 

mis oma olemusest võib koosneda mitmest erinevast mudelist. 

 

3D printimise näide 

Mõistagi on võimalik luua objekt, mida ei saa teha mitte ühegi teise mehaanilise protsessiga 

kui 3D printimine. Võtame kasvõi eelnenud šveitsi juustu näite, mille sees esinevad 

ebamäärasused. Järgnev pilt esitab  olukorra, kuidas mitmest jupist koosnevat mudelit saab 

koostada üksteisele järgnevate kihtidena, et luua tervik kehand. 

 

3D printimist saab kasutada väga laias ampluaas: tööstused nt liigenduvaid kehandeid; 

arhitektuuris saab luua terve hoome koos uste/akende ning mööbliga (saad luua eraldiseisva 

katuse, mis on eemaldatav); 3D printimise protsesse võib jagada ka maksusmuse põhiselt, kus 

usaldusväärsemad mudelid on kallimad ning sobivamad funktsionaalsemate proovitükkide 

esitamiseks. 

 

 

Käsu aktiveerimine 
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Riba: Output > paanil 3D Print > Send to 3D Print Service 

Märkus: 3D Modeling töökeskkond peab olema aktiivne, et see tahvel oleks nähtav. 

 

Application Menu: Publish > Sent to 3D Print Service 

Käsurealt: 3DPRINT 

 

Kui sa saadad oma mudeli 3D printimisse, loob AutoCAD selleks faili laiendiga .stl. Seejärel 

kuvatakse sulle veebilehed, mille kaudu saad oma mudeli saata teenuse pakkujatele, saada 

samas arve ning oodata oma osasid saabumas. Teenusepakkujad võivad teha nii mehaanikalisi 

kui arhitektuurseid mudeleid. 

 

3D printimise teenuse kasutamise protsess 

 

1. Vali Output > 3D Print > Send to 3D Print Service. 

 

 

2. Dialoogis 3D Printing, kliki Continue. 

 

 
 

3. Vali objektid, mida soovid saata. Need peavad olema solid objektid või nn veekindlad 

 mesh objektid. 
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4. Dialoogis saad valida ühe või rohkem objekti klikkides nupul Quick Select, et luua 

valiku  filter. 

 

 

5. Dialoogis saad muuta mudeli skaalat või väljundi mõõtmeid mudeli lõikes. 

 

 

6. Vaata eelvaate akent, et kontrollida, mida prinditakse. Juhul kui sa redigeerid väljundi 

mõõtmeid, siis see ei kajastu eelvaate aknas. 

 

 

7. Vali faili asukoht ning STL fali nimetus. 
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8. Avatakse brauser ning link viib sind Autodesk 3D Printing veebiteenuse pakkujatele 

lehele.  Vaata teenusepakkujate nimekirja ning vali see, mis vastab sinu vajadustele 

kõige paremini. Need teenusepakkujad võimaldavad sul STL faili üles laadida ning 

samuti soovitakse sinu kontaktandmeid. Saad küsida arve, et esitada tellimus. 

 

 

 

Juhtnööre 3D printimise koha pealt 

 

 Sa saad 3D printida vaid solid või veekindlaid mesh objekte. Veekindel mudel on mudel, 

mis on suletud, milles pole avasid või ühendamata servasid. 

 AutoCAD ei toeta 3D printimise juures värvitoone ega ka materjale. 

 3D printimine omab teatud piiranguid seina ning kesta paksuse lõikes. Sellega tuleb 

ennekõike arvestada juhtudel, kus muudad mudeli skaalat. Kontrolli ka teenusepakkuja 

nõudeid. 

 Määratle liikuvate osade puhul õiges mahus vaba ruumi. Jällegi konsulteeri teenuse 

pakkujuatega. 

 Juhul kui 3D Print käsk esitab veateateid, siis proovi esmalt kehandid union käsuga 

ühekaupa ühendada ning proovida 3D Print käsku uuesti. 

 Eelvaate aken aitab sul hinnata, kas mudel prinditakse korrektselt. Laienda 3D Printing 

Pane eelvaate akent, et kõik vajalikud objektid objektid olemas. 
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Iseseisev töö – 3D printimise kasutamine 

 

Selles näites ekspordid sa 3D mudeli 3D printimist pakkuvale teenuse pakkujale. 

 

 

1. Ava joonis C_3DPrint.dwg. 

 

 Märkus: 3D Modeling töökeskkond peaks olema aktiivne. 

 

  

 

2. Paanil Output > 3D Print > Send to 3D Print Service. 

3. Dialoogis 3D Printing, kliki Continue. 

4. Joonisl vali kaks solid mudeli koorikut ning vajuta ENTER. 
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5. Dialoogis Send to 3D Print Service pane tähele väljundi skaalat ning mõõtusid. Selle 

näite lõikes ära muuda neid väärtuseid. 

6. Dialoogis Sent to 3D Print Service vaata eelvaate akent. See, mida näed selles aknas, 

see ka eksporditakse 3D printimiseks. Kliki OK. 

 

 Märkus: Kui sa muudad oma väljundi mõõtmeid, siis eelvaate aken ei kajasta neid 

 muudatusi. 

 

7. Loo kataloog 3D Printing. Nimeta fail kui C_3dPrint.stl. 

 

8. Avatakse veebileht Autodesk 3D Print Service. Vaata infot erinevate teenuspakkujate 

kohta.  Kui sa valid teenuspakkuja, siis lingitakse sind nende veebilehele, kus saad juba 

tellimuse esitada. 

9. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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3D surface modelleerimine 
 

See õppetund on mõeldud AutoCAD 3D kasutajatele, mis teeb põgusa sissejuhatuse surface 

tüüpi modelleerimise töövahenditesse. Antud moodul on puhtal praktilise iseloomuga, mis 

tähendab, et kõik teemad läbitakse iseseisva tööna. 

 

Tööleht - sissejuhatus surface modelleerimisse 

Selle näites töötad sa jalgratta mudeliga, et luua sellele lihtsaid surface objekte. 

 

1. Ava fail C_Introduction to Surface Modeling.dwg. 

 Nupupaanil Quick Access > Workspace > 3D Modeling 

 

2. Parempoolse jagratta hargi loomiseks kasutad sa lihtsat loft tüüpi kujundit. Selleks: 

 Suurenda joonist parempoolse hargi asukohta. 

 Riba pealt vali Surface > Create > Loft. 

 Vali profiil (1) (parempoolse hargi alumises osas) 

 CTRL klahvi all hoides vali vasakpoolse hargi (2) toru. Vajuta ENTER. 

 Menüüst Dynamic Input, vali Path ning vali punane profiil (3). 
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3. Hargi peatoru tegemiseks kasutad sa Extrusion töövahendit: 

 Riba pealt vali Surface > Create > Extrude. 

 Vali peatoru profiil (1). Vajuta ENTER. 

 Vali peatoru keskjoone lõpp-punkt (2). 
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4. Ajutiseks peatoru peitmiseks: 

 Vali peatoru. 

 Parem klikk graafilises aknas, vali Isolate > Hide Objects. 

 

5. Ülemise toru pinna loomiseks kasutad loft käsku, ent sedakord juhtjoontega (guided), 

et sundida toru loomisel kindlate juhtjoonte järgimist. Selleks: 

 Riba pealt vali Surface > Create > Loft. 

 Vali profiilid ülemise toru osas, järjekorras (1) – (5). Vajuta ENTER. 

 Menüüs Dynamic Input, kliki Guides. 

 Vali profiilid (6) ja (7) ning vajuta ENTER. 

 

6. Korda eelnevaid samme, et luua ka ratta peamine vertikaaltoru. 
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7. Järgnevalt kasutad sa Sweep käsku, et järgida profiili liikumist kindlat trajektoori pidi 

(tagumise hargi loomiseks). Selleks: 

 Suurenda joonist tagumise ratta juurde. 

 Riba pealt vali Surface > Create > Sweep. 

 Vali ülemise osa profiil (1). Vajuta ENTER. 

 Parem klikk graafilises aknas. Kliki Alignment > No. 

 Parem klikk graafilises aknas. Vali Base Point. 

 Vali profiili (2) lõpp-punkt. 

 Vali ülemise hargi moodustamiseks profiil (3). 
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8. Korda sama sammu ka parema poole horisontaalse osa tarvis. 

 

9. Järgnevalt lood sa tagumise ratta velje. Selleks kasutad revolve käsku. 

 Tee kiht Wheel aktiivseks. 

 Riba pealt Surface > Create > Revolve. 

 Vali profiil (1), mille leiad ratta alumises osast. Vajuta ENTER. 

 Määramaks pöörlemise telge, vali ratta keskpunkt (2) ning vali mistahes punkt 

positiivse y-telje suunas (3). 

 Pöördumise nurgana sisesta 360. Vajuta ENTER. 
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10. Järgnevalt lood sa sadula. Selleks kasutad võrgustiku (network) käsku, mis kasutab nii 

2D kui 3D profiile. Selleks: 

 Suurenda joonist sadula alasse. 

 Tee kiht Seat aktiivseks. 

 Riba pealt vali Surface > Create > Network. 

 Vali profiilid järgmises järjekorras: (1), (2) ning (3). See määrab võrgustiku ühe 

suuna. Vajuta ENTER. 

 Vali teise võrgustiku loomiseks profiilid järjekorras (4) ning (5). Vajuta ENTER. 

 

11. Kuvamaks peidetud objekte, tee parem klikk graafilises aknas, vali Isolate > End 

Object Isolation. 

12. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Töötamine seotud surface mudelitega 

Tööleht - Töötamine seotud surface mudelitega 

 

Selles näites lood sa seotud surface mudeli, mis põhineb olemasolevatel splaini objektidel. Sa 

redigeerid lähtesplaine, et uurida, mis moodi avaldavad need muudatus mõju seotud pinnale. 

Enne kui alustad selle näitega on soovitav: 

(a) Lülita välja Polar Tracking. 

 

1. Ava fail C-Shaver-Case-Surfaces.dwg. 

 Nupupaanil Quick Access > Workspaces > 3D Modeling. 

 

2. Mudeli navigeerimisel kasuta ViewCube kuubikut, et vaadata esialgu mudelit erinevate 

nurkade alt: 

 ViewCube > Right. 

 Tee parem klikk ViewCube : Home ikoonil ning kliki Parallel. 

 Pane tähele 3D splainide (1) ja (2) orientatsiooni habeajamismasina kere suhtes. 

 

3. Kliki ViewCube ülemisel vasakul nurgal. Vaata joonist. 
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4. Isoleerimaks kere alumist poolt: 

 Vali üks punastest splainidest. 

 Parem klikk graafilises aknas, vali Select Similar. 

 Parem klikk graafilises aknas, vali Isolate > Isolate Objects. 

5. Esimese seotud pinna loomiseks: 

 Paanil Surface > Create > veendu, et on aktiivne Surface Associativity. 

 Riba pealt vali Surface > Create > Network. 

 Vali splainid (1), (2) ning (3) vastavas järjekorras. 

 Vajuta ENTER. 

 Vali splainid (4) ning (5). 

 Vajuta ENTER. 
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6. Pinna vaatamiseks: 

 Parem klikk graafilises aknas, kliki Isolate > End Object Isolation. 

 Pööra mudelit, et näha loodud pinda erinevate nurkade alt. 

 Kasuta ViewCube töövahendit, et naasta SE isomeetrilisse vaatesse. 

 

 



Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 233/431 

 

7. Järgnevalt kasutad sa loft käsku, et omavahel ühendada äsja loodud pind ning sinine, 

parempoolne splain (moodustab pardli ülemise poole). Esmalt aga isoleerid objektid, 

et ainult vajalikud objektid oleksid nähtaval. Selleks: 

 Vali mistahes sinine splain. 

 Parem klikk graafilises aknas, vali Select Similar. 

 Vali pinna objekt. 

 Parem klikk graafilises aknas, vali Isolate > Isolate Objects. 

 

8. Loft pinna loomiseks: 

 Riba pealt vali Surface > Create > Loft. 

 CTRL klahvi all hoides vali pinna serv ning vajuta ENTER. 

 Vali splain (2) ning vajuta ENTER. 
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9. Veendu, et äsja loodud pind puutub esimese pinnaga: 

 Kliki objektipunktil Continuity, vali Tangent (G1). 

 Vajuta ENTER, et luua lõpp-objekt. 

 

10. Korda eelmist sammu ka pardli vasaku servaga. 

11. Isoleeri loodud pinnad ning ka ülemine sinine splain. 

  



Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 235/431 

 

12. Kui sa lood pardli ülemist osa, siis kasuta olemasolevate pindade servasid, et 

aktiveerida puutuja (tangent) põhist liitmist üleminekul olemasolevalt uuele pinnale. 

Selleks: 

 Paanil Surface > Create > Loft. 

 CTRL klahvi all hoides vali pinna (1) ülemine serv. 

 Vali sinine splain (2). 

 CTRL klahvi all hoides vali pinna (3) ülemine serv. 

 Vajuta ENTER. 

 

13. Kliki objektipunkti Continuity ning vali Tangent G1 pinna alguseks ning lõpuks. 

Vajuta ENTER, et luua lõpp-pind. 
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14. Pinna vaatamiseks: 

 Parem klikk graafilises aknas, vali Isolate > End Object Isolation. 

 Kasuta Orbit käsku, et vaadata pindasid erinevate nurkade alt. 

 Naase isomeetrilisse vaatesse SE. 

 

15. Järgnevalt redigeerid sa pindasid läbi neid moodustanud splainide. Esmalt aktiveeri X-

Ray visuaalne stiil. See võimaldab näha sul ka pardli sisemist poolt. 

16. Veendu, et sinu vaate perspektiiv oleks seatud kui Parallel ning alusta splaini 

redigeerimist: 

 ViewCubei, vali Right. 

 Status Bar > aktiiveeri Selection Cycling. 

 Status Bar > lülita välja Object Snap ning Polar Snap. 

 Vali pinn (1) serv. 

 Dialoogis Selection, kliki Spline. 

 

 

17. Ükshaaval, kliki ning tiri splaini kontrollpunkte (1), (2) ning (3) pardli kerele 

lähemale. Pane tähele, kuidas pardli pind muutub tirimise käigus dünaamiliselt. 
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18. Korda eelnevaid samme ka pardli ülemise poole juures. 

 

19. Järgnevalt muudad sa ühtlaselt pardli alumise osa laiust keskjoone suhtes. Selleks 

skaleerid sa splainide kontrollpunktide paigutust: 

 ViewCube > Front. 

 Vali külgmiste pindade alumised splainid. Pane tähele, et need on need samad 

punased splainid, mida kasutati esimese (network) pinna loomisel. 

 SHIFT klahvi all hoides vali iga splaini kontrollpunktid  (1) ning (2). 
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20. Spalini kontrollpunktide asukoha muutmiseks: 

 Parem klikk 3D Gizmo peal, vali Scale. 

 Kliki ning tiri x-teljel olevat punkti (1) kere sisse (kontrollpunkti (2) ning (3)). 

 Ole sellega ettevaatlik, et sa liiga palju ei nihutaks. Vastasel juhul võivad pinnad 

hakata omavahel lõikuma. 

 

21. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Surface mudelite redigeerimine 

Tööleht – Surface mudelite redigeerimine 

 

Selles näites redigeerid sa olemasolevat mudelit läbi trim, extend, fillet, project ning sculpting 

käskude. Need käsud kehtivad siis servade ning tahkude redigeerimiseks. 

 

1. Ava fail C_Shaver.dwg. Töökekkonna seadistamiseks: 

 Quick Access > Workspaces > 3D Modeling. 

 

2. Avade tekitamiseks trim käsuga toimi järgnevalt: 

 Paanil Surface > Edit > Trim. 

 Vali pardli kere. Vajuta ENTER. 

 Vali kolm punast ringjoont (1). Vajuta ENTER. 

 Vali iga ringjoone juures eesmine projektsioon (2). Vajuta ENTER. 

 

3. Ava eemaldamiseks kasuta untrim käsku: 

 Surface > Edit > Untrim. 

 Vali avause serv, punkti (1) läheduses. Vajuta ENTER. 

 Pane tähele, et ava eemaldatakse.  
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4. Ava loomiseks läbi project käsu: 

 Surface > Project Geometry > Auto Trim. 

 Paanil Surface Project Geometry > Project to UCS. 

 Vali ringjoon (1). Vajuta ENTER. 

 Vali pardli kere. 

5. Avade ühendamiseks: 

 Paanil Surface > Create > Blend. 

 Vali ava (1) eesmine serv. Vajuta ENTER. 

 Vali ava (2) tagumine serv. Vajuta ENTER. 

 Vajuta ENTER, et nõustuda ühendatud pinnaga. 

 Korda samme ka teiste avadega. 
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6. Pikendamaks pinna serva: 

 Surface > Edit > Surface Extend. 

 Vali pardli pea serv (1). Vajuta ENTER. 

 Käsureale Specify Extend Distance, sisesta 5. 

7. Lisamaks katet: 

 Surface > Create > Patch. 

 Vali pardli pea serv (1). Vajuta ENTER. 

 Vajuta ENTER, et nõustuda loodud pinnaga. 
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8. Loomaks kumerat pinda pardli alumisse ossa: 

 Surface > Create > Patch. 

 Vali pardli serv (1). Vajuta ENTER. 

 Käsureale Press Enter to Accept, sisesta CON. 

 Käsureale Patch Surface Continuity, sisesta G1. 

 Vajuta ENTER, et nõustuda loodud pinnaga. 

 

9. Pinna servade ümardamiseks: 

 Surface > Edit > Fillet 

 Käsureale Select First Surface, sisesta R. 

 Käsureale Specify Radius, sisesta 1.5. 

 Vali pind (1). 

 Vali pardli pool (2). 

 Vajuta ENTER, et nõustuda pinna ümardusega. 
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10. Mahulise mudeli saamiseks: 

 Surface > Edit > Sculpt. 

 Vali kõik pardli pinnad ning vajuta ENTER. 

 Pane tähele, et kõik pinnad on nüüd konverteeritud ning kombineeritud üheks solid 

tüüpi mudeliks. 

11. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Õppetund: NURBS surface kasutamine 

Tööleht – NURBS surface kasutamine 

 

Selles näites kasutad sa standardseid NURBS pindade redigeerimise töövahendeid, et 

redigeerida ning täpsustada tooli disaini. 

 

1. Ava fail C_art-deco-chair.dwg. 

 Nupupaanil Quick Access > Workspaces > 3D Modeling. 

2. Protseduurilise pinna konverteerimiseks NURBS pinnaks: 

 Paanil Surface > Control Vertices > Convert to NURBS. 

 Vali tool (1) ning vajuta ENTER. 

 

3. Kontrollpunktide kuvamiseks: 

 Surface > Control Vertices > Show CV. 

 Vali tool ning vajuta ENTER. 
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4. Kontrollpunktide uuesti loomiseks: 

 Surface > Control Vertices > Rebuild. 

 Vali tool. 

 Dialoogis Rebuild Surface, sisesta Control Vertices (U direction) = 8. Ning 

Control Vertices (V direction) = 4. 

 Kliki OK. 

 

5. Kontrollpunkti nihutamiseks: 

 Vali nurgas paikne kontrollpunkt (1). Parem klikk, vali Move. 

 Hoia all SHIFT klahvi ning vali kõik tooli ülemise serva kontrollpunktid. 

 Liigu hiirega mõnele valitud kontrollpunktile. 

 Gizmo, kliki rohelisel y-teljel (2). 

 Liigu kursoriga toolist tahapoole ning sisesta 4. 
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6. Kontrollpunkti lisamiseks: 

 Surface > Control Vertices > Add. 

 Kui sul palutakse valida pind, vali tooli pind. 

 Käsureal Select Point On Surface, sisesta D. 

 Vali punkt (1) läheduses. 

 Korda eelnevat sammu, et nihutada uued punktid 3 ühikut üles poole (z-telg). 

Joonisel (2). 
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7. Kontrollpunkti eemaldamiseks: 

 Surface > Control Vertices > Remove. 

 Kui sul palutakse valida pind, vali tooli pind. 

 Käsureal Select Point On Surface, sisesta D. 

 Liigu hiirega kuniks kontrollpunkt (1) on esile tõstetud. 

 Vali esile tõstetud kontrollpunkt. 

 

8. Kontrollpunkti nihutamine paaniga CV Edit: 

 Surface> Control Vertice > CV Edit Bar. 

 Vali tool. 

 Vali punkt Gizmo (1) alumises osas. 

 Gizmo objektil vali sinine z-telg ning liigu kursoriga allapoole. 

 Käsureal Specify Move Point, sisesta 2. 

 Vajuta ENTER, et lõpetada CV Edit. 
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9. Tooli alumise osa ümber kujundamiseks: 

 Vali kontrollpunkt (1) tooli alumises vasakus servas. 

 Gizmo objektil vali punane x-telg ning tiri kursorit paremale. Sisesta 4. 

 Liigu kursoriga tooli vastasnurka, et Gizmo ümber paigutada. Vali punnae x-telg 

ning tiri kursorit vasakule, sisesta 4. 

 

10. Tooli ülemise osa ümber kujundamiseks: 

 Pööra vaadet, et näha tooli tagakülge. 

 Liigu kursoriga kontrollpunktile (1). 

 Gizmo objektil vali punane x-telg. 

 Tiri kursorit vasakule. Sisesta 4. 

 Liigu kursoriga tooli vastasnurka, et Gizmo ümber paigutada. Vali punane x-telg 

ning tiri kursorit paremale. Sisesta 4. 
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11. Surface > Control Vertices > Hide CV. 

12. Pinnast solid mudeli loomiseks: 

 Surface > Create > Offset. 

 Vali tool ning vajuta ENTER. 

 Käsureal Specify Offset Distance, sisesta B. 

 Käsureal Specify Offset Distance, siseta S. 

 Käsureal Specify Offset Distance, siseta 0.5. 

13. Esitamaks tooli realistliku visuaalse stiiliga, vali paan View > Visual Styles paan > 

Visual Styles > Realistic. 
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14. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Pindade analüüs 

Tööleht – Pindade analüüs 

 

Selles näites teostad sa erinevaid analüüse pindadel ning vaata ka tulemusi. Sa teed muudatusi 

pinna geomeetrias ning vaatad mismoodi tehtud muudatused avaldavad mõju analüüsidele. 

 

1. Ava fail C-Shaver-Case-Surface-Analysis. 

 Quick Access > Workspaces > 3D Modeling. 

 Status Bar > lülita välja Selection Cycling. 

 

 

2. Esimese analüüsi nimi on Zebra analüüs. Sedasorti analüüsiga kontrollitakse pinna 

pidevust. Hetkel koosneb pardli karp kuuest erinevast pinnast. Mõned neist loodi 

pidevuse seadega G1, samas kui teiste puhul seda ei kasutataud. Zebra analüüsi 

eesmärk ongi välja selgitada taoliste pidevuste asukohad. 

 Surface > Analysis > Zebra. 

 Vali pardli ülemine pind (1). 

 Vali pardli parem pool (2). 

 Vali pardli ülemine otspind (3). 

 Vajuta ENTER. 
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3. Analüüsimaks Zebra poolt leitut, järgid sa mustrite pidevust. Muster vahetub servades, 

kus kaks pinda kohtuvad, kui muster on nihkes, siis tähendab see seda, et pinnad ei 

puutu üksteisega kokku. Kui loodi ülemine poolpind loodi, siis puutus see parema 

poole servaga. Seda võib näha joonisel punktides (1) ja (2). Pane tähele, et muster ei 

muutu, kui minnakse üle ühelt pinnalt teisele, nende ühise serva kaudu. 

4. Ülemine otspind loodi aga ilma puutuja seadeta. Seda ilmestab ka häiritud pind, kui 

vaadata sebra mustrit, mis vahetub ühise serva juures (3) ja (4). 

 

5. Uue pinna lisamiseks analüüsi: 

 Surface > Analysis > Zebra. 

 Vali külgmised pinnad (vastaspooltel). Vajuta ENTER. 
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6. Parandamaks olukorda, kus ülemine otspind oleks ka puutuja temaga kõrvuti 

paiknevate pindadega: 

 Vali pind. 

 Kliki objektipunktil Continuity, kliki Tangent (G1). 

 Vajuta ESC klahvi. 

 

7. Pane tähele, et nüüd liigub Zebra muster pidevana ühelt pinnalt teisele. 
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8. Väljumaks Zebra analüüsist: 

 Surface > Analysis > Zebra. 

 Parem klikk graafilises aknas, kliki Turn Off. 

 

9. Curvature analüüsi läbiviimiseks: 

 Kasuta ViewCube töövahendit, pööramaks mudelit nii, et näed pardli karbi alumist 

osa. 

 Surface > Analysis > Curvature. 

 Vali pardli karbi alumine pool ning vajuta ENTER. 

 Järgi värvide erinevust, mis esitavad kõrge ning madala kumeruse piirkondi. 
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10. Redigeerimaks analüüsi seadeid: 

 Surface > Analysis > Analysis Options. 

 Dialoogis Analysis Options > Curvature. 

 Sektsioonis Color Mapping kasuta nuppe Auto Range ning Max Range, et 

redigeerida ulatuse väärtuseid ning pane tähele, kuidas värvide tonaalsus muutub 

pinnal. 
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11. Dialoogis Analysis Option, vali Clear Curvature Analysis. Jäta dialoog veel avatuks. 

12. Käivitamaks analüüsi nii, et dialoog on avatud: 

 Kliki paanil Draft Angle. 

 Kliki nupul Select Objects to Analyze. 

 Vali pardli karbi ülemine pool ning vajuta ENTER. 

 Dialoogi sektsiooni Color Mapping redigeeri nurkasid vahemikus 5 ja -5 ning 

vaata tulemusi. 

 

13. Kliki OK, et sulgeda dialoog Analysis Options. 

14. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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3D mudelite redigeerimine 
 

Toote eluea vältel on selle disain suhteliselt muutuv nähtus. Hoopis tõenäolisem, et muutus on 

norm. Seetõttu omab võime redigeerida mudeleid mistahes tasemel väga olulist rolli ning seda 

projekti staadiumist sõltumata. Selles moodulis käsitletakse õppetunde, mis annavad sulle 

oskused 3D mudelite redigeerimiseks ning õpetab tundma meetodeid, käske ning seadeid 

nendega toime tulemiseks. Sealhulgas vaadatakse, kuidas muuta mudeleid detailsemaks, 

objektide konverteerimist mudeliteks; mudelitest geomeetriate väljavõtete tegemist; mudelite 

nihutamist, pööramist ning joondamist; mudelite kopeerimist; ning erineva info väljalugemine 

mudelitest. 

 

Eesmärgid 

 

Peale mooduli läbimist oskad: 

 

 Muuta 3D mudeleid detailsemaks läbi lõikamiste (ühe tüki eemaldamine mudelist 

ühes nurkade ümardamisega või tasandamisega). 

 Konverteerida objekte pinnaelementideks või massiivideks, ning  pinnaelementidest 

massiivide tekitamine. 

 Ligi pääseda ning kontrollida massiivi ajalugu, muuta mudeleid läbi nende 

objektipunktide, ning redigeerida massiivide suurust ja kuju. 

 Luua 3D mudelist uut serva ja tahku. 

 Leida, orienteerida ning joondada 3D mudeleid. 

 Peegeldada ning reastada 3D mudeleid. 

 Kontrollida massiivide terviklikkust, kuvada nende massi omadusi, ning muuta 

massiivmudeli serva või tahu värvi. 
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Massiivmudelitele detailsuse lisamine 
 

Sissejuhatus: 

Selles õppetunnis vaadatakse lähemalt kuidas saab massiivmudelite servasid ümardada või 

lõigata kindla nurga all. Samas näidatakse, kuidas lõigata osa materjalist minema ning 

mismoodi saab ühe mudeli jagada kaheks eraldiseisvaks mudeliks. Lõppviimistlus 3D mudelite 

juures omab olulist tähtsust, sest alles siis esitatakse detailsused nagu näiteks nurkade 

lõikamised. Selliste operatsioonide läbiviimine võib osutuda aeganõudvaks kui mitte isegi 

võimatuks. Massiivmudelite juures saab aga kasutada AutoCAD keskkonnast tuntud käske 

Fillet, Chamfer ning Slice, mille abil saab hõlpsalt  nimetatud detailsust lisada. 

 

  
 

Eesmärgid: 
Peale õppetunni läbimist oled võimeline lisama massiivmudelitele ümarnurki, kante; oskad 

lõigata massiivmudelilt materjali või teisendama selle kaheks eraldi tükiks. Lisad ümarused 

ning kandid ühele mehaanika objektile ning jagad ühe massiivmudeli läbi teatud tasapinda 

pooleks, et esitada sisemiste massiivmudelite positsioone. 

 

Massiivmudelite ümardamine 

Selles alapeatükis vaatame lähemalt, kuidas 3D mudelit ümaramaks muuta. Nurga/servade 

ümardamine on disainiprotseduurile viimase lihvi andmine. Sa saad kasutada 3D disaini juures 

täpselt samu käske, mida ka 2D disaini juures. Teisisõnu kasutad käsku Fillet, kuid sätted ja 

protseduurid massiivmudeli ümardamise juures on mõnevõrra teised, kui 2D disainis. Järgneval 

pildil, mudelid (2) ja (3) esitavad erinevaid nurgaümardusi originaalmudelist (1). Need mudelid 

esitavad komplekssusi, mida saad luua ning erinevusi erinevate lähenemisviiside korral. Mõnel 

juhul sõltuvad ümardused sellest, millises järjekorras neid teostada. Seega lõpptulemid 

ümarduste juures võivad erineda juhtudel kui teostada kõik servad ühe käsu all või kui kasutada 

sama käsku ning käivitada see iga nurga puhul eraldi. 
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Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Fillet, f 

Riba: Home > tahvel Modify > Fillet 

 

Massiivmudeli ümardamiste sätted 

Üldjuhul, järgides tüüpilist protseduuri ning vaikimisi sätteid, valid sa esmalt mudeli serva, 

mida soovid ümardada ja määrad seejärel serva raadiuse. Kui sa soovid ümardada sama 

väärtusega ka teisi servasid valid need järjekorras. Olles kõik servad valinud, lõpeta käsk ning 

ümardused teostatakse massiivmudeli juures. Ümardamise juures on erinevaid alamsätteid, 

mida alljärgnevalt vaatame: 

 

Säte Kirjeldus 

Radius Saad määrata erineva raadiuse väärtuse, kui vaikimisi kasutatakse. Käsu 

jooksul saad seda muuta, andes erinevatele servadele erineva raadiuse. 

Näiteks olgu sul vaja erinevad servad ümardada erineva raadiusega ning 

soovid nende ühenduskohti sujuva üleminekuga. 

Chain Kasuta juhul, kui soovid vähendada serva segmentide arvu, mida pead 

valima. Teisisõnu valitakse automaatselt kõik need servad, mis on 

üksteisele puutujateks. 

Edge Säte, mille pead valima, kui oled eelnevalt aktiveerinud sätte Chain ning 

soovid nüüd operatsioone jätkata taas ühe serva kaupa. 

 

Järgneval pildil esitatakse ümardamise erinevate alamsätete kasutamise tulemid. Serv, mis 

nummerdatud kui (2) näitab tulemust, kui valida säte Chain, samas kui serv (1) esitab tulemuse 

läbi sätte Edge. Saavutamaks lõpptulemust, serv (1) valiti hiljem uuesti Chain sättega, et terve 

serv saaks valitud (ja mitte üks selle segment). Nurk tähistatud kui (3) esitab kolme serva valiku, 

iga neist omab erinevat raadiuse väärtust. 
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Protseduur: Massiivmudelite ümardamine 

 

1. Käivita Fillet käsk. 

2. Vali serv massiivmudelil, mida soovid ümardada. 

3. Määra ümardamise raadius. 

4. Otsusta, kas soovid ümardada mitu serva samal ajal. Kui jah, ning kõik servad on 

 üksteisele puutujateks, vali säte Chain, mis tähendab, et valides ühe serva 

 segmendi, valib see automaatselt terve serva. 

5. Kui valisid sätte Chain ning esimene segment on puutujaks teisele serva  segmendile, 

 vali uuesti esimene serva segment, misjärel valitakse kõik puutujaks olevad servad. 

6. Jätka servade valimisega, mida soovid ümardada hetkel aktiivse raadiusega. 

7. Otsusta, kas soovid ümardada teisi servi, kasutades mõnd teist raadiuse väärtust.  Kui 

 jah, vali säte Radius ning sisesta uus raadius. 

8. Vali servad, mida ümardatakse uue raadiusega. 

9. Lõpeta käsk, kui kõik vajalikud servad on ümardatud. 
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Massiivmudelite kaldkandid 

Selles sektsioonis vaatame, kuidas 3D mudelitele luua kaldkante. Kui sa soovid mudelile anda 

kaldkante, siis lood sa sellega viltu lõigatud tahud valitud serva pidi. Kaldkantide loomise 

vajadus võib olla tingitud mudeli omapärast, või ka detailsuste esitamiseks. Kasutad siin täpselt 

sama käsku, mida ka 2D objektide puhul, milleks on Chamfer. Siiski sätted ning protseduuri 

kaldkantide loomiseks 3D mudelitele on mõnevõrra teised, kui 2D puhul. Järgneval pildil ühele 

lihtsale risttahukale lisati kaldkandid kolme serva ning lõpptulemusena saadakse täiesti uus 

mudel. See mudel võib olla mõne kontseptsioonlahenduse algus, näiteks kaldtee tegemiseks või 

mõne mehaanikalise objekti kiilu tegemise algprotseduur. 

 

 
 

Käsu aktiveerimine 
 

 
 

Käsurealt: Chamfer, cha 

Riba: Home > tahvel Modify > Chamfer 

 

Massiivmudeli kaldnurkade tegemise sätted 

Traditsiooniline töökulg kaldkantide tegemiseks eeldab, et esmalt valid mudeli serva, millele 

soovid kaldkanti lisada, seejärel määrad põhjatasapinna, vali distantsid kaldservale, millises 

osas seda taandatakse ning viimaks vali servad piki põhjatasapinda, millele kaldservi soovid 

luua. Kui sa soovid mitu serva korraga servata ja need asuvad samal tasapinnal (tahul), pea 

meeles, et vali just see tahk põhjatasapinnaks, vaid nii saad valida servad, mida servata. Näiteks 

ei saa sa valida servi servamiseks, mis pole seotud põhjatasapinnaga. Kui sa valid serva 

segmendi, mis on puutujaks teistele segmentidele, pead sa valima ka nood teised segmendid, et 

servamine rakenduks. Alljärgnevalt servamise alamsätted: 

 

Säte Kirjeldus 

Next Vali, kui soovid liikuda pindade vahel, mis piirnevad valitud servaga. 

Loop Vali kõik servad, mis on seotud valitud põhjatasapinnaga. 

 

Alljärgneval pildil, skelett mudel kuvab lähtemudeli kuju, ning kaks teist varjundiga mudelit 

kaks erinevat servamiste tulemit. 
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(1) Näitab algselt valitavat serva. Teised servad, mis esitatud ka punktiirina, 

esitavad põhjatasapinna. 

(2) Näitab, mida sul palutakse sisestada, kui soovitakse põhjatasapinna 

vahekaugust. Selleks on kaugus, mis liigub servast põhjatasapinna sihis. 

(3) Näitab, mida sul palutakse sisestada, kui soovitakse saada teist pinna servamise 

vahekaugust. 

(4) See mudel esitab tulemi, kui valitud on alamsäte Loop ning valida vaid üks serv 

põhjatasapinnal. 

(5) See mudel esitab tulemi, kui valitud on üksikud servad piki põhjataspinda. 

 

Protseduur: Massiivmudeli servamine 

 

1. Käivita käsk Chamfer. 

2. Vali serv, mida soovid servata. 

3. Otsusta, kas esile tõstetav tahk on soovitud põhjatasapind. Kui ei, vali Next säte.  

 Kinnita, kui oled jõudnud sobiva tahuni, millest saab põhjatasapind. 

 
 

4. Määra distants valitud servale, mis jookseb piki põhjatasapinda. 

5. Määra distants, mis jookseb serva teises sihis (põhjatasapinnaga külgneval tahul). 

6. Vali veel servi, mida soovid servata põhjatasapinnal. 

 
7. Lõpeta käsk ning servamised luuakse. 
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Massiivmudeli tükeldamine 

Selles alapeatükis vaatame käsku Slice ning saame teada, kuidas saab mingit osa mudelist ära 

visata või jagada mudelit kaheks erinevaks tükiks. Sellise võimaluse vajalikkus võib tulla 

ilmsiks, kui soovid servata mudelit ning mudeli servade puutujad ei luba saavutada Chamfer 

käsu kasutamisel soovitud tulemit. Kui sa tükeldad massiivmudeli, on lõpptulemusena saadav 

pind tasapinnaline kõikidel juhtudel, välja arvatud, kui kasutada sätet Surface. Viimase sätte 

kasutamisel, järgib tulemusena saadav tahk pinda, millega massiivi lõigati. Järgneval pildil 

lõigati mudelit loomaks selline serv, mida Chamfer käsk poleks suutnud teostada. 

 

 
 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Slice 

Riba: Home > tahvel Solid Editing > Slice. 

 

Lisainfot käsu kohta saad, kui vajutad käsu toimimise ajal F1 klahvi. 

 

Massiivmudelite tükeldamise sätted 

Järgides tüüpilist töökulgu ning käsu vaikimisi sätteid, lõikad sa mudelit tasapinnaga, mis 

pikeneb Z telje sihis, ning mis läbib kahte etteantavat punkti. Kuna vaikimisi valitud 

lõiketasapind pikeneb Z telje sihis, peavad kaks etteantavad punkti (X,Y väärtused) olema 

unikaalsed. Teisisõnu, need ei saa omavahel kattuda. Hetkel aktiivne UCS koordinaadistik 

määrab vaikimisi oleva lõiketasapinna joondumise. Juhul, kui massiivmudelitel, mida lõikama 

asud, on ajalugu, esitatakse järgnev hoiatus: You are about to erase this solid’s history. Do you 

want to continue? (Sa oled kustutamas selle massiivi ajalugu. Kas soovid jätkata?). Lõikamise 

tegemiseks pead klikkima OK. Tehes seda, asendatakse kõik objektipunktide asukohad vaid 

ühe objektipunktiga ning dünaamilise mõõtmete redigeerimise võimalus võetakse ära.  
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Järgnevalt massiivmudelite lõikamise alamsätted: 

 

Säte Kirjeldus 

Planar Object Kasuta mudeli lõikamiseks objekti (ringjoon, ellips, kaar, 2D 

splain, 2D polüjoon), võttes arvesse selle asukohta ning 

paiknemist. 

Surface Kasuta mudeli lõikamiseks pinna mudelit, mis läbib kõiki vajalikke 

massiivmudeli tahkusid. 

Zaxis Kasuta lõiketasapinna defineerimiseks, mis on risti kahe sinu poolt 

valitud punktiga. Need kaks punkti määravad Z telje suuna 

lõiketasapinna tarvis ning esimesest punktist saab tasapinna 

lähtepunkt. 

View Kasuta mudeli lõikamiseks, mille tasapind on paralleelne hetke 

vaate tasapinnale ning läbib ettemääratud punkti. 

XY Kasuta siis, kui soovid lõigata paralleelselt hetke XY tasapinnaga 

läbi määratud punkti. 

YZ Kasuta siis, kui soovid lõigata paralleelselt hetke YZ tasapinnaga 

läbi määratud punkti. 

ZX Kasuta siis, kui soovid lõigata paralleelselt hetke ZX tasapinnaga 

läbi määratud punkti. 

3points Kasuta lõiketasapinna määramiseks läbi valitud kolme punkti. 

Both Kasuta juhul, kui soovid mudelit lõigata kaheks eraldi tükiks, 

vastupidiselt sellele, et eemaldatakse osa sellest. 

 

Alljärgnevatel piltidel on erinevad näited mudelite tükeldamistest, kasutades erinevaid sätteid. 

 

  

Mudeli lõikamine kasutades traditsioonilist 

töökulgu 

Mudeli lõikamine kasutades sätet XY, peale 

UCS muutmist 

 

 

Mudeli lõikamine kasutades sätet 3points Mudeli lõikamine kasutades sätet Surface 
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Protseduur: Massiivmudeli tükeldamine 

 

1. Otsusta, kas soovid mudelit lõigata hetkel aktiivses koordinaadistikus. Kui jah, 

 veendu, et UCS on ka paigutatud ning joondatud nii nagu vaja. 

2. Käivita Slice käsk. 

3. Vali massiivmudel, mida soovid lõigata. 

4. Määra kaks unikaalset X,Y punkti, millest peab lõiketasapind läbi minema või 

 defineeri lõiketasapind kasutades teisi alamsätteid. 

5. Vali mudeli osa, mida soovid alles jätta või vali säte Both, kui soovid mudelit 

 lõigata kaheks erinevaks mudeliks. 
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Tööleht – 3D ümarduste ja servamiste loomine 

 

Selles näiteülesandes täiendad sa 3D massiivmudelit ümarduste ning servamiste lisamisega. 

 
 

1. Ava fail C_3D-Fillets-and-Chamfer.dwg. 

 
2. Riba: Paan Home > tahvel Modify > Fillet. 

3. Ümarduse lisamiseks: 

 

 Vali välimine serv sissevoolu liidese juures (1). 

 Kui küsitakse ümarduse raadiust, sisesta .5. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida serv, vali serv, mis jääb sissevoolu liidese ja peakeha vahele 

(2). 

 Vajuta ENTER. 
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4. Riba: Home > tahvel Modify > Fillet. 

5. Uue ümarduse lisamiseks: 

 

 Vali peakeha välimine serv (1). 

 Kui küsitakse ümarduse raadiust, sisesta 2. 

 Kui palutakse valida serv, sisesta C. 

 Kui palutakse valida serv, vali sama serv. 

 Vajuta ENTER. 

 

6. Riba: Home > tahvel Modify > Chamfer. 

 

 Vali sissevoolu sisemine raadius (1). 

 Käsureal, kuvatakse põhjatasapinna valikut, viidates sellele, et valisid 

massiivobjekti. 
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7. Servamise lõpetamiseks: 

 

 Kui palutakse valida pinna säte, vajuta ENTER. 

 Kui palutakse sisestada põhjatasapinna kaugus, sisesta 1. 

 Kui palutakse sisestada teise pinna servamise distants, vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida serv, vali sama serv. 

 Vajuta ENTER. 

 

8. Riba: Home > tahvel Modify > Chamfer. 

 

 Vali peakeha suurema avause serv (1). 

 Käsureal kuvatakse põhjatasapinna valikut, viidates sellele, et valisid 

massiivobjekti. 

 

9. Servamise lõpetamiseks: 

 

 Kui palutakse valida pinna säte, vajuta ENTER 

 Kui palutakse sisestada põhjatasapinna kaugus, sisesta 1. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse sisestada teise pinna servamise distants, sisesta .5. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida serv, sisesta L. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui küsitakse serva ringi, vali serv, mis asub põhiobjekti suuremal aval  (1). 



Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 269/431 

 

10. Riba: Home > tahvel Modify > Chamfer. 

 

 Vali kruvi augu serv (1). 

 Käsureal kuvatakse põhjatasapinna valikut, viidates sellele, et valisid 

massiivobjekti. 

 

11. Servamise lõpetamiseks: 

 

 Kui palutakse valida pinna säte, vajuta ENTER 

 Kui palutakse sisestada põhjatasapinna kaugus, sisesta .5. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse sisestada teise pinna servamise distants, sisesta .5. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida serv, vali neli kruvi auku. 

 Vajuta ENTER. 

 

12. Iseseisvalt: 

 

 Lisa ümardused ka teisele sisendliidesele. 

 Lisa servamised ka teisele sisendliidesele. 

 
13. Salvesta ja sulge kõik failid. 
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Tööleht – Mudeli lõikamine piki tasapinda 

 

Selles näiteülesandes kasutad Slice käsku jagamaks mudel piki tasapinda ja vaadata sisemiste 

mudelite asukohta. 

 

 
 

1. Ava fail C_Solid-Slice.dwg. 

 

2. Paanil Home > tahvlil Solid Editing > Slice. 

3. Määramaks massiivi, mida lõigata: 

 

 Vali põhikehand. 

 Vajuta ENTER. 

 

4. Lõiketasapinna loomiseks: 

 

 Kui palutakse valida esimene punkt, sisesta 3 (aktiveeritakse säte 3  points). 

 Vajuta ENTER. 

 Kasutades Center objektist kinnihaaramise võimet, vali vasak poldi auk (1). 

 Kui palutakse valida teine punkt, kasuta Center objektist kinnihaaramise võimet 

ning vali parem poldi auk (2). 

 Kui palutakse valida kolmas punkt, kasuta Center objektist kinnihaaramise võimet 

ning vali parema poldiaugu alumine osa (3). 
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5. Kui palutakse valida punkt, mis määrab soovitud külje, vali mistahes punkt 

 mudelil, mis asub defineeritud pinnast ülalpool (1). 

 

6. Paanil View > tahvel Navigate > Orbit. Pööra vaatenurka, et näha tulemust. 

7. Salvesta ja sulge kõik failid. 
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Tööleht – Töötamine 3D-s 

 

Selles näites uurid sa 3D Object Snap seadeid. Samuti kasutad uute objektide juures käske 

extrude, loft, revolve ning sweep. Lisaks vaatad täiendusi Visual Styles seadetes. 

 

1. Ava joonis C_Speaker-Base.dwg. 

 Quick Access > Workspace > 3D Modeling. 

 

2. Status Bar > veendu, et Selection Cycling on välja lülitatud. 

3. Tahu väljavenitamiseks: 

 

 Paanil Solid > tahvel Solid > Extrude. 

 Hoia alla CTRL klahvi ning vali esitahk. 

 Dialoogis Selection, kliki esimesena kuvatud pind ning vajuta ENTER. 

 Tiri kursorit mudelist eemale ning sisesta 1. 

 

 

 

4. Pinna pööramiseks: 

 Paan Solid > tahvel Solid > Revolve 

 Hoia all CTRL klahvi ning vali parema poole pind (1). 

 Dialoogis Selection kliki esimesel pinnal ning vajuta ENTER. 

 Käsureal Specify Axis, sisesta O. 

 CTRL klahvi all hoides vali osa alumine serv punkti (2) läheduses. 

 Käsureal Specify Angle, sisesta 90. 

 

 

5. Pööra mudelit, et vaadata seda tagant ning korda eelnevaid samme, et teha sama  

vastasküljega. 
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6. Objekti pinna venitamiseks (loft): 

 

 Suurenda mudeli tagumisele küljele. 

 Paanil Surface > tahvlil Create > Loft. 

 CTRL klahvi all hoides vali tahk (1). 

 Dialoogis Selection vali esimene Solid Face rida. 

 CTRL klahvi all hoides vali tahk (2). 

 Dialoogis Selection vali esimene Solid Face rida. 

 Vajuta ENTER. 

 Sisesta G kui Guides alamsäte. 

 CTRL klahvi all hoides vali servad (3) ja (4) ning vajuta ENTER. 

 

 

7. Kasutades ViewCube töövahendit, naase SE isomeetrilisse vaatesse. 

 

 Suurenda mudeli paremasse esinurka. 

 Paanil Solid > tahvel Solid > Loft. 

 CTRL klahvi all hoides vali nelinurkne tahk, eemale tõmmatud osas (1). 

 Dialoogis Selection kliki Solid Face real. 

 CTRL klahvi all hoides pööra osa (2). 

 Dialoogis Selection kliki Solid Face real ning vajuta ENTER. 

 Sisesta G kui alamsäte Guides. 

 CTRL klahvi all hoides vali servad (3) ja (4) ning vajuta ENTER. 
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8. Korda sama protseduuri (loft) mudeli vasaku esinurgaga. 

 

9. 3D Object Snap seadetele ligipääsemiseks: 

 

 Status Bar, parem klikk 3D Object Snap peal ning vali Settings. 

 Dialoogis Drafting Settings, paanil 3D Object Snap, kliki Clear All. 

 Vali kastike Center of Face. 

 Kliki OK. 

 Status Bar, veendu, et 3D Object Snap on aktiivne. 

 

10. Rakendamaks Center of Face sätet: 

 

 Status Bar > lülita välja Dynamic UCS. 

 Paanil Home > tahvel Draw > Circle. 

 Käsureal Specify Center Point vali tahu (1) keskpunkt hetkel, kui kuvatakse 3D 

objektist kinnihaaramise ikoon. 

 Käsureal Specify Radius of Circle sisesta 10. 

 

 

11. Paanil Home > tahvel Modeling > Extrude. 
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 Vali ringjoon ning vajuta ENTER. 

 Tiri kursorit ülesse poole ning sisesta 15. 

 

 

12. Loomaks Boolean mahaarvestust: 

 

 Paanil Home > tahvel Solid Editing > Subtract. 

 Vali kõlari põhi ning nelinurkne pikendus ning vajuta ENTER. 

 Vali pikendatud silinder ning vajuta ENTER. 

 

 

13. Serva ümardamiseks: 

 

 Paanil Solid > tahvel Solid Editing > Fillet Edge. 

 Vali serv (1) ning vajuta ENTER. 

 Vali ümardamise objektipunkti nool ning tiri ümardus välja vastavalt nii, kuidas 

soovid. 

 Sisesta .5, et luua täpne ümardus. 

 Vajuta ENTER. 
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14. Objekti serva järgi kujundi loomiseks: 

 

 Paanil Solid > tahvel Solid > Sweep. 

 Vali nelinurk ning vajuta ENTER. 

 Sisesta B, et määrata lähtepunkt ning vali nelinurga lõpp-punkt (1). 

 Kujundi raja määramiseks hoia alla CTRL klahvi ning vali serv (2). 

 

15. Graafilise osa visuaalse stiili muutmiseks vali vastav säte View > Visual Styles: 

 

 Kliki paanil View > tahvel Visual Styles > Shades of Grades 

 Kliki paanil View > tahvel Visual Styles > Sketchy. 

 

16. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Objektide konverteerimine 
 

Sissejuhatus: 

Selles õppetunnis vaadatakse lähemalt, kuidas luua pindasid või massiive konverteerides 

olemasolevat 2D geomeetriat või pindasid. 2D geomeetria konverteerimine 3D geomeetriaks 

annab sulle võimaluse muuta olemasolevad joonised kolmemõõtmelisteks. Järgneval pildil on 

loodud 3D mudel, mis kujutab korruse osalist plaani ning on konverteeritud 2D geomeetriast. 

 

 
 

Eesmärgid: 

Peale õppetunni läbimist oled võimeline kirjeldama, miks võib osutuda vajalikuks objekti 

konverteerimine pinnaks või massiiviks ning oskad valmistada ette objekti omadused nii, et 

seda saab konverteerida. Lisaks vaatad järgmisi käske: Convert to Surface (2D objektide 

konverteerimine pindadeks), Convert to Solid (2D objektide konverteerimine 

massiivmudeliteks). Kirjeldad teatud paksusega pinna karakteristikuid. Kasutad käsku Thicken 

Surface massiivide loomiseks. Konverteerid 2D geomeetriat 3D massiivideks ja pindadeks.  
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2D objektide konverteerimisest massiivideks või pindadeks üldiselt 

Enne kui asud 2D objekte konverteerima massiivideks või pindadeks, pead sa teadvustama 

nõudeid, mis selle protseduuri läbiviimise õnnestunuks loeb. 

 

2D objektide konverteerimine 

Enne kui 2D objekti saab konverteerida pinnaks või massiviks peab ta omama paksuse 

parameetrit, mille väärtus pole võrdne nulliga. Selliste objektide paksuse väärtust muudeti ühest 

kahel alljärgneval viisil: (a) väärtust muudeti paletilt Properties peale objekti loomist või (b) 

süsteemi muutuja THICKNESS väärtust muudeti enne objektide loomist. Paksuse väärtus 

lisatakse Z telje sihis. Seetõttu võib öelda, et objektil on teatav kõrgus. 

 

Soovides disainida ja kuvada geomeetriat, mis omavad teatud kindlat paksust, võid tähelepanu 

pöörata süsteemi muutuja seadistamisele vastavale väärtusele ning kõik 2D objektid, mida 

seejärel lood, luuakse efektiivsemalt, kuna sul pole vaja seda väärtust enam muuta, soovides 

need konverteerida 3D pinna või massiivi mudeliks. Läbi tuntud käskude saad luua vajaliku 2D 

geomeetria, mis annab sinu lõppmudelile teatud kuju. Hiljem saad need objektid muuta 3D 

disaini kajastatavateks. Alljärgnevad pildid esitavad samade objektide kaks erinevat vaadet. 

Ühed objektid (valitud) on paksusega null. Samas kui teised objektid (identsed koopiad 

esimestest) omavad mingit paksuse väärtust. Objektid, millel on teatud paksus olemas saab 

konverteerida pinnamudeleid. Samas massiivideks saab neist kahes objektist konverteerida vaid 

nelinurk põhjaga objekti, kuna tegemist on kinnise joonega. 

 

 
 

Näide: Objektide konverteerimine pinnaelementideks või massiivideks 

Võib esineda mitmeid põhjusi, miks sa konverteerid objekti pinnaelemendiks või massiiviks. 

Üheks neist võib osutuda vajadus saata mudel kellelegi teisele, kes kasutab mõnd muud tarkvara 

ning see ei esitada objekti paksuse väärtust. Või soovitakse loodud objekte/mudeleid kasutada 

renderdamistes ning seal peavad samuti olema mudelid pinnaelementideks või massiivideks 

tehtud. Lisaks võimaldavad massiivmudelitel või pinnaelementidel läbi tehtavad muudatused 

lõppdisaini detailsemaks muuta. Näiteks olgu sul vaja modelleerida toru. Esmalt joonistad 

näiteks ringjoone, nelinurga ning annad sellele paksuse väärtuse, mis ühtlasi esitab toru 

pikkuse. Saad seejärel konverteerida ringjoone või polüjoone. Kui sa konverteerid need 

pindadeks, saad pinnale anda paksuse väärtuse, millest saad seejärel massiivmudel. Kui 

konverteerida polüjooni, saad toru luua koheselt, kui oled esmalt määranud sellele laiuse. 

Järgnev pilt esitab 2D geomeetria konverteerimist 3D pinnaks või massiiviks. Algselt on 

tegemist kahe ringjoonega, kahe suletud polüjoonega ning nelinurk ühes lisatud laiusega. 

Vasakult esimesel pildil on kõikide objektide paksused nullid. Ülalt paremal joonisel on esitatud 
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mudelid teatava paksusega.. All vasakul kolm esimest objekti on konverteeritud massiivideks 

ning kaks tagumist konverteeritud pindadeks. All paremal on tagumisi pindasid veel muudetud, 

lisades neile paksused, misjärel neist saavad massiivid. 

 

 

Pindadeks konverteerimine 

Kasutades käsku Convert to Surface saad luua pinnamudeleid selleks sobivatest 2D objektidest. 

Need nn sobivad objektid, mida konverteerida pindadeks saab on regioonid, jooned, 

polüjooned, kaared, ringjooned, millel on määratud paksuse väärtus nulliks erinevaks. 

Järgneval pildil on polüjoon, millel on positiivne paksuse väärtus konverteeritud 

pinnamudeliks. 

 

 
 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: CONVTOSURFACE 

Riba: Home > Solid Editing lisatahvel > Convert to Surface 
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Protseduur: Objektide konverteerimine pindadeks 

 

1. Riba: Home > Solid Editing lisatahvel > Convert to Surface. 

2. Vali objektid, mida soovid konverteerida. 

3. Kui süsteemi muutuja DELOBJ väärtus on seatud -2, siis kuvatakse dünaamiline 

 käsk, milles pead vajutama Yes kui soovid valitud objektid kustuda peale pinna 

 tekitamist. Kliki No, kui soovid neid alles jätta. 

 

Märkus: Muutes DELOBJ süsteemi muutuja väärtuse -2 peale, kuvatakse iga kord Convert to 

Surface käsu kasutamisel, kas valitud objektid kustutada või mitte. Kui ei soovi kustutada, siis 

võid algsed objektid panna mõnele teisele kihile ning isoleerida need hilisemaks kasutamiseks. 
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Massiivideks konverteerimine 

Läbi käsu Convert to Solid saad konverteerida selleks sobivaid 2D objekte massiivideks. 

Nendeks objektideks saavad olla: ringjooned ning suletud polüjooned, mille paksuse väärtus 

pole null ning avatud polüjoon, millel on konstantne laiuse väärtus ning paksus, mis pole null. 

Järgneval pildil omab polüjoon positiivset paksuse väärtust, mis seejärel konverteeriti massiivi 

mudeliks. 

 
Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: CONVTOSOLID 

Riba: Home > Solid Editing lisatahvel > Convert to Solid 

 

Protseduur: Objektide konverteerimine massiivideks 

 

1. Riba: paanil Home > Solid Editing lisatahvel > Convert to Solid. 

2. Vali objektid, mida soovid konverteerida. 

3. Kui süsteemi muutuja DELOBJ väärtus on seatud -2, siis kuvatakse dünaamiline 

 käsk, milles pead vajutama Yes kui soovid valitud objektid kustuda peale pinna 

 tekitamist. Kliki No, kui soovid neid alles jätta. 

 

Märkus: Muutes DELOBJ süsteemi muutuja väärtuse -2 peale, kuvatakse iga kord Convert to 

Surface käsu kasutamisel, kas valitud objektid kustutada või mitte. Kui ei soovi kustutada, siis 

võid algsed objektid panna mõnele teisele kihile ning isoleerida need hilisemaks kasutamiseks. 
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Pindade konverteerimine massiivideks paksuse lisamisel 

Luues massiivmudeleid läbi pindadele paksuse andmise võib osutuda üheks võimaluseks sinu 

2D andmestikule kolmandat mõõdet lisada. Samas võib läbi selle luua ka kompleksseid 

massiivmudeleid. 

 

Pindadele paksuse lisamine 

Pinna mudel läbi oma definitsiooni eeldab, et sellel pole paksust. Sellel on küll kaks mõõdet, 

mis kirjeldavad pinna läbimist ruumis, kuid sellel puudub kolmas, mis annab objektile paksuse. 

Seetõttu ei esita pinnamudel mingit mahtu. Üks võimalikke viise teha pinnamudelist massiiv 

on anda sellele paksuse väärtus. 

 

Kui pinnale antakse paksuse väärtus, määrad sa pinnale teatava mõõdu, mille põhjal paksus 

lisatakse. Teisisõnu see mõõt avaldub kui pinna nihe (offset), mille vahele tekibki maht, mida 

seejärel saab esitada ruumalaga ning tegemist on massiivobjektiga. Ehkki pinnal pole paksust, 

saame pinna juures rääkida selle positiivsest ning negatiivsest poolest. Seega kui pinnale paksus 

anda, siis positiivne paksuse väärtus loob massiivi mudeli positiivsele poolele ning negatiivne 

paksus mudeli negatiivsele poolele massiivi. Järgneval pildil on näha pind, millele lisati paksus 

loomaks massiivi teatud esmasest tooli istmest. Esialgne pind loodi kahe avatud ristlõike 

läbisurumisel piki kahte avatud juhtjoontpidi paigutatuna mõlemale küljele. 

 

 
Pinnale paksuse andmine on sarnane sellele, kui annad mõnele objektile teatud offset väärtuse. 

Ainsa erinevusega, et kui 2D luuakse täiesti uus objekt, siis siin luuakse vastava offset väärtuse 

järgi massiivmudel. 

 

Näide: Pinnale paksuse lisamine 

Mõnda mudelit on lihtsam koostada, kui esmalt luua pind (avatud profiilidest) ning seejärel 

anda sellele paksus. See võib ühtlasi olla ka kiireim ja/või ainus võimalus mingit mudelit luua, 

kuna algsete profiilide määramine teatud massiivi loomiseks võib osutuda võimatuks. Samas 

võimaldab mõnele objektile paksuse lisamine see ühe sammuga teha objektist massiivmudel. 

Näiteks kui lood maastikuprofiili, saad esmalt piiritleda selle servad mõne avatud polüjoone 

ning teatud paksusega. Peale polüjoone pinnaks defineerimist, saad omakorda sellele pinnale 

anda paksuse, mis esitab just selle disaini, milleni sa jõuda soovisid. Maastikujoonistel saab 

lihtsaid jalgteesid muuta massiivobjektideks, lugedes hiljem neilt vajalikud andmed, näiteks 

vajaliku materjali mahu väärtuse. Järgnev pilt esitab katusekivi. Vasakpoolsel pildil on esitatud 

kivi nii nagu see esitub pinnaelemendina. Paremal on aga sellele pinnaelemendile antud paksus 

ning lõpptulemusena saab sellest massiivobjekt. 
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Paksuse andmise läbi pindade konverteerimine massiivideks 

Pinnad, millele saad paksuse lisada: 

 

 - Pinnad, mis on loodud läbi käsu Convert to Surface. 

 - Pinnad, mis on loodud massiivi lõhkumise teel. 

 - Pinnad, mis loodi käskude abil: Extrude, Revolve, Sweep, Loft, Planar  

  Surface. 

 

Järgneval pildil on pinnamudelist saanud massiivmudel tänu paksuse parameetri muutmisele. 

 
 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: THICKEN 

Riba: paanil Solid > tahvel Solid Editing > Thicken 

 

 

 

Paksuse edastamise pool 
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Pinnale paksuse andmine tähendab, et sa saad seda teha nii positiivses, kui negatiivses telje 

sihis. Seega, sisestades paksuseks positiivse väärtuse, luuakse massiiv positiivsele poolele ning 

negatiivse väärtuse sisestamisel negatiivsele poolele. 

 

Protseduur: Pinnale paksuse lisamine loomaks massiivi 

 

1. Riba: paanil Solid > tahvel Solid Editing > Thicken. 

2. Vali pind, millele soovid paksuse lisada. 

3. Sisesta soovitu paksuse väärtus, kas positiivsena või negatiivsena. 

4. Kui süsteemi muutuja DELOBJ väärtus on seatud -2, siis kuvatakse dünaamiline 

 käsk, milles pead vajutama Yes kui soovid valitud objektid kustuda peale pinna 

 tekitamist. Kliki No, kui soovid neid alles jätta. 

 

Märkus: Muutes DELOBJ süsteemi muutuja väärtuse -2 peale, kuvatakse iga kord Convert to 

Surface käsu kasutamisel, kas valitud objektid kustutada või mitte. Kui ei soovi kustutada, siis 

võid algsed objektid panna mõnele teisele kihile ning isoleerida need hilisemaks kasutamiseks. 
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Tööleht - Objektide konverteerimine 

 

Selles näites anname 2D plaanile kolmanda mõõte, et kujukamalt esitada disaini. 

 

 
 

1. Ava fail C_Converting-Objects.dwg. 

 

Märkus: Võrgustik on parema esituse nimel välja lülitatud. 

 

2. Aktiveeri kiht Inner Walls. Külmuta kõik teised kihid. 

3. Siseseinte loomiseks: 

 

 Vali kõik objektid ekraanil. 

 Parem klikk joonise alas. 

 Vali Properties. 

 Paletil Properties, sektsioonis General sisesta reale Thickness: 96. 

 Vajuta ESC klahvi tühistamaks objektipunktide valik. 

 

 

4. Paanil Home > Solid Editing lisatahvel > Convert to Surface. 

5. Konverteerimaks polüjooned (millel on paksuse väärtus) pindadeks: 
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 Kui palutakse valida objektid, vali need polüjooned, millel on paksus  lisatud. 

 Vajuta ENTER. 

 

6. Taasta kiht Outer Walls ja tee see aktiivseks. 

 

7. Külmuta kiht Inner Walls. 

8. Välisseinte tegemiseks: 

 

 Vali kõik objektid ekraanil. 

 Paletil Properties sektsioonis General sisesta reale Thickness: 120. 

 Vajuta ESC klahvi tühistamaks objektipunktide valik. 

 

9. Paanil Home > Solid Editing lisatahvel > Convert to Solid. 

10. Polüjoonte (teatud paksusega) konverteerimine massiivideks: 

 

 Kui palutakse valida objektid, vali kõik polüjooned, millel on paksus. 

 Vajuta ENTER. 
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11. Varjualuse tegemise ettevalmistamine: 

 

 Taasta kihid Canopy ja Support ning aktiveeri kiht Canopy. 

 Külmuta kiht Outer Walls. 

 Suurenda end rohelise kaare alasse. 

 

 

12. Varjualuse tegemiseks: 

 

 Vali roheline kaar, mis asub sissepääsust üleval. 

 Paletil Properties sektsioonis General sisesta reale Thickness: 120. 

 Vajuta ESC klahvi tühistamaks objektipunktide valik. 
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13. Paanil Home > Solid Editing lisatahvel > Convert to Surface. 

14. Kaare konverteerimiseks pinnaks: 

 

 Kui palutakse valida objektid, vali roheline kaar. 

 Vajuta ENTER. 

 

15. Paanil Solid > tahvel Solid Editing > Thicken. 

16. Varjualusele paksuse andmiseks: 

 

 Kui palutakse valida objektid, valid sama varjualuse objekt. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse sisestada paksus, sisesta 4. 
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17. Taasta kõik kihid ning suurenda nii, et kogu mudel oleks näha. 

 

18. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Massiivmudelite redigeerimine 
 

Sissejuhatus: 

Selles õppetunnis vaadatakse lähemalt ajalugu, mida üks massiivmudel saab lindistada ning 

endas talletada. Seejärel õpitakse, kuidas saab massiivmudelit redigeerida läbi objektipunktide 

ning teisigi massiivide redigeerimise töövahendeid. Aeg-ajalt võib tekkida vajadus, kus mudelit 

tuleb selle eluea vältel redigeerida. Teades erinevaid redigeerimise võimalusi, oskad valida 

kõige mõistlikuma lahenduse operatsiooni läbiviimiseks. Järgneval pildil on redigeeritud 

tahukast tehtud lambikuppel. 

 

 
 

Eesmärgid: 

Peale õppetunni läbimist oled võimeline kirjeldama meetodeid, mille abil saab massiivi 

redigeerida ning oskad seletada mudeli ajalugu. Oskad määratleda erinevaid massiivide 

objektipunkte. Tead, kuidas saab mudeli tahke läbi suruda; nihutada üksikuid mudeli tahke; 

kustutada mudeli tahke; pöörata mudeli tahke; ahendada üksikuid tahke; muuta mudel 

koorikuks; vajutada mingi geomeetria jäljend mudeli tahu sisse; eraldada massiivi katkendlike 

mahte eraldiseisvateks mudeliteks. Muuta ning täiustada massiivmudeleid söögitoa näites.  
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Mudeli ajaloost ning redigeerimise meetoditest 

Selles õppetunnis õpid sa tundma meetodeid, mille abil saab mudeleid redigeerida. Lisaks õpid 

tundma mudeli juures selle ajalugu, mida see sisaldab, kuidas saab kuvada tarvitatud mudelite 

ajalugu komposiitmudelis ning kuidas saab ajalugu komposiitmudelite redigeerimisel ära 

kasutada. Kuna disainprotseduuri ei saa kunagi lõplikuks pidada peale esimest teostust, on 

oluline mõista seadeid ning meetodeid, mis on massiivmudelite redigeerimiseks saadaval. 

Järgneval pildil esitatakse komposiitmudel selle kolmes staadiumis. Vasakul on esitatud mudel, 

mis on loodud kolme alammudeliga kombineerimise teel. Keskel on aktiveeritud 

süsteemimuutuja SHOWHIST. Nüüd on iga alammudel saadaval oma primitiivsel kujul. 

Paremal on lõppmudel, peale redigeerimist ning lisaväärtuste lisamist. 

 

 

Massiivi ajaloo definitsioon 

Peale komposiitmassiivi loomist, sinu võime pääseda ligi ning redigeerida tarvitatud mudeleid 

sõltub komposiitmassiivi talletatud ajaloost. Iga massiivmudel, mille lood saab endas sisaldada 

ajalugu. Sa saad talletada ajalugu iga üksiku mudeli tarvis või koguda ajaloolisi andmeid kogu 

joonise osas. Üksikute mudelite ajalugu on kontrollitav omadusepaletil asetseva süsteemi 

muutuja SOLIDHIST abil. Kui sa lülitad mudeli ajaloo välja, eemaldatakse ka kõik mudeliga 

seotud eelnevad ajaloo märked. Kui nüüd ajalugu uuesti sisse lülitada, siis hakatakse talletama 

mudeli ajalugu sellest hetkest alates. 

 

Komposiitmudel ühes ajalooga on võimeline esitama ka algmudelite piirjooned. Sa kuvad või 

peidad tarvitatud mudelid valides iga mudeli puhul selle ajaloo esitamise sätte. Seda saab teha 

ka globaalselt. Kui sa soovid mudeli põhiselt ajaloo esitamist kuvada, siis valid omadusepaletil 

väärtuse Show History. Kui sa soovid sama asja teha kõikide mudelite tarvis, siis muudad sa 

süsteemi muutujat SHOWHIST. Vaikimisi väärtus on 1, mis talletab ajalugu kõikide mudelite 

osas. Väärtus 0 määrab kõikidele mudelitele ajaloo esitamise None (ei talleta). 

 

Järgneval pildil vasakpoolne mudel esitab kogu ajaloo. Paremal aga esitatakse vaid suurema 

ava ajalugu. Ava tekitada hetkel, kui algse mudeli ajalugu kustutati. 
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Massiivide redigeerimise meetodid 

Massiivide redigeerimisel sa, kas muudad mudeli suurust või kuju. Redigeerimiste 

läbiviimiseks on erinevaid võimalusi. Meetod, mida kasutada sõltub näiteks sellest, mismoodi 

mudel loodi, kas ajalugu on kättesaadav ning milline muudatus on vaja läbi viia. Redigeerimise 

meetodeid saab jagada kolme gruppi: 

 

Kategooria Kirjeldus 

Elementaarobjektide omadused Väärtused, mida saad muuta omadusepaleti 

Geometry ja History sektsioonides. Geomeetrilised 

omadused, mida saad muuta on näiteks: kõrgus, 

ahenemine, raadius, pikkus, laius. 

Objektipunktid Üks mitmekesisemaid meetodeid. Saad muuta 

mudeli parameetreid selle alusel, kuidas see 

eelnevalt loodi, mis kaasab ka mudeli ajaloos 

kasutatud ning tarvitatud mudelite objektipunkte. 

Ühes objektipunktidega saad redigeerida 

massiivmudeleid ka ilma ajaloota läbi üksikute 

mudeli tahkude valiku ning redigeerimise. 

Massiivide redigeerimise käsud Siia alla kuuluvad käsud mudeli eriosade 

läbisurumiseks, liigutamiseks, nihutamiseks, 

kustutamiseks, pööramiseks ning ahendamiseks; 

samuti koorikuks tegemine, jäljendite lisamine 

tahkudele ning erinevate mahtude jagamist 

üksikuteks massiivmudeliteks. 

 

Järgneval pildil on muudetud elementaar-silindrit läbi omadustepaleti. Objektipunktid on 

samuti esitatud, mille abil saab ka redigeerimist läbi viia. 
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Massiivimudelite redigeerimise näited 

Olgu tegemist mõne arhitektuurse lahendusega, mis koosneb massiivmudelites väljendatud 

olemasolevatest hoonetest renoveeritavas mahus. Oletame aga, et esialgselt antud ehitise kõrgus 

on vale. Selle asemel, et ehitusmahtu kustutada, saad muuta selle kõrgust läbi omadusepaleti 

või redigeerida selle kõrgust läbi vastava objektipunkti. 

Luues mehaanikaliste objektide mudeleid, tuleb ette olukordi, kus sul on vaja redigeerida 

kindlaid tahke. Olgu sul vaja näiteks lisada mõni lisamudel teise mudeli sisse. Selleks on sul 

võimalik nihutada või pöörata mõnd tahku, teha vastavad muudatused suletud süsteemist ning 

seejärel paigaldada tahk selle algsesse positsiooni. 
 

Massiivmudelite objektipunkti põhisest redigeerimisest 

Objektipunktide abil läbiviidavad redigeerimised mudeliga sõltuvad nii mudelist kui ka 

objektipunktide valimise viisist. Järgnevalt vaatamegi lähemalt objektipunkte, mis erinevate 

massiivobjektide tarvis on saadaval ning kuidas neile ligi pääseda. Kasutades objektipunkte, 

saad väga operatiivselt muuta massiivmudelit erinevatel viisidel. 

 

Järgnev pilt illustreerib erinevate objektide puhul ilmsiks tulevad objektipunktid. 

 

 
 

Objektipunktide abil redigeerimine 

Iga mudelitüüp omab erinevaid objektipunkte, mida saad valida redigeerimiseks. 

 

 Massiiv-elementaar-mudelid kuvavad oma mõõtmete objektipunktid kolmnurkadena 

nende kiiremaks identifitseerimiseks. Sõltuvalt massiivmudelist,  klikkides 

nelinurksel objektipunktil, saad sa selle kas ümber paigutada või muuta  selle suurust 

igas suunas. 

 Massiivmudelid, mis loodu 2D profiilidest kuvavad objektipunktid vastavalt loodud 

kujundi alusel. Kasutades neid objektipunkte, saad muuta massiivi kuju ja suurust. 

Läbisurutud objekt omab samuti objektipunkte selle kuju tarvis ning kolmnurk 

objektipunkt selle kõrguse muutmiseks. Pöördobjekt omab objektipunkte seda 

defineerinud kuju tarvis ning keskpunktis, mille abil saab  lihtsalt muuta pöörde-

raadiust. Erikujuline läbisurumine (sweep) omab nii profiili objektipunkte kui ka raja 

geomeetria kohta. Reljeefsed pinnad omavad mõlema ristlõike profiili geomeetrias 

objektipunkte ning ka raja kohta. Samas reljeefsed  pinnad, kus on kasutatud juhtjooni 

nende loomisel, nende juures saab muuta vaid juhtjoonte asukohta ja orientatsiooni. 

 Komposiitmudelid, millel on ajalugu talletatud, saad kuvada tarvitatud massiivide 

objektipunkte hoides all CTRL klahvi hetkel kui valid tarvitatud mudeli tahu. Kui 

objektipunktid kuvatakse, saad neil klikkida täpselt samamoodi, kui tegemist  oleks 

erinevate mudelitega. 

 Komposiitmudelid, mille pole ajalugu talletatud (või eemaldati see hilisemas 

tööprotsessi käigus) omavad vaid ühte objektipunkti, mille abil saab muuta mudeli 

asukohta ning orientatsiooni. 

 Massiivmudeli juures saad kuvada üksiku ringiga tähistatud objektipunkti tahu,  serva 
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või punkti jaoks. Selle kuvamiseks pead sa all hoidma CTRL klahvi ning  seejärel 

klikkima tahul, serval või punktil. Peale selle objektipunkti aktiveerimist, vajuta veel 

CTRL klahvi, et saaksid läbi kõikvõimalikud tehingud, mida konkreetse 

objektipunktiga teha saad. Peale uue tehingu valimist, kuvatakse  dünaamiliselt selle 

objektipunktidega tehtav muudatus. Selline redigeerimise viis on eriti kasulik juhul, kui 

mudeli ajalugu pole kättesaadav. 

 

 

Näiteid massiivmudelitest ühes aktiveeritud objektipunktidega 

Järgnevad pildid esitavad mõned näited aktiveeritud objektipunktidest ning nende alusel 

teostatud muudatustest massiivmudelite varal. 

 

  

Üksik massiivkeha Massiivmudel 2D profiilist 

  

Komposiitmassiivi mudel Massiivmudeli redigeerimine tahu 

objektipunkti kaudu.  

 

 

Massiivmudel ilma ajaloota  
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Move objektipunkti töövahend 
Move objektipunkti töövahend koosneb lattidest ning tasapindadest, mis aitavad visualiseerida 

ning objekte nihutada. See kuvatakse, kui oled valinud objekti (aktiveerimaks objektpunkte) 

ning kui kasutad 3D Move käsku. Latid esitavad X, Y, Z telgi. Tasapinnad aga XY, YZ, ZX 

tasapindu. Saad valida mistahes lati või tasapinna määrates sellega ühtlasi ära, mis suunas 

valitud objekt liigub. 

 
 

(1) X telg – Nihuta objekte lineaarselt piki seda telge. 

(2) Y telg – Nihuta objekte lineaarselt piki seda telge. 

(3) Z telg – Nihuta objekte lineaarselt piki seda telge. 

(4) ZX pind – Nihuta objekte lineaarselt piki seda pinda. 

(5) XY pind – Nihuta objekte lineaarselt piki seda pinda. 

(6) YZ pind – Nihuta objekte lineaarselt piki seda pinda. 

 

Alamobjekti valik ning redigeerimine 

Sa saad läbi objektipunktide redigeerida ka massiivide servi ning tahke. Selle tegemiseks pead 

sa esmalt vali vastava alamobjekti hoides all CTRL klahvi. Peale alamobjekti valikut, saad 

kasutada Move objektipunkti töövahendit liigutamaks serva või pinda uute kohta. Järgnev pilt 

esitab tulemuse, kus objektipunkti abil on redigeeritud alamobjekti tasandil. 

 

  

Alamobjekt (serv) valituna Alamobjekti (serva) redigeerimine läbi 

objektipunkti 
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Tahkude surumine 

Kui sa surud massiivmudeli tahku, siis sa kas eemaldad või lisad materjalimahtu. Kasutades 

sedasorti redigeerimise meetodi saad lihtsalt muuta massiivi suurust, mis baseerub tahkudel, 

mis omakorda on erinevate mudelite kombineerimisel saadud. Selles alapeatükis vaatame 

lähemalt, kuidas käsku aktiveerida, selle lisasätteid ning protseduuri, mismoodi massiivi 

tahkusid saab suruda. Järgnev pilt esitab kolm erinevat iteratsiooni ühel mudelil: baasmudel; 

baasmuldel ühes materjali lisamise/eemaldamisega; baasmudel ühes lisatud/eemaldatud 

materjali ning ahendatud tahkudega. 

 
 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Solidedit > Face > Extrude 

Riba: paan Home > tahvel Solids Editing > Extrude Faces 

 

Tahkude surumise seaded 

Järgides tavapärast töökulgu, valid sa esmalt tahud massiivmudelil, mida soovid suruda, ning 

seejärel määrad distantsi ning ahenemise nurga. Surumise distantsi määramisel saad sisestada 

nii positiivse kui negatiivse arvu või valida kaks punkti joonise aknas. Valides joonise aknas 

kaks punkti, surud sa alati positiivses suunas. Sisestades ahenemise nurka, sõltuvalt surutud 

tahu suunast (postiivne või negatiivne) need kas koonduvad või lahknevad (külgnevate tahkude 

arvelt). Positiivne ahenemise väärtus põhjustab külgede sissepoole liikumise, ning uus surutud 

pind saab seetõttu väiksem, kui see algselt oli. Lõpptulemusena saadav surutud tahk on mingi 

distantsi võrra eemal algsest ning paralleelne algse tasapinnaga. Lisaks tavapärasele surumisele 

saad kasutada ka sätet Path, mis võimaldab surumise joone määrata. 

 

Säte Kirjeldus 

Path Kasuta tahu surumiseks mingi kindla distantsi võrra ja suuna järgi, valides 

vastava objekti. Valides rajatingimuse pole sul enam võimalik surumisele 

ahenemist määrata. 
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Järgneval pildil on esitatud kolm erinevat tulemust, surudes täpselt sama algset mudelit 

(esitatud kõige vasemal pildil). Teine mudel näitab tulemust, kui kasutada vaikimisi töökulgu. 

Teised kaks aga surumist, kui rajana on kasutatud kas sirgjoont või kõverjoont. 

 
Protseduur: Tahkude surumine massiivmudelil 

 

1. Käivita käsk Extrude Faces. 

2. Vali tahud, mida massiivil soovid suruda. 

3. Määra surumise kõrgus või vali objekt, mis määrab suuna ning pikkuse surutavale 

 pinnale. 

4. Kui sa sisestasid lihtsalt surumise kõrguse, saad määrata ka ahenemise nurga. 

 

Märkus: Peale käsu lõpetamist, kogu mudeli ajalugu kaotatakse. 
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Tahkude nihutamine 

Läbi tahkude nihutamise saad sa olemasoleval mudelil neid ümber paigutada, lisada või ära 

võtta mudeli mahtu. Valides kõik tahud, mis määravad massiivi mingi aspekti, sa nihutad need 

ümber. Näiteks olgu toodu augud, avad, väljaulatuvad osad. Kui sa aga valid vaid vähesed 

tahud, siis on tegemist materjali lisamise või eemaldamisega. Selles alapeatükis vaadataksegi 

lähemalt, kuidas mudeli tahkusid saab nihutada. Järgneval pildil on tegemist osa tahkude 

ümberpaigutamisega. 

 

 
Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Solidedit > Face > Move 

Riba: paan Home > tahvel Solids Editing > Move Faces 

 

Protseduur: Tahkude nihutamine massiivmudelil 

 

1. Käivita Move Faces käsk. 

2. Vali tahud massiivil, mida soovid nihutada. 

3. Näita algpunkt, mille suhtes nihutatakse. 

4. Näita teine punkt, mis määrab suuna kui ka vahemaa, mille võrra nihutatakse. 

 

Märkus: Peale käsu lõpetamist, kogu mudeli ajalugu kaotatakse. 
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Tahkude ofset 

Kui sa ofsetid mudeli tahkusid, sa kas eemaldad või lisad mudeli materjali, mis on paralleelne 

valitud tahkudega. See on eriti asjalik protseduur, kui soovid kasvatada või vähendada 

silindrilise tahu diameetrit. Selles alapeatükis vaadataksegi tahkude nihestamist (ofset). 

 

Järgneval pildil on esitatud erinevate tahkude nihestus. Nimelt muudeti sisemise ja välimise 

diameetri moodustavate tahkude läbimõõte. Samuti lisati veidi kõrgust läbi tahkude 

nihestamise. 

 

 
Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Solidedit > Face > Offset 

Riba: paan Home > tahvel Solids Editing > Offset Faces 

 

Protseduur: Tahkude nihestamine massiivmudelil 

 

1. Käivita Offset Faces käsk. 

2. Vali tahud massiivil, mida soovid nihestada. 

3. Määra distants (positiivne või negatiivne), mille arvelt nihutatakse. 

 

Märkus: Peale käsu lõpetamist, kogu mudeli ajalugu kaotatakse. 
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Tahkude kustutamine 

Oma mudeli täiustamisel võid jõuda hetkeni, kus sa enam ei vaja mõnd mudeli disaini 

lisaväärtust. Näiteks, oled sa ümardanud servi või lisanud materjali ning ei vaja enam neid. 

Saad kasutada käsku Delete Faces, mudelilt tahkude eemaldamiseks. Selleks, et sa saaksid 

kustutada tahkusid massiivmudelilt, peavad ülejäänud tahud suutma luua suletud objekti. Kui 

tahu eemaldamine ei võimalda mudelit defineerida kui massiivmudel, ei teostata ka tahkude 

kustutamist. Selles alapeatükis vaatamegi seda lähemalt. 

 

Alljärgneval pildil on vasakpoolselt mudelilt mõned tahud kustutatud ning saadud parempoolne 

mudel. 

 

 
 

 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Solidedit > Face > Delete. 

Riba: Home > tahvel Solids Editing > Delete Faces. 

 

Protseduur: Tahkude kustutamine massiivmudelil 

 

1. Käivita Delete Faces käsk. 

2. Vali tahud massiivmudelil, mida soovid kustutada. 

3. Kui palutakse valida OK, et mudeli ajalugu kustutatakse protseduuri jätkamiseks. 

 Kui sa ei soovi mudeli ajalugu kustutada, siis kliki Cancel ning kasuta mõne teist 

 redigeerimise varianti. 

 

Märkus: Peale käsu lõpetamist, kogu mudeli ajalugu kaotatakse. 

 

Märkus: Kui sa soovid kustutada mudeli osa, mis on tekitatud sinna kui Boolean operatsioon, 

siis kustuta parem see mudel ise (juhul, kui selle ajalugu on alles). Seda saad teha, hoides all 

CTRL klahvi, valides tahu, mis loodi mahtude kombineerimisel. Nüüd kuvatakse 

originaalmudeli objektipunktid, vajuta DELETE klahvi. 
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Tahkude pööramine 

Tahkude pööramise teel on võimalik valitud tahkusid ümber orienteerida või eemaldada/lisada 

materjali olemasoleval massiivil. Siingi on sul võimalik valida kõik mingi mõttelise osa tahud 

ning need seejärel terviklikult ümber paigutada. Näiteks olgu toodud augud, avad ja eendid. 

Valides aga üksikud tahud, sa lisad või eemaldad materjali hetkel, kui pöörad neid. Selles 

alapeatükis vaatamegi lähemalt neid protseduure. 

 

Järgneval pildil on näha kolm iteratsiooni (sammu) kõlari disainist, kus pööratakse tahkusid. 

Esimene on algne mudel. Teisel pildil on ülemist osa pööratud, et disaini rohkem avardada. 

Kolmandal pildil on aga aluse tahkusid pööratud, et saada stabiilsem põhi. 

 

 
 

Käsu aktiveerimine 
 

 
 

Käsurealt: Solidedit > Face > Rotate. 

Riba: Home > tahvel Solids Editing > Rotate Faces. 

 

Protseduur: Tahkude pööramine massiivmudelil 

 

1. Käivita käsk Rotate Faces. 

2. Vali massiivmudeli tahud, mida soovid pöörata. 

3. Määra esimene punkt teljel, ümber mille soovid pöörata või vali üks lisasäte ning 

 määra telg, mille ümber soovid teguviisi läbi viia. 

4. Määra teine punkt teljel, mille ümber soovid pöörata, pannes tähele, et tegemist  oleks 

 positiivse telje sihiga. 

5. Sisesta pööramise nurk. 

 

Märkus: Peale käsu lõpetamist, kogu mudeli ajalugu kaotatakse. 
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Tahkude ahendamine 

Kui sa ahendad massiivi tahkusid, sa annad mudeli tahkudele teatava kalde vastavalt 

algpunktile ning suunale. Selline protseduur võib osutuda vajalikuks siis, kui soovitakse mingit 

kindlat mahtu maha lõigata. Selles alapeatükis kõigest täpsemalt. 

 

Alljärgnev pilt esitab kupli algse disainprotseduuri. Vasakul on alustatud elementaartahuka 

loomisega ning seejärel seda muudetud tahkude ahendamise teel (parem pilt), mis on 

rakendatud vastastiku olevatele tahkudele. 

 

 
 

Käsu aktiveerimine 
 

 
 

Käsurealt: Solidedit > Face > Taper 

Riba: paan Home > tahvel Solids Editing > Taper Faces 

 

Tahkude ahendamise sätted 

 Tavalist töökulgu järgides, valid sa esmalt tahud massiivil, mida 

soovid ahendada. Seejärel defineerid vektori (kahe punkti järgi), ning annad ahenemise nurga. 

Sõltuvalt tahkude valikust aga ka algpunkti valikust ning vektori suunast ja positiivsest või 

negatiivsest sisestatud nurgast, sa kas lisad või eemaldad materjali mudelist. 

 

Ahenemiste prognoosimine 

Alljärgnevatel piltidel on erinev algpunkt valitud näitamaks lõpptulemust. Neil piltidel punkt 

tähistab algpunkti ning nool näitab vektori suunda. Punktiirid näitavad originaal servi, 

võrrelduna ahenevate servadega. 
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Selles näites on algpunkt valitud osalt piki 

tahku. Pane tähele, kuidas tahud originaalist 

muutuvad (tähistatud katkendlikult). Tahud, 

mis on allpool algpunkti lisavad massiivile 

materjali ning tahud, mis jäävad ülespool 

algpunkti eemaldavad materjali. Samuti pane 

tähele, kuidas ahenemise algust kontrollitakse 

algpunkti järgi ning mitte algse serva 

positsiooni järgi tahul. 

Selles näites on algpunkt defineeritud 

nelinurk tahuka nurgas. Pane jällegi tähele 

tahkusid, mis asuvad baaspunktist ülal pool 

ning, mis allpool. Pane tähele ka, kuidas 

muutub parempoolne tahk võrreldes mudeli 

teiste osadega. 

 

 

Protseduur: Tahkude ahendamine massiivmudelil 

 

1. Käivita käsk Taper Face. 

2. Vali tahud, mida soovid ahendada. 

3. Määra algpunkt, millest alates ahendamine algab (lisatakse või eemaldatakse 

 materjali). 

4. Määra teine punkt, mis ühtlasi defineerib vektori, mille suhtes ahenemise nurka 

 mõõdetakse. 

5. Sisesta ahenemise nurgaks kas positiivne või negatiivne number. 

 

Märkus: Peale käsu lõpetamist, kogu mudeli ajalugu kaotatakse. 
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Kooriku loomine 

Kui sa lood massiivmudelist kooriku, siis tekitad sa uue mudeli, millel on teatav seina paksus. 

See paksus defineeritakse paralleelsete nihestuste teel kõikide mudeli tahkude vahel, enne kui 

koorik ise luuakse. Kui sa sisestad positiivse nihestuse, siis uued tahud nihutatakse mudeli 

sisemuse poole. Negatiivne väärtus nihestab tahud väljapoole, ning seega suurendades mudeli 

tegelikku suurust. Kooriku loomist väljapoole võid vajada siis, kui oled määranud teatud 

massiivi ning soovid selle ümber luua kesta. Selle alapeatükis vaatamegi protseduuri lähemalt. 

 

Järgneval pildil on olemasolevast massiivist loodud koorik. 

  

 
 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Solidedit > Face > Shell. 

Riba: Home > tahvel Solids Editing > Shell. 

 

Protseduur: Massiivist kooriku tegemine 

 

1. Käivita käsk Shell. 

2. Vali massiiv, millest soovid koorikut teha. Kui öeldakse, et protseduuri läbi 

 viimiseks kustutatakse mudeli ajalugu, vasta OK. 

3. Vali mistahes tahk, millest ei soovid koorikut. Tegelikult eemaldad sa selle 

 mudelilt, kui koorik luuakse. 

4. Sisesta kooriku distants. 

 

Märkus: Peale käsu lõpetamist, kogu mudeli ajalugu kaotatakse. 

 

Märkus: Kui sinu disain peaks seda vajama, saad valida ning kooriku teha mudelist, millest 

juba on tehtud. Samuti saad valida mudeli, mille koorik loodi tarvitatud mudelite näol. 
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Servade jäljendamine 

Kui sa jäljendad massiivmudelit, sa kas lisad sellele geomeetriat või jagad tahu mitmeks 

väiksemaks tahuks. Mingile tahule geomeetrilise jäljendi tegemiseks peab see olema 

paralleelne mudeli tahu tasapinnaga. Samas, kui mudeli tahu tükeldamine võimaldab sul 

luua/esitada teisi disainieripärasid. Selles alapeatükis kõigest lähemalt. 

 

Alljärgneval pildil on tahkudele lisatud jäljendid kasutades kolmandat geomeetriat. Uusi 

tahkusid seejärel redigeeriti kasutades teisi käske. 

 

 
 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Solidedit > Face > Imprint. 

Riba: Home > tahvel Solids Editing > Imprint. 

 

Protseduur: Servajäljendite lisamine massiivmudelile 

 

1. Käivita käsk Imprint. 

2. Vali massiiv, millele soovid jäljendit jätta. 

3. Vali objekt, mille abil soovid jäljendit teostada. Kui palutakse kinnitada, et mudeli 

 ajalugu kustutatakse, kliki OK. 

4. Kui küsitakse, kas algne objekt kustutada, vali Yes, kui soovid ning No, kui 

 soovid seda alles jätta. 

5. Jätka jäljendobjektide valikut, ning samuti vasta objekti kustutamise kohta käivale 

 küsimusele sobivalt. 

6. Vajuta ENTER käsu lõpetamiseks ning tahkude jagamise lõpetamiseks. 

 

Märkus: Peale käsu lõpetamist, kogu mudeli ajalugu kaotatakse. 
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Massiivide eraldamine 

Käsku Separate kasutad siis, kui soovid kahte või rohkemat mudelit luua ühest defineeritud 

mudelist, millel kaks või enam eraldatud mahtu. Eraldatud maht tähendab seda, et üksik massiiv 

omab massiivi masse, mis pole omavahel seotud. See võib ilmneda kui kasutada Boolean käske 

mudelite liitmiseks või lahutamiseks. Selles alapeatükis kõigest lähemalt. 

 

Järgnev pilt esitab kaks eraldiseisvat mudelit, mis loodi ühest mudelist, kui viimases tekkisid 

eralduvad mahud. 

 

 
Käsu aktiveerimine 
 

 
 

Käsurealt: Solidedit > Body > Separate. 

Riba: Home > tahvel Solids Editing > Separate. 

 

 

Protseduur: Massiivmudelite eraldamine 

 

1. Käivita käsk Separate. 

2. Vali massiiv, mida soovid eraldada. Kui küsitakse, et mudeli ajalugu sellega 

 kustutatakse, kliki OK toimingu jätkamiseks. 

 

Märkus: Peale käsu lõpetamist, kogu mudeli ajalugu kaotatakse. 
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Tööleht – Massiivmudelite redigeerimine 

 

Selles näites redigeerime ja täpsustame massiivmudeleid, mis defineerivad söögitoa. 

 

 
 

1. Ava fail M_Editing-Solid-Models.dwg. 

 

2. Vali paan Home 

3. Suurenda end laua ümardatud serva juurde. 

 

 

4. Ümarduse eemaldamiseks laua nurgast: 

 

 Paan Home > tahvlil Solid Editing > Delete faces. 
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 Kui palutakse valida tahud, vali ümardatud tahud laualt. 

 Vajuta ENTER. 

 Vajuta ESC väljumaks Solidedit käsust. 

 

 

5. Paan Home > tahvlil Solid Editing > Extrude Faces. 

 

 Kui palutakse valida tahud, vali laua vasakus servas olev pikk lauaplaadi tahk. 

 

6. Lauaplaadi laiuse suurendamiseks vasakult küljest: 

 

 Vajuta ENTER. 

 Sisesta 100 uueks kõrguseks. 

 Sisesta 0 ahenemise nurgaks. 

 Vajuta ESC klahvi väljumaks Solid Edit käsust. 

 

 

  

7. Paan Home > tahvlil Solid Editing > Move Faces. 
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 Kui palutakse valida tahud, vali lühem lauaplaadi serv. 

 

8. Lauaplaadi pikkuse suurendamiseks: 

 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida algpunkt, kliki mistahes joonise punktis. 

 Kui palutakse valida teine punkt, liigu hiirega X telje positiivses suunas, ning sisesta 

50. 

 Vajuta ESC klahvi väljumaks Solid Edit käsust. 

 Korda protseduuri ka teise lauaserva tarvis. 

 

 

9. Kasuta töövahendit Orbit vaatamaks laua teist külge. 

 

 Külmuta kiht Closed Wall. 

 

10. Paan Home > tahvlil Solid Editing > Offset Faces. 

 

 Kui palutakse valida tahud, vali parempoolne pikem lauaplaadi serva tahk. 



Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 310/431 

 

 

11. Lauaplaadi laiuse suurendamiseks paremalt poolt: 

 

 Kui palutakse valida ofset distants, sisesta 100. 

 Vajuta ENTER. 

 Vajuta ESC klahvi väljumaks Solid Edit käsust. 

 

 

12. Vali kast. Üks objektipunkt peaks kuvatama. 

 

 Vajuta ESC klahvi. 

 Külmuta kiht Open Wall. 

 CTRL + klikk valimaks kasti ülemine osa. 

 

 

13. Suurendamaks ülemise osa suurust: 

 

 Vali ülemine kolmnurkne objektipunkt ning nihuta hiirt Z telje positiivses sihis ning 

sisesta 300. 

 Vali nüüd eesmine kolmnurkne objektipunkt ning nihuta hiirt X telje  positiivses 

suunas, ning sisesta 100. 
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14. Paan Home > tahvlil Solid Editing > Imprint. 

15. Uuendamaks valgusti kuju. 

 

 Vali kollane valgusti kuppel. 

 Kui palutakse valida objekt jäljendamiseks, vali lilla joon. 

 Kui küsitakse, kas lähteobjekt kustutatakse, sisesta Yes. 

 Vajuta ENTER. 

 Korda protseduuri teise kupli poolega. 

 

 

16. Paan Home > tahvlil Solid Editing > Rotate Faces. 

 

 Kui palutakse valida tahud, vali tahk, mis jääb jäljendist allapoole. 

 

17. Tahu pööramiseks: 
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 Vajuta ENTER. 

 Kui küsitakse telje punkti, kasuta Endpoint objektist kinnihaaramise  võimet ning 

vali jäljendjoon paremalt vasakule. 

 Kui küsitakse pöördenurka, sisesta 30. 

 Vajuta ESC klahvi väljumaks Solidedit käsust. 

 Korda protseduuri kupli teisel poolel. 

 

 

18. Paan Home > tahvlil Solid Editing > Taper Faces. 

 

 Vali kupli otsa tahud. 

 

19. Kupli otsade ahendamiseks: 

 

 Kui palutakse valida algpunkt, kasuta Midpoint objektist kinnihaaramise võimet 

ning vali üks valitud tahu keskpunktidest. 

 Kui palutakse valida teine punkt, liigu kursoriga Z telje positiivses sihis ja  tee 

klikk. 

 Kui palutakse sisestada ahenemise nurk, sisesta 30. 

 Vajuta ESC klahvi väljumaks Solidedit käsust. 

 

20. Kasuta töövahendit Orbit pööramaks vaadet kupli allossa. 
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21. Paan Home > tahvlil Solid Editing > Shell. 

 

 Kui palutakse valida massiiv, vali kuppel. 

 

22. Jätkamaks protseduuri kooriku tegemiseks kuplile: 

 

 Kui palutakse valida tahud, mis eemaldatakse, vali alumine tahk. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse sisestada kooriku nihe, sisesta 3. 

 

23. Vaata täiendatud söögitoa mudelit täies ulatuses. 

 

 Paanil View > tahvlil Views > Southeast Isometric olemasolevast nimekirjast. 

 Taasta kõik kihid. 
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Tööleht – Serva kopeerimine 

 

Selles näites kopeerid sa olemasolevalt objektilt serva, et seejärel luua sellest klaastasapinda 

ning vaheseina. 

 

1. Ava joonis Offset Edge.dwg. 

2. Nupupaanil Quick Access toolbar > Workspace: 3D Modeling. 

3. Vali Solid > Solid Editing > Offset Edge. 

4. Näitamaks serva, mida kopeerida, vali laua ülemine pind. 

 

5. Näitamaks punkti, kuhu kopeerida, vali punkt väljaspool olemasolevat objekti (vt 

joonist). 

 

6. Käsk on endiselt aktiivne. Vali laua ülemine pind uuesti. 

7. Määramaks kopeeritavat punkti, vali punkt nüüd valitud tahu sees (vt pilti). 
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8. Vajuta ENTER, et käsust väljuda. 

9. Eralduse loomiseks: 

 

 Vali Solid > Solid > Extrude. Määramaks objekte, mida ruumi tõsta, vali sisemine 

piirjoon. Vajuta ENTER objektide valiku lõpetamiseks. Paiguta kursor lauast 

mõnevõrra kõrgemale ning sisesta kõrguseks .5. 

 

10. Plaadi loomiseks: 

 

 Vali Solid > Solid > Extrude. Määramaks objekte, mida ruumi tõsta, vali välimine 

piirjoon. Vajuta ENTER, et valik lõpetada. Liigu kursoriga ülesse poolening sisesta 

kõrguseks .05. 
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11. Materjali lisamiseks sisesta käsureale MA. Lähteobjekti valikuks näita klaasist tasapind. 

 

12. Näitamaks sihtobjekti, vali sinu poolt loodud vahesein. 

13. Veendu, et materjal ka korrektselt esitatakse. 

 

14. Sulge kõik failid, ära salvesta muudatusi. 
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Geomeetria lugemine massiivmudelitest 
 

Sissejuhatus: 

Selles õppetunnis vaadatakse lähemalt, kuidas massiivmudeli põhjal luua uus tahk või serva 

geomeetria. Uue geomeetria abil saad sa seejärel oma mudelit esitada mitmeti. Järgneval pildil 

on massiivmudelist loetud tahud ning servad, mis koosnevad joontest, kaartest, regioonidest 

ning omakorda tahkudest. 

 
Eesmärgid: 
Peale õppetunni läbimist oled võimeline käivitama käsku Copy Faces ning kopeerima üksikuid 

tahkusid massiivmudelilt; käivitama Copy Edges käsku ning kopeerima üksikuid servasid 

massiivmudelilt; käivitama Extract Edges ning kopeerima üksikuid servasid massiivmudelitelt; 

õhkima 3D mudeleid, konverteerides sellega massiivi pinnamudeliks, regioonideks või 

pindadeks ning regioonid joonteks, kaarteks ja splainideks; looma uusi mudeleid 

olemasolevatelt servade ning tahkude lugemise teel. 
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Tahkude kopeerimine 

Käsku Copy Faces kasutad siis, kui soovid olemasolevalt massiivmudelilt kopeerida tahku(sid). 

Kopeeritavad objektid, mis selle abil luuakse on kas regioonid või pinnad, sõltuvalt massiivi 

tahu kontuurist, mille sa parasjagu valid. Tasapinnaline massiivi tahk loob regiooni ning kõik 

teised tahud loovad pinnad. Tahkude kopeerimine on eriti kasulik, kui soovid luua uut 

massiivmudelit, mis mõnes osas on olemasoleva koopia. Kuna kopeeritav tahk on identne 

koopia valitud tahust, siis ühtib ka selle suurus valitud massiivi tahuga. Mistahes koopia on 

identne ilma, et sa peaksid kulutama tohutult aega selle taastamiseks mingil teisel viisil 

(geomeetriliste objektide kombineerimisel). Järgneval pildil on uus regioon loodud peale 

mudeli tahu kopeerimist olemasolevalt massiivilt. 

 

 
 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Solidedit > Face > Copy 

Riba: Home > tahvlil Solid Editing > Copy Faces 

 

 

Protseduur: Tahkude kopeerimine 

 

1. Käivita Copy Faces käsk. 

2. Vali tahud massiivilt, mida soovid kopeerida. 

3. Määra algpunkt. 

4. Määra punkt, kuhu soovid kopeeritavat tahku paigutada. 
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Servade kopeerimine 

Käsku Copy Edges kasutad siis, kui soovid olemasolevalt massiivmudelilt kopeerida valitud 

servi. Kopeeritavateks objektideks on kas jooned, kaared, ringjooned või splainid – sõltuvalt 

massiivi serva kontuurjoonest, mille valid. Servade kopeerimine massiivilt võib hoida kokku 

aega profiilide loomiseks, rajajoonte ning juhtjoonte tegemiseks edasises disainiprotsessis. 

Järgneval pildil on üks osa ehitise ülemisest servast kopeeritud ning seejärel kasutatud 

rajajoonena, et luua surutud mudel varjualusest, mis on seejärel liidetud mudeliga. 

 

 
 

Käsu aktiveerimine 
 

 
 

Käsurealt: Solidedit > Edge > Copy. 

Paan Home > tahvlil Solid Editing > Copy Edges. 

 

 

Protseduur: Servade kopeerimine 

 

1. Käivita käsk Copy Edges. 

2. Vali massiivilt servad, mida soovid kopeerida. 

3. Vali algpunkt. 

4. Määra punkt, kuhu soovid kopeeritavad servad paigutada. 
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Kõigi mudeli servade väljavõtt 

Kasutad käsku Extract Edges kopeerimaks mudeli kõiki servi valitud mudeli peale. Käsk on 

analoogne Copy Edges käsule, kuna kopeeritavateks objektideks on kas jooned, kaared, 

ringjooned või splainid sõltuvalt massiivi serva kontuuri valikust. Kiht, kuhu vastavad objektid 

paigutatakse on käsu käivitamise hetkel olnud aktiivne kiht. Kõigi mudeli servade väljavõtt on 

kiire lahendus mudeli esitamiseks sõrestikmudelina. Saad seda kasutada disaini protseduuri 

mingi osa rõhutamiseks, näiteks olemasolevate mahtude kujutamist. Järgneval pildil on just 

ümbruses asetsevad majad tehtud sõrestikmudeliteks, et need ei võtaks liialt tähelepanu ära 

uuest disainist. See loodi põhjatahkude kopeerimise teel. Ning omakorda sõrestikmudel servade 

väljavõtmise teel. 

 

 
 

 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: XEDGES 

Riba: Home > tahvlil Solid Editing > Extract Edges. 

 

Protseduur: Mudeli kõigi servade väljavõtu tegemine 

 

1. Käivita Extract Edges käsk. 

2. Vali regioonid, pinna mudelid või massiivmudelid. 
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3D mudelite õhkimine 

Käsku Explode kasutad sa mudeli konverteerimiseks ühest objekti liigist teist liiki objektideks. 

Kui sa õhid massiivmudeli, saab sellest pinnamudel. Massiivmudel asendatakse regioonidega 

ning pindade, mis esitavad tahkusid. Kui sa õhid regiooni või pinna, lood sa sõrestikmudeli. 

Regioon või pind asendatakse joonte, kaarte ja splainidega, mis esitavad algse objekti servi. 

Kui sa soovid lahata mudeli enamik tahkusid, siis mudeli õhkimine või kopeerimine võib 

osutuda kiiremaks, kui iga tahu eraldiseisev kopeerimine, eriti siis, kui mudelil on terve rida 

väikeseid tahu segmente. Järgneval pildil, õhiti mudel ning seejärel eemaldati need tahud, mis 

polnud vajalikud. 

 
 

Protseduur: 3D mudelite õhkimine 

 

1. Käivita Explode käsk. 

2. Vali regioonid, pinna mudelid või massiivmudelid. 
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Tööleht – Massiivmudelilt geomeetria lugemine 

 

Selles näiteülesandes, lood sa uued mudelid olemasolevatelt massiivmudelitelt loetud servade 

ning tahkude põhjal. 

 

 
 

1. Ava fail M_Extract-Geometry.dwg. 

2. Paan Home > tahvlil Solid Editing > Copy Faces. 

3. Olemasoleva massiivi ülemise tahu kopeerimiseks: 

 

 Vali massiivmudeli ülemine tahk. 

 Määra algpunkt, haarates kopeeritava objekti ühest nurgapunktist. 

 Ühes aktiveeritud PolarSnap sättega, liiguta hiirt Z telje positiivses sihis ligikaudu 

50 ühikut ning tee klikk. 

 Vajuta ESC käsust väljumiseks. 

 

 

4. Paan Home > tahvlil Modeling > Extrude. 

5. Loomaks uut massiivi kopeeritud tahkude surumise teel: 

 

 Vali tahk, mille just lõid. 

 Vali distants läbi objektist kinnihaaramise teel, ning näidates algse mudeli alumist 

nurgapunkti. 
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6. Riba: Home > tahvlil Solid Editing > Shell. 

7. Uuest mudelist kooriku tegemine: 

 

 Vali surutud massiiv. 

 Vali ülemine tahk, mis operatsiooni käigus eemaldatakse. 

 Kui palutakse sisestada kooriku paksust, sisesta -8. 

 Vajuta ESC klahvi käsust väljumiseks. 

 

 

8. Kihi seade muutmiseks: 

 

 Aktiveeri kiht Cross Sectional Geometry. 

 Külmuta kiht Copied Surface. 

 

9. Paan Home > tahvlil Solid Editing > Copy Edges. 

10. Kopeerimaks ülemised viis serva mudeli ülaosast algsesse kohta: 

 

 Vali viis serva nii nagu näidatud joonisel. 

 Kui palutakse valida algpunkt, sisesta 0,0. 

 Kui palutakse sisestada teine punkt, anna 0,0. 

 Vajuta ESC klahvi käsust väljumiseks. 
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11. Kasuta käsku Pedit ning ühenda olemasolevad üksikud jooned ning kaared üheks 

 polüjooneks. 

12. Paan Home > tahvlil Modeling > Sweep. 

13. Tegemaks äärist piki polüjoont. 

 

 Kui palutakse valida objekt, mida surutakse, vali pool-ringjoone geomeetria.  

 Vajuta ENTER. 

 Kui küsitakse surumise rajajoont, vali polüjoon. 

 

 

14. Kasuta käsku List kontrollimaks objekti tüüpi, mille sa just lõid. Esimene rida peaks 

 esitama: 

 

 3DSOLID Layer: „Cross Sectional Geometry” 

 

15. Kasuta Explode käsku ning lase viimati loodud objekt õhku. 

16. Kasuta käsku List ning kontrolli, mis nüüd öeldakse objekti kohta. Esimene rida  peaks 

 esitama: 

 

 SURFACE Layer: „Cross Sectional Geometry” 



Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 325/431 

 

 

17. Kihi seadete muutmiseks: 

 

 Aktiveeri kiht Extract All Edges. 

 Külmuta kiht Cross Sectional Geometry. 

 

18. Olemasolevalt mudelilt kõikide servade lugemiseks: 

 

 Paan Home > tahvlil Solid Editing > Extract Edges. 

 Vali massiivmudel. 

 Vajuta ENTER. 

 

19. Külmuta kiht Initial Solid Model. Joonis peaks nüüd välja nägema alljärgnev. 

 

20. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Mudeli positsiooni muutmine 
 

Sissejuhatus: 

Selles õppetunnis vaadatakse lähemalt, kuidas muuta 3D mudelite asukohta ning orientatsiooni. 

Massiivmudeleid saab luua mitmel moel. Alatihti luuakse aga mudelid mõnes teises kohas, 

failis või soovitakse kasutada mõnd varem tehtud mudelit teistelt kaasosalistelt. Iga disaini 

komponent peab olema õigesse kohta paigutatud nii et tekib seos olemasoleva geomeetriaga. 

Seetõttu on efektiivne mudelite paigutamine üks edu pantidest. Järgneval pildil on akna ning 

ukse raamid lisatud mudelile, muutes viimaste orientatsioone. 

 

 
Eesmärgid: 

Peale õppetunni läbimist oled võimeline käivitama käsku 3D Mode objektide nihutamiseks 

erinevatel tasapindadel; 3D Align objektide joondamiseks teiste mudelite järgi ning 3D Rotate 

objektide pööramiseks erinevate telgede ümber. 
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Nihutamine 3D-s 

Objektide nihutamiseks 3D-s kasutad käsku 3D Move. Operatsiooni käigus sa valid esmalt 

objektid, mida soovid nihutada ning seejärel tasapinna, mille järgi objekti ümber paigutad läbi 

töövahendi move grip. Kui olemasolevat tasapinda ei valita, eeldab move grip töövahend 

vaikimisi tasapinda XY hetkel aktiivses UCS koordinaadistikus. Järgneval pildil on kasutatud 

3D Move käsku juhtkangide nihutamiseks tasapinna suhtes, millel need ise asuvad. 

 

Märkus: Selleks, et töövahend move grip iseseisvalt valiks massiivi tasapinna, peab olema 

aktiveeritud dünaamiline UCS. 

 

 
 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: 3Dmove, 3M 

Riba: Paan Home > tahvel Modify > 3D Move 

 

 

Protseduur: Objektide nihutamine 3D-s 

 

1. Käivita käsk 3D Move. 

2. Vali objektid, mida soovid nihutada. 

3. Vali pind, mille suhtes kasutatakse töövahendit move grip või määra algpunkt. 

4. Vali sobiv telg või tasapind 3D move grip töövahendi kasutamiseks. 

5. Sisesta paigutus. 
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Joondamine 3D-s 

Kasutad 3D Align käsklust objektide joondamiseks kindlas asukohas järgides ühtlasi ka 

pöördenurki. See töövahend on eriti kasulik siis, kui täpseid nurki on raske leida, või kui mitu 

erinevat pööramist on vaja korraga teostada objekti paigutamiseks. Järgneval pildil, 

massiivmudeli aknaraamid lisatakse mudelisse. Kui need imporditi mudelisse, ei asunud need 

vajaliku nurga all. 

 

 
 

Käsu aktiveerimine 
 

 
 

Käsurealt: 3Dalign, 3AL 

Riba: Home > tahvel Modify > 3D Align 

 

 

Protseduur: Objektide joondamine 3D-s 

 

Kasutades 3D Align käsku tuleb olulist tähelepanu pöörata algpunktide valikule ning 

sihtpunktide valikule, et joondamine oleks teostatud õigesti. Algpunktide põhjal määratud 

tasapind (3 punkti järgi) peab ühtima sihtpunktidega määratud tasapinnaga (3 punkti järgi). 

Lisaks tasapindade kokkusobivusele peavad esimene algpunkt ning esimene sihtpunkt kokku 

langema ning sama ka teise ja kolmanda punktiga. 

 

1. Käivita käsk 3D Align. 

2. Vali objekt, mida joondada soovid. 

3. Vali algpunkt objektil, mida soovid joondada. 

4. Vali teine punkt objektil, mida soovid joondada. 

5. Vali kolmas punkt objektil, mida soovid joondada. 

6. Vali esimene sihtpunkt. 

7. Vali teine sihtpunkt. 

8. Vali kolmas sihtpunkt. 
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Pööramine 3D-s 

Kasutad käsku 3D Rotate selleks, et objekte 3D ruumis ümber orienteerida. Operatsiooni käigus 

valid objektid, mida soovid pöörata ning määrad telje, ümber mille pööramine toimub. Saad 

pöörata X, Y, Z telje ümber hetkel aktiivse UCS koordinaadistikus. Samas saad määrata uue 

orientatsiooni kasutades rotate grip töövahendit massiivmudeli tahul. Järgneval pildil 

kasutatakse rotate grip töövahendit katuseakende installeerimisel. 

 

 
 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: 3Drotate, 3R 

Riba: Home > tahvel Modify > 3D Rotate. 

 

 

Rotate Grip töövahend 

 
(1) Pööramise keskpunkt. 

(2) Vali punane võru, kui soovid pöörata ümber X telje. 

(3) Vali roheline võru, kui soovid pöörata ümber Y telje. 

(4) Vali sinine võru, kui soovid pöörata ümber Z telje. 
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Protseduur: Objektide pööramine 3D-s 

 

1. Käivita käsk 3D Rotate. 

2. Vali objektid, mida soovid pöörata. 

3. Liigu rotate grip töövahendiga massiivi tahule, mille ümber soovid pöörata või  vali 

 joonise alas hetkel aktiivne UCS koordinaadistik. 

4. Vali telje võru ümber mille pöörata. 

5. Sisesta pöördenurk. 
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Tööleht – Mudelite manipuleerimine 

 

Selles näiteülesandes kasutad sa käske 3D Rotate, 3D Move ning 3D Align lisamaks väntvõllid 

alusele. 

 

 
 

1. Ava fail M_Change-Model-Position.dwg. 

 

2. Riba: Paan Home > tahvel Modify > 3D Rotate. 

3. Väntvõlli pööramiseks: 

 

 Vali väntvõll. 

 Vajuta ENTER. 

 Vali väntvõlli otsa keskpunkt. 

 Vali Z telge tähistav võru. 
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4. Pööramise lõpetamiseks: 

 

 Sisesta 90. 

 

5. Riba: Paan Home > tahvel Modify > 3D Move. 

6. Väntvõlli nihutamiseks: 

 

 Vali väntvõll. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida algpunkt, kasuta Center objektist kinnihaaramise võimet ning 

vali võlli keskpunkt. 

 Kui palutakse valida teine punkt, kasuta Center objektist kinnihaaramise võimet 

ning vali madalama aluse kekspunkt, luues sellega ka objektide osalise 

kokkulangevuse. 
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7. Riba: Paan Home > tahvel Modify > 3D Move. 

8. Väntvõlli nihutamiseks: 

 

 Vali väntvõll. 

 Vajuta ENTER. 

 Vali otspunkt (1). 

 Vali otspunkt (2). 

 

 

9. Katte joondamiseks: 

 

 Riba: Paan Home > tahvel Modify > 3D Align. 

 Vali kate. 

 Vajuta ENTER. 

 Kasuta Midpoint ning Center objektist kinnihaaramise võimet, ning  defineeri 

tasapind läbi kolme punkti (vastavas järjekorras) nii nagu näidatud joonisel. 
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10. Kui palutakse valida sihttasapind ning orientatsioon, kasuta Midpoint ning Center 

 objektist kinnihaaramise võimet defineerimaks tasapind läbi kolme punkti nii nagu 

 näidatud joonisel (tähistatud järjekorras). 

 

 

11. Pane tähele, kuidas 3D Align käsk positsioneerib katte. 

 

12. Kasuta töövahendit 3D grips kopeerimaks võll 250 ühiku võrra sihis, mis 

 näidatud joonisel. 
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13. Kopeeri ka katte objektid nii nagu näidatud. 

 

 

14. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Mudeli dubleerimine 
 

Sissejuhatus: 

Selles õppetunnis vaadatakse lähemalt, kuidas mudeleid dubleerida läbi nende kopeerimise 

teatud mustri alusel või läbi sümmeetria. Mitmetest projektides on korduvaid komponente, ning 

tihtipeale koosnevad need omakorda rohkem kui ühest alamobjektist. Võime üheaegselt luua 

ning positsioneerida objekti koopiaid vähendab oluliselt tööaega. Mõnel juhul on vaja disainis 

hoopis lisada identseid, kui sümmeetrilise objekte. Näiteks koostakse tihtipeale 

arendusprojektides korterite/majade plaanid üksteise suhtes peegeldatuna, loomaks illusiooni, 

et tegemist on täiesti erinevate projektidega. Alljärgneval pildil on teostatud pool 

sümmeetrilisest ning vägagi keerukast objektist ning seejärel on seda peegeldatud saamaks 

lõppmudel, mille tegemiseks kulus oluliselt vähem aega, kui oleks seda modelleeritud tervikuna 

koheselt. 

 
 

Eesmärgid: 

Peale õppetunni läbimist oled võimeline kasutama 3D Mirror käsku ning looma sümmeetrilise 

objekte 3D-s. Tead, kuidas kasutada 3D Array käsku loomaks mingi mustri alusel 

komponentide koopiad 3D-s.  
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Peegeldamine 3D-s 

Selles alapeatükis õpid tundma 3D Mirror käsku ning dubleerima massiivmudelit. Selle 

töövahendi olulisust saab rõhutada just siis, kui on vaja teha sümmeetrilise või peegelpildis 

olevaid objekti koopiaid. Näiteks võib tuua automudeli ehituse, kus saab luua vaid pikitelge 

pidi lõigatud mudeli üks pool ning seejärel seda sümmeetriliselt peegeldada. Peegeldada saab 

edukalt ka objekte, kus vaid veerand tervikust modelleeritakse, mis seejärel vastavate 

duplikaatidega kokku kleebitakse. Järgneval pildil on paremal loodud mudel tehtud läbi 

standard 3D mudeldamise töövahendite. Samas on vasakul olev mudel on parema peegeldus, 

kasutades 3D Mirror käsku. 

 

 
Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Mirror3D 

Riba: Home > tahvel Modify > 3D Mirror 

 

Ruumis peegeldamise sätted 

 

Säte Kirjeldus 

Object Kasuta objektide peegeldamiseks, mis baseeruvad ringjoone, kaare 

või polüjoone asukohal. Valitud objekt on kui kesktasapind, mis 

eraldab uut ja olemasolevat objekti. 

Last Kasuta peegelduspinna defineerimiseks eelnevalt kasutusel olnud 

tasapinda. 

View Kasuta peegelduspinna defineerimiseks aktiivset vaatesuunda läbi 

määratud punkti. 

XY Määra peegelduspind määratud punkti alusel XY tasapinnal. 

YZ Määra peegelduspind määratud punkti alusel YZ tasapinnal. 

ZX Määra peegelduspind määratud punkti alusel ZX tasapinnal. 

3 points Määra peegelduspind määrates 3 punkti. 

Delete Source 

Objects 

Vasta Yes, kui soovid valitud objekti, mida peegeldati, kustutada 

ning No, kui soovid, et mõlemad jääksid alles. 
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Protseduur: Objektide peegeldamine 3D-s 

 

1. Määra kindlaks tasapind, mille suhtes peegeldatakse. 

2. Käivita 3D Mirror käsk. 

3. Vali objektid, mida peegeldada. 

4. Defineeri peegeldustasapind. 

5. Otsusta, kas lähteobjekt kustutakse või jäetakse alles. 
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Maatrikskopeerimine 3D-s 

Selles alapeatükis õpid looma objektidest loodud mustreid 3D ruumis. Alloleval pildil on 

ehituskonstruktsiooni lähtepost maatriks-kopeeritud kasutades käsku Array. Seejärel kaks 

horisontaalset tala (värvitud oranžiks) paigutati joonisele. Ülejäänud talad kopeeriti läbi 3D 

Array käsu. 

 

 
Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: 3DArray 

Riba: Paan Home > tahvel Modify > 3D Array 
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Rist maatrikskopeerimise sätted 3D-s 

Järgides tüüpilist töökulgu, lood sa nelinurkse 3D maatriksi andes eelnevalt nelinurga mustri. 

See muster baseerub sinu poolt sisestatud ridade ja veergude arvust ning ka nende 

vahekaugustest. 

 

 
 

(1) Rows Kasuta ridade arvu määramiseks ning ridade vahekauguse 

sisestamiseks Y suunal. 

(2) Columns Kasuta veergude arvu määramiseks ning veergude vahekauguse 

sisestamiseks X suunal. 

(3) Levels Kasuta kihtide arvu määramiseks ning kihtide vahekauguse 

sisestamiseks Z suunal. 

 

 

Kaar maatrikskopeerimise sätted 3D-s 

Järgides tüüpilist töökulgu lood sa 3D kaar maatriksi määrates numbriliselt selle sätted. 

Otsustad, millised objektid võtavad sellest osa ning käivitada 3D Array käsu. Kaar 

maatrikskopeerimise muster sõltub sinu poolt sisestatud objektide arvust, pöördenurgast, kas 

objekte pööratakse, kui neid kopeeritakse ning telje pöördenurgast. Järgnev pilt esitab kaks kaar 

maatrikskopeerimist, kus objektide arv on üks ja seesama ning ka pöördenurk. Samuti 

kasutatakse pöördteljena silindri keskjoont. Ainus erinevus on sättes Rotate Arrayed Items. 

Vasakul pildil on objekte omakorda pööratud, kuid paremal mitte. 

 

Säte Kirjeldus 

Number of Items Määra, mitu objekti kopeeritakse. 

(1) Specify Angle to Fill Määra pöördenurk, misosas mustrit jaotatakse. 

Rotate Arrayed Objects Kasuta, kui soovid, et objekte pööratakse ümber telje. 

Specify Center Point of Array Kasuta, kui soovid määrata algset punkti telje 

pööramises. 

Specify Second Point on Axis 

of Rotation 

Kasuta, kui soovid määrata lõpp pöördepunkti teljel. 

 

Märkus: Järjekord, mis alusel punktid valitakse telje pöörde määramiseks mõjutab 

lõppmustrit. Kui telg on määratud, rakendatakse parema käe reeglit. 
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Protseduur: 3D objektide rist maatrikskopeerimine 

 
1. Käivita Array käsk. 

2. Vali objektid, mida soovid kopeerida. 

3. Sisesta R, tähistamaks rist maatrikskopeerimist. 

4. Sisesta ridade arv, veergude arv ning kihtide arv vastavalt vajadusele. 

5. Määra distantsid ridade, veergude ning kihtide vahel. 

 

Protseduur: 3D objektide kaar maatrikskopeerimine 

 

1. Käivita 3D Array käsk. 

2. Vali objektid, mida soovid kopeerida. 

3. Sisesta P, tähistamaks kaar maatrikskopeerimist. 

4. Määra nurk. 

5. Otsusta, kas objekte omakorda pööratakse kopeerimisel. 

6. Vali maatriksi kekspunkt. 

7. Määra teine pöördtelje punkt. 
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Tööleht – Objektide maatrikskopeerimine ning peegeldamine 

 

Selles näites kasutad sa 3D Mirror käsku loomaks sümmeetrilisi ukse hingede kooste. 

 

 
 

1. Ava fail C_Mirroring-Objects-in-3D.dwg. 

 

 
 

2. Paanil View > tahvlil Views > vali nimekirjast Southeast Isometric. 

3. Külmuta Doors kiht. 
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4. Riba: Paan Home > tahvel Modify > 3D Mirror. 

 

 Kui palutakse valida objektid, tõmba hiirega üle mõlema hinge nende valimiseks. 

 Vajuta ENTER. 

 

5. Hingede peegeldamiseks teisele poole raami: 

 

 Kui palutakse valida peegeldustasapinna esimene punkt, sisesta 3 (3  points). 

 Kui palutakse valida esimene peegeldustasapinna punkt, kasuta Midpoint objektist 

kinnihaaramise võimet ning vali raami alumine keskpunkt (1). 

 Kui palutakse valida teine punkt, kasuta Midpoint objektist kinnihaaramise võimet 

ning vali raami alumine keskpunkt (2). 

 Kui palutakse valida kolmas punkt, kasuta Midpoint objektist  kinnihaaramise 

võimet ning vali raami ülemine keskpunkt. Kolm punkti defineerivad tasapinna, 

seega pole oluline, milline keskpunkt ülemisel  raamil valida. 

 

6. Peegeldamise lõpetamiseks: 

 

 Kui küsitakse, kas lähteobjektid kustutatakse, sisesta No. 
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7. Taasta Doors kiht. 

8. Paanil View > tahvlil Views > vali nimekirjast Front. 

 

9. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Tööleht – 3D Associative Array kasutamine 

 

Selles näites kasutad sa 3D polar array ning 3D array along a path töövahendeid. 

 

1. Ava joonis 3D Associative Array – Polar.dwg. 

2. Vali Quick Access toolbar > Workspace: 3D Modeling. 

3. Paanil Home > Modify > Array > Polar Array. 

4. Määramaks kopeeritavat objekti, vali lava iste. Vajuta ENTER, et valik lõpetada. 

 

5. Määramaks keskpunkti, ümber mille objekti kopeeritakse, vähenda esmalt joonist nii, et 

saaksid valida lava keskpunkti, filtriga Center. 

 

6. Koopiate arvuks sisesta 100. 

7. Täitmisnurgana vali punkt lava vastasnurgas. 
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8. Vajuta ENTER, et käsk lõpetada. 

9. Objektide koguse täpsustamiseks: 

 

 Vali Array objekt, liigu objektipunkti peale, vali Item Count. 

 

 

10. Tiri kursorit edasi/tagasi, et istmete arvu vähendada/suurendada. Vali punkt eelnevalt 

valitud punktist veidi eespool. Nüüd vähendatakse istmete arvu, lähtuvalt sinu poolt 

valitud punktist. 

11. Redigeerimaks täitmisnurka: 

 

 Vali Array objekt, liigu objektipunkti peale. Vali Fill Angle. 
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12. Tiri kursorit vasakule, et nurka laiendada. Vali punkt eelnevalt valitud punkti 

läheduses, et nõustuda uue täitmisnurgaga. Nurk istmete vahel korrigeeritakse 

lähtuvalt sinu poolt valitud punktile. 

13. Suurenda joonist algselt valitud tooli lähedusse. 

14. Toolide vahelise nurga redigeerimiseks: 

 

 Vali Array objekt, kliki Angle Between Items objektipunktil (1). Tiri kursorit 

edasi/tagasi, et muuta nurga valitud objektide vahel. Vali punktina joonisel näidatud 

punkt (2), et lõplikult panna paika nurk. 

 

 Täitmisnurk korrigeeritakse vastavalt sinu poolt valitud punktile. 

 

15. Määramaks, kas igat tooli pööratakse ümber Array objekti: 

 

 Veendu, et Array objekti oleks valitud. Riba paanil Array > Properties > Rotate 

Items, et see välja lülitada. Pane tähele, kuidas nüüd toolid laval paiknevad. 
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16. Kliki uuesti Array > Properties > Rotate Items, et naasta eelmise variandi juurde. 

17. Tooli lähtepunkti muutmiseks: 

 

 Veendu, et Array objekti oleks valitud. Paanil Array > Properties > Base Point. 

Lähtepunktiks vali tooli istme osa alumise serva keskpunkt. 

 

 

 Riba kaudu saad muuta toolide arvu, ridade arvu ning veergude arvu. 

 

18. Veendu, et Array objekt oleks valitud. Paanil Array > Items > Item Count, sisesta 6. 

Paanil Items, sisesta Fill Angle = 10. Paanil Rows, sisesta Row Count = 11. Paanil 

Levels, sisesta Level Count = 6. 

 

19. Pane tähele istmete paigutust. Hetkel on seal liiga palju toole. 

20. Istme arvu korrigeerimiseks: 

 

 Veendu, et Array objekt oleks valitud. Paanil Array > Levels > Level Count, sisesta 

1. Paanil Rows > Incremental Elevation, sisesta .18. 
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21. Kasuta ViewCube Orbit töövahendit, et pöörata 3D vaade sarnaselt allolevale pildile. 

 

 

22. Redigeerimaks istmete paigutust läbi objektipunktide: 

23. Veendu, et Array objekt oleks valitud. Vali Row Spacing objektipunkt. Määramaks 

distantsi ridade vahel, vali punkt, mis jääb täisnurga alla teise rea istme platvormiga. 
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24. Vähenda joonist, et näeksid tervet lava. 

25. Täitmaks tervet lava istmetega: 

 

 Veendu, et Array objekt oleks valitud. Paanil Array > Items > Item Count, sisesta 

140. Paanil Items, Fill Angle, sisesta 140. Vajuta ESC klahvi, et valik tühistada. 

 

26. Vaata 3D mudelit erinevate nurkade alt. 

27. Nüüd ava joonis 3D Associative Array – Path.dwg. 

28. Paanil Quick Access toolbar > Workspace: 3D Modeling. 

29. Vali riba paanilt Home > Modify > Array > Path Array. 

30. Määramaks objekte, mida kopeeritakse vali piirde post, mis asub kaldtee servas. Vajuta 

ENTER, et lõpetada objektide valik. 
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31. Valimaks rajajoont, vali kruvijoon. 

 

32. Määramaks elementide arvu, sisesta 30. 

33. Määramaks objektide vahelist kaugust piki rajajoont, vali kruvijoone alumine otspunkt. 
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34. Lisarea tekitamiseks, kaldtee teise serva: 

 

 Käsk on endiselt aktiivne, parem klikk joonisel ning vali Rows. Sisesta ridade arvuks 

2. Ridade vahelisek kauguseks sisesta 2.5. Vajuta ENTER, et nõustuda vaikimisi 

kõrguse kasvuga 0. 

 

 

35. Määramaks, kas postid säilitavad oma joondumise z-teljega või rajajoonega: 

 

 Vali Array objekt, kliki Array > Properties > Z Direction, et see säte välja lülitada. 

Pane tähele, et nüüd joonduvad postid kruvijoone järgi. 
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36. Vali uuesti Array > Properties > Z Direction, et säte taastada. 

37. Kui soovid poste jagada ühtlase vahega, siis vali Array > Properties > Measure > 

Divide. 

 

 
 

38. Paanil Array > Items > Item Count, sisesta 40. 

39. Vajuta ESC klahvi, et valik tühistada. 

40. Kaldtee omaduste muutmiseks vali kruvijoon. 
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41. Properties paletil, sektsioonis Geometry: 

 

 Sisesta Turns = 5 ning Twist nimekirjast vali CW. 

 Pane tähele, et postid kohanduvad kruvijoonega. 

 

42. Paletil Properties vali Twist nimekirjast CCW. 

 

 

43. Sulge kõik failid. Salvestada pole vaja. 
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Tööleht – Objektide peegeldamine 3D-s 

 

Selles näites kasutad käsku 3D Array ning 3D Mirror käske objektide lisamiseks ning 

positsioneerimiseks lõpetamaks kooste joonise, mis illustreerib väntvõllide konfiguratsiooni 

transportimiseks. 

 

 
 

1. Ava fail M_Mirror-and-Array-Objects.dwg. 

 

2. Riba: Paan Home > tahvel Modify >  Array. 

 

 Kui palutakse valida objektid, vali väntvõll. 

 Vajuta ENTER. 

 

3. Väntvõlli maatrikskopeerimiseks: 

 

 Kui palutakse defineerida maatriks, sisesta R, defineerimaks rist 

maatrikskopeerimine. 

 Kui palutakse sisestada ridade arv, sisesta 2. 

 Kui palutakse sisestada veergude arv, sisesta 1. 

 Kui palutakse sisestada kihtide arv, sisesta 2. 

 Kui palutakse sisestada ridade vaheline kaugus, sisesta 250. 

 Kui palutakse sisestada kihtide vaheline kaugus, sisesta 250. 
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4. Riba: Paan Home > tahvel Modify > 3D Array. 

 

 Kui palutakse valida objektid, vali kate. 

 Vajuta ENTER. 

 

5. Katte maatrikskopeerimiseks: 

 

 Kui palutakse defineerida maatriks, sisesta R, defineerimaks rist 

maatrikskopeerimise. 

 Kui palutakse sisestada ridade arv, sisesta 2. 

 Kui palutakse sisestada veergude arv, sisesta 1. 

 Kui palutakse sisestada kihtide arv, sisesta 2. 

 Kui palutakse sisestada ridade vaheline kaugus, sisesta 250. 

 Kui palutakse sisestada kihtide vaheline kaugus, sisesta 250. 

 

 

6. Riba: Paan Home > tahvel Modify > 3D Mirror. 

 

 Kui palutakse valida objektid, vali kõik neli katet. 

 Vajuta ENTER. 
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7. Katete peegeldamiseks: 

 

 Kui palutakse määrata esimene punkt peegeldustasapinna tarvis, sisesta YZ. 

 Kui palutakse valida punkt YZ tasapinnas, vali tagumise seina keskpunkt. 

 Kui küsitakse, kas lähteobjektid kustutatakse, sisesta No. 

 

8. Riba: Paan Home > tahvel Modify > 3D Array. 

 

 Kui palutakse valida objektid, vali terve kooste. 

 

9. Loo kaar maatrikskoopia: 

 

 Kui palutakse valida maatriksi tüüp, sisesta P (polar). 

 Kui palutakse valida objektide arv maatriksis, sisesta 3. 

 Kui palutakse valida nurk, mis osas objektid jaotatakse, sisesta 120. 

 Kui palutakse valida, kas objekte maatriksis pööratakse, sisesta Y (yes). 

 Kui palutakse valida keskpunkt, sisesta 0,0. 

 Kui palutakse valida teine punkt teljel, sisesta 0,0,1. 

 Vajuta ENTER. 

 

10. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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3D mudelitelt info lugemine 
 

Sissejuhatus: 

See õppetund kirjeldab, kuidas kontrollida ühe massiivi rakendatavust. Kuvatakse massiivi 

massi kirjeldav andmestik ning muudetakse servade ning tahkude värvi. Kasutades 

andmestikku, mis juba mudelis talletatakse saad kokku hoida aega erinevate kalkulatsioonide 

arvelt. Muutes erinevate osade värvi saad aga rõhutada mõnede osade olulisust. Järgnev pilt 

esitab tala, kus sfääriga on tähistatud selle raskuskese. Kahe tahu värvi on samuti muudetud, et 

pöörata neile erilist tähelepanu. 

 
 

Eesmärgid: 

Peale õppetunni läbimist oled võimeline kontrollima, kas massiivmudeli näol on tegemist 

korrektse ShapeManager mudeli tüübiga. Oskad vaadata massiivi massiandmestikku, muuta 

massiivi servade ning tahkude värvi.  
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Massiivmudeli ühilduvuse kontrollimine 

Selles alapeatükis õpid sa massiivmudeli ühilduvust kontrollima. 3D massiivmudeleid 

kontrollid sa ShapeManager massiivide ühilduvuse vastu. Shapemanager on 3D geomeetriline 

modelleerimise algoritm Autodesk’ilt, mis loob ning redigeerib 3D mudeleid. Mudeli 

ühilduvust saad kontrollida kahel erineval viisil. Üks viisidest on manuaalselt kontrollida läbi 

Check käsu. Teine variant on SOLIDCHECK süsteemi muutuja seade väärtusele 1 enne, kui 

massiivmudelit redigeerima asud ning automaatne ühilduvuse kontroll teostatakse. Kui sa 

kontrollid mudelid manuaalselt, kuvatakse teksti aken, mis sisaldab rida This object is a valid 

ShapeManager solid või This object is not a valid ShapeManager solid. Ebakooskõlalisi 

objekte võib tekkida tahtmatult mudelite redigeerimise ja/või loomise käigus. 

 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Solidedit > Body > Check 

Riba: Paan Home > tahvel Solid Editing > Check 

 

 

Protseduur: Massiivmudeli ühilduvuse kontroll 

 

1. Käivita käsk Check. 

2. Vali massiivmudel, mida soovid kontrollida. 

3. Tekstiaknas kuvatakse info valitud mudeli kohta. 
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Massiandmestikku vaatamine 

Selle alapeatükis õpid vaatama massiandmestikku. Massiandmestik massiivile sisaldab: massi, 

ruumala, ümbritsevat risttahukat, massikeset ning teisi arvutuslikke parameetreid. Kuna massi 

arvutustes kasutatakse tihedusena väärtust 1.0, edastavad mass ning ruumala sama väärtust. 

Massiandmestiku kuvamine päästab sind mitmetest tülikatest ruumala arvutamise 

protseduuridest, aitab määrata raskuskeset, või määrata risttahuka läbimõõdud, mis on 

vajalikud antud objekti transportimiseks. Alljärgneval pildil on mudel esitatud läbipaistvana, 

nii et sa näeksid sfääri, mis on käsitsi lisatud peale raskuskeskme kindlaksmääramist. Sõrestik 

tahukas näitab aga risttahuka parameetreid, mis seda objektid mahutaks. 

 

 
 

Käsu aktiveerimine 

 

Käsurealt: MASSPROP 

 

 

Protseduur: Massiandmestiku vaatamine 

 

1. Käivita Mass Properties käsk. 

2. Vali üks või rohkem massiivmudelit, mille massiandmestikku soovid kuvada. 

3. Vaata tekstiaknas kuvatavat andmestikku. 

4. Vali Yes, kui soovid selle info kirjutada ASCII tekstifaili MRP faililaiendiga. 

5. Kui sa valisid Yes, määra MRP faili nimi ja asukoht. 

 

Järgnev pilt esitab massiandmestiku massiivmudelile. 

 

 
 

Märkus: Kui sa soovid teada kogu tahkude pindala massiivil, kasuta käsku Area ning sealset 

alamsätet Object. 
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Tahu värvi muutmine 

Selle alapeatükis õpid muutma massiivmudeli tahu värvi. Tavaliselt soovid sa sellist protseduuri 

läbi viia mudeli mingi osa rõhutamiseks. Kuvades värvi ByLayer järgi on eriti kasulik seade, 

mille abil saab tarvitatud mudelite kindlaid värve esitada komposiitmudelis. Järgneval pildil on 

ehitusmudeli katuste tahud erivärvi ilma, et selleks peaks lisamudeli ehitama. Esiküljele aga 

lisati nelinurk jäljendid, mis esitavad uste ning akende asukohta ning ka neile on antud erinev 

värv. 

 

 
 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Solidedit > Face > Color 

Riba: Home > tahvel Solid Editing > Color Faces 

 

 

Protseduur: Tahu värvi muutmine 

 

1. Käivita Color Face käsk. 

2. Vali tahud, millele soovid anda teist värvitooni. 

3. Dialoogis Select Color vali värv või vali ByLayer, misjärel tahu värv loetakse kihi 

 värvist, millel antud mudel asub. 
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Serva värvi muutmine 

Selles alapeatükis õpid sa muutma massiivmudeli serva värvi. Serva värvi muutmise teel lisad 

sa mudeli esitlusse mõne spetsiifilise koha, millele lisatähelepanu tuleks pöörata või kuvada 

mudeli serva värv vastavalt mudeli kihile. Kui sa soovid kompleksset mudelit 3D esitada nii, et 

selle kõik osad välja paistaks, tuleb sul tõenäoliselt kasutada sõrestikmudeli esitlusvormi. 

Sellisel viisi näed sa ka mudeli kõiki servi varjamata kujul. Järgneval pildil on mõnede servade 

värv muudetud, et visualiseerimist esile tõsta. 

 

 
 

Käsu aktiveerimine 

 

 
 

Käsurealt: Solidedit > Edge > Color 

Riba: Home > tahvel Solid Editing > Color Edges 

 

 

Protseduur: Serva värvi muutmine 

 

1. Käivita Color Edges käsk. 

2. Vali servad, mille värvi soovid muuta. 

3. Dialoogis Select Color vali värv või vali ByLayer, misjärel servade värv loetakse 

 vastava mudeli kihilt, millel see paikneb. 
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Tööleht – 3D objektidelt info lugemine 

 

Selles näites kontrollid sa massiivi ühilduvust, kuvad massiandmestiku massiividelt ning 

regioonidelt ning kopeerid ja muudad mudeli tahkude värvi. 

 

 
 

1. Ava fail C_3D-Information.dwg. 

 

2. Riba: Paan Home > tahvel Solid Editing > Check. 
 

3. Kontrollimaks, et lamp on ühilduv massiiv: 
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 Vali lamp. 

 Vajuta F2 klahvi kuvamaks tekstiaken. 

 Kontrolli, et massiiv oleks ühilduv ShapeManager massiividega. 

 Vajuta ENTER klahvi kaks korda. 

 

4. Käsureale trüki: MASSPROP 

5. Massiivi andmestiku järgimiseks: 

 

 Vali massiiv. 

 Vajuta ENTER. 

 Vaata tekstiaknasse kuvatavat andmestikku. 

 Vajuta ENTER, et kuvada lisaandmestikku. 

 Vajuta ENTER ilma, et andmestikku kirjutatakse tekstifaili. 

 

6. Käsureale trüki: MASSPROP 

7. Regiooni andmestiku kuvamiseks: 

 

 Kui palutakse valida objektid, vali regioon. 

 Vajuta ENTER. 

 Vaata tekstiaknasse kuvatavat andmestikku. 

 Vajuta ENTER ilma, et andmestikku kirjutatakse tekstifaili. 

 

 

8. Riba: Paan Home > tahvel Solid Editing > Color Faces 

9. Muutmaks põhja välimise tahu värvi: 
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 Vali põhja välimine tahk. 

 Vajuta ENTER. 

 Dialoogis Select Color, vali Red. 

 Kliki OK. 

 Vajuta ENTER klahvi kaks korda. 

 

10. Riba: Paan Home > tahvel Solid Editing > Copy Faces. 

11. Kopeerimaks põhja välimist tahku: 

 

 Vali põhja välimine tahk. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse sisestada algpunkt, kliki põhja kõrval. 

 Kui palutakse valida teine punkt, kliki põhjast vasakul pool. 

 Vajuta ENTER klahvi kaks korda. 

 

 

12. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Tööjoonised ning 3D objektid 
 

Kahemõõtmelised jooniseid vajatakse endiselt, isegi siis, kui disain käib täielikult 3D-s. Ehkki 

3D-s disainimine omab tuntavaid eeliseid, tuleb ette olukord, kus tuleb osata neid 

teisendada/esitada 2D formaadis. Selles moodulis õpetatakse lähemalt meetodeid, käske ning 

lisasätteid loomaks 3D mudelitest vaateid. Nendeks meetoditeks on 3D mudelite orientatsioonil 

defineeritavad vaated, tasapinnad ning 2D geomeetria, mis loetakse 3D mudelitelt. Samuti õpid 

looma, redigeerima prinditavaid lehekülgi ning kombineerima erinevaid vaateid ühele 

prinditavale lehele. 

 

Eesmärgid 

 

Peale mooduli läbimist oskad: 

 

 Eemaldada graafiliselt osa 3D mudelist ning luua massiivmudelist 2D  geomeetriat. 

 Luua 2D ning 3D jooniseid 3D mudelite põhjal. 
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3D mudelite import 

 

Tööleht – mudeli import 
 

Selles näites impordid sa CATIA mudeli joonisele ning redigeerid seda. Mudeli avad Autodesk 

Inventor Fusion tarkvaras. Lisaks lood sa ka mudeli vaated paberiruumi. 

 

1. Ava joonis Bell Housing Import.dwg. 

2. Vali riba pealt Insert > Import > Import. 

3. Dialoogis Import File: 

 

 Vali faili tüübina CATIA V5. Vali nüüd Bell Housing.CATPart. Kliki Open. 

 Sulge dialoog Import – Processing Background Job. Pane ka tähele, et impordi 

ikoon on leitav alumisel nupupaanil. 

 

 Kui kuvatakse Import File Processing Complete teade, siis kliki esitatud lingil. 

 

 

4. Vähenda joonist nii, et terve mudel oleks ekraanil. 

 

 

5. Kasuta ViewCube töövahendit, et mudelit pöörata. Muuda visuaalne stiil Shade of Gray 

peale. 
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6. Suurenda mudelit alumise vasaku serva juurde. 

 

7. Veendu, et hetkel oleks kasutusel 3D Modeling töökeskkond. 

8. Mudeli redigeerimiseks: 

 

 Vali plokk, nüüd paanil Home > Modify > Explode. 

 

9. Mõnede servade ümardamiseks: 

 

 Paanil Solid > Solid Editing > Fillet Edge. Joonise alas tee parem klikk, vali Radius. 

Raadiuseks sisesta 2. Joonise alas parem klikk, vali Chain. Märkimaks servasid, vali 

joonisel näidatud kolm serva. 
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10. Vajuta ENTER, et servade valik lõpetada. Vajuta ENTER, et nõustuda ümardamisega. 

11. Veendu, et ümardus oleks servadele ka lisatud. 

 

 

12. Mudeli dokumenteerimiseks: 

 

 Olles AutoCAD tarkvaras, aktiveeri Import paberiruum. 

 Paanil Layout > Create View > Base From Model Space. Asukohaks märgi paberi 

ülemine vasak nurk. Vajuta ENTER. 

 

13. Paiguta projektsioonvaated alloleva joonise kohaselt. 
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14. Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi. 
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Massiivmudelist lõike võtmine ning 2D geomeetria loomine 
 

Sissejuhatus: 

See õppetund kirjeldab, kuidas graafiliselt eemaldada osa 3D mudelist ning luua 

massiivmudelist 2D geomeetriat. Olles tegemas üha täpsemaid mudeleid, tuleb ette olukordi, 

kus mudeli üks osa blokeerib või segab keskenduda mingile spetsiifilise osale. Kasutades 

lõiketasapindu, saad vaadata oma mudelit nii 3D kui 2D kujul. Samuti saad luua 2D lõikeid, 

mis baseeruvad sinu poolt valitud tasapindadel, mida omakorda saab massiandmestiku 

genereerimiseks või 2D jooniste vaate loomiseks. Järgneval pildil on esitatud mudeli eestvaate 

2D joonis, mida saab saata tootjale. Teine vaade on klapi lõige, mida saab analüüsida 

tugevusarvutusprogrammidega ning arvestada ka materjalikulu. 

 

 
 

Eesmärgid: 

Peale õppetunni läbimist oled võimeline looma 2D geomeetriat mudeli vaate põhjal. Looma 

lõiketasapindu läbi mudeli. Kasutada lõiketasapinda mudeli kuva muutmiseks või loomaks uut 

geomeetriat. Oskad luua 2D lõikeid või vaateid ning 3D lõikeid olemasolevatelt 

lõiketasapindadelt. Tead, kuidas luua läbilõikelist geomeetriat 3D mudelist. Luua standardseid 

2D ristprojektsioon ning iseomeetrilisi vaateid 3D mudeli põhjal. Oskad lõigata 3D mudeleid.  
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Sissejuhatus 2D geomeetriasse mudeli vaate põhjal 

Selles alapeatükis õpid tundma, kuidas kuvada dialoogi Flatshot ning kasutada selle sätteid 

loomaks 2D geomeetriat, mis baseerub 3D mudelitel. Võime täpselt luua 2D andmestikku on 

olulise tähtsusega, kuna enamik tänapäeva tööstusi kasutab objektide loomiseks 2D 

andmestikku. Arhitektuurses keskkonnas saab Flatshot vaadet saata kliendile, esitamaks see 

kliendile kiireks ülevaatamiseks, ilma et peaks saatma tervet joonist. Lisaks saab luua DWF 

Flatshot vaateid, mida seejärel saab avada ka veebipõhiste aplikatsioonidega. Alloleval pildil 

on kasutatud Flatshot käsku loomaks erinevaid 2D vaateid 3D mudelist. 2D geomeetria 

kuvarežiimi kontrollitakse Flatshot dialoogi akna kaudu. 

 

 
 

Flatshot käsu aktiveerimine 
 

 
 

Käsurealt: Flatshot, FSHOT 

Riba: Solid > tahvel Section > Flatshot 

 

 

Lisasätted Flatshot dialoogis 2D geomeetria loomiseks 
Järgides tüüpilist töökulgu, pead sa esmalt vaatama 3D mudelit nurga alt, millest soovid 

tasapinnalist vaadet luua. Seejärel aktiveerid Flatshot käsu ning määrad asukoha ning 

kuvarežiimi karakteristikud uuele geomeetriale. Kui sa kasutad vaikimisi Insert As New Block 

sätet, kasutad sa uue geomeetria joonisele lisamisel sama protseduuri ning sätteid, mis ka 

tavalise ploki sisestamisel joonisele. 
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Flatshot dialoogiaken 

 

 

 

 Insert as a new block: Loo 3D mudelist 2D geomeetria ploki kujul. 

 Replace existing block: Kasuta olemasoleva vaate uuendamiseks, et massiivil 

tehtud muudatused siin kajastuksid. 

 Export to a File: Ekspordi 2D geomeetria nii, et see oleks saadaval teistel joonistel. 

 Foreground Lines: Kasuta nähtavate joonte värvi ning joonetüüpide määramiseks. 

 Obscured lines: Kasuta peidus olevate joonte värvi ning joonetüüpide määramiseks. 

 Show: Kasuta seda sätet, et muuta peidetud joonte kuvamist. 

 Include Tangental Lines: Siluett-joonte loomine 
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Protseduur: 2D geomeetria loomine mudeli vaatest 

 

1. Kuva mudel orientatsioonis, mille vaadet soovid luua. 

2. Kuva mudel kui paralleelprojektsioon. 

3. Käivita Flashhot käsk. 

4. Kui tegemist on uue vaatega, otsusta, kas uus geomeetria luuakse olemasolevale 

 joonisele või mõnda uude faili. 

5. Määra nähtavate joonte värv ning joonetüüp.Määra peidus olevate joonte värv ning 

joonetüüp. 

6. Loo Flatshot vaade. 
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Lõiketasapindade loomine 

Selles alapeatükis õpid sa defineerima lõiketasapindu 3D mudelite tarvis. Saad neid kasutada 

mudeli vaatamiseks seestpoolt, luua 2D ristlõikeid mudelitest, luua 3D ristlõikeid mudelitest 

ning luua 2D geomeetriat, mis sisaldab ka massiandmestikku. Saad seda massiandmestikku 

kasutada tugevuse- ning massiarvutustes, mis on vajalik varutegurite määramiseks ning 

materjali kulu arvestusteks. Arhitektuurses keskkonnas saad kasutada lõiketasapindu ruumi 

sisse vaatamiseks. Näiteks saad lisada lõiketasapinna veidi ülespoole põrandatasapinnast, et 

kuvada korruse plaan ilma liigse infota. Samas võid lõiketasapinna abil eemaldada mõne seina, 

nii nagu vaataks nukumajja. Järgneval pildil on esitatud ristprojektsioonil põhinev lõige 

mudelist. 

 
 

Käsu aktiveerimine 
 

 
 

Käsurealt: Sectionplane 

Riba: Solid > tahvel Section > Section Plane 

 

 

Lisasätted lõiketasapindade loomiseks 

Järgides tüüpilist töökulgu määratled esmalt need vaated, mida soovid oma 3D mudelist saada. 

Käivitad käsu Sectionplanes ning valid kas luua ristprojektsioon või sektsioon tasapind. 

Ristprojektsioon on joondatud tavalise ristvaate alusel. Sektsioon tasapind baseerub aga 

järjestiku valitud punktidel. Kui sa käivitad Sectionplane käsu, küsitakse sinult tahk või punkt, 

mis määrab lõikejoone. Saad seejärel joonestada lõikejoone või valida mõne ristprojektsiooni. 

Võid kasutada Draw Section lisasätet loomaks nihkega sektsioone ning kasutada Orthographic 

sätet loomaks tasapinda, mis põhineb standardsel ristprojektsioon vaatel. 

 

Kasuta alljärgnevaid alamsätteid käsuga Sectionplane. 

 

Säte Kirjeldus 

Draw Section Defineeri tasapind valides seda defineerivad punktid. 

Orthographic Kasuta tasapinna loomiseks, mis põhineb ühel kuuest 

ristprojektsioonil: Front, Back, Top, Bottom, Left, Right. 
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Protseduur: Lõiketasapinna loomine 

 

1. Käivita Sectionplane käsk. 

2. Otsusta, kas joonestad lõikejoone või valid ristprojektsiooni. 

3. Kui valisid Draw Section sätte, defineeri punktid, mis määravad tasapinna, 

 seejärel määra punkt, mis suunast vaade on. 

4. Kui kasutad Orthographic sätet, määra ristprojektsiooni suund. 
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Lõiketasapindadega manipuleerimine 

Selles alapeatükis õpid manipuleerima lõiketasapindu, aktiveerides „elus lõike”, luues 2D ning 

3D lõikemudeleid ning lisades lõikesaki olemasolevale lõiketasapinnale. Võime näha 

lõppdisaini ka seestpoolt omab olulist tähtsust, kuna see annab ülevaate, kuidas mudel tervikuna 

sobitub. Liikudes lõiketasapinnaga mingi kindla intervalli tagant läbi mudeli võime leida teatud 

trende, mida tavaline lõige ei pruugi esitada. Lõiketasapindade esitamist saad kontrollida läbi 

kihtide, asetades need eraldiseisvale kihile. 

 
 

 

(1) Originaalmudel, millel on „elus lõige” aktiveeritud. 

(2) Lõiketasapinnal põhinev 3D mudel. 

(3) 2D lõige valitud lõiketasapinna põhjal. 

 

Selleks, et lõiketasapinna alamkäskudele ligi pääseda, pead esmalt valima lõiketasapinna. Peale 

valimist, kuvatakse objektipunktid. Lisakäskude avamiseks, tee parem klikk hetkel, kui 

lõiketasapind on valitud. 

 

Käsu aktiveerimine 

 

Objektipunkti kiirvaliku menüü: Activate Live Sectioning, Show Cut Away Geometry, Generate 

2D/3D Section, Add Jog to Section 

 

Lõiketasapindadega manipuleerimise lisasätted 

Järgides tüüpilist töökulgu valid sa esmalt lõiketasapinna ning aktiveerid eluslõike vaatamaks 

mudeli sisemisi osasid. Sõltuvalt sinu disainivajadustest saad seejärel genereerida sõltumatud 

2D või 3D mudeleid, mis baseeruvad hetke lõiketasapinna asukohast või nihuta lõiketasapind 

teise kohta. Saad ka lihtsalt vahetada vaate suunda, nägemaks objekte teiselt poolt. 

 

Kasuta alljärgnevaid lisasätteid käsu Sectionplane all. 

 

Säte Kirjeldus 

Activate Live Sectioning Kasuta 3D mudeli sisemiste omapärade vaatamiseks. 

Show Cut Away Geometry Kasuta äralõigatava 3D mudeli osa loomiseks. 

Live Section Settings Kasuta dialoogi Section Settings kuvamiseks. 

Generate 2D/3D Section Kasuta 2D lõike või 3D mudeli ühes lõigatud osa 

loomiseks, mis on mudelist iseseisev. 

Add Jog to Section Kasuta lõiketasapinnale segmentide lisamiseks, mis 

eelnevalt loodi Draw Section sätte abil. 

Grips Kasuta lõiketasapinna vaatesuuna muutmiseks või 

ümberpaigutamiseks. 
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(1) Standardsed objektipunktid, mille abil saab lõiketasapinna ulatust muuta. 

(2) Kliki kuvamaks kiirvalikumenüü. 

(3) Keskmine objektipunkt, mille abil saab lõiketasapinna asukohta muuta. 

(4) Muuda lõike vaatesuunda. 

 

Märkus: Kui eluslõige on aktiveeritud, mõjutab see joonisel olevaid kõiki massiive. Objektid 

võivad kaduda, sõltuvalt sellest, kuhu poole lõiketasapinnast need jäävad. 

 

 

Lõiketasapindade olekud 

Kui sa lood lõiketasapinna, siis selle olek on määratud vaikimisi. Seda saad aga muuta mistahes 

hetkel, valides erineva oleku objektipunkti kiirvaliku menüüst. 

 

Eksisteerib kolm erinevat lõiketasapinna olekut: 

 

- Section Plane – Lõiketasapind pikeneb lõpmatusse. 

- Section Boundary – Lõiketasapinna objekt sisaldab külje tasapindu ning  tagapinda, 

 mis samuti pikeneb lõpmatusse, ning võib mudelit lõigata igast neljast  küljest. 

 

- Section Volume – Lõiketasapind sisaldab külgpindu, tagapinda, ülemist ning 

 alumist pinda. Mudelit saab lõigata kuuest küljest. 

 

 

Järgnev pilt kujutab lõiketasapinna oleku muutmisi. 

 

 
 

(1) Tasapinna objektpunktid: Tiri sellest muutmaks lõiketasapinna pikkust. 

(2) Rajajoone objektipunktid: Tiri, et muuta efektiivset lõiketasapinna ulatust. 

(3) Mahu objektipunktid: Tiri, et muuta efektiivse lõiketasapinna mahtu. 
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2D/3D lõigete loomine 

Peale lõiketasapinna loomist saad luua 2D lõikeid või vaateid ning 3D lõikeid oma mudelist. 

Operatsiooni saad valida kiirvalikumenüüst aktiivse lõiketasapinna valimisel. Järgneval pildil 

on uuendatud 2D lõiget peale mudeli uuendamist. 

 

 
Käsu aktiveerimine 

 

Objektipunkti kiirvaliku menüü: Generate 2D/3D Section. 

 

2D/3D lõike/vaate loomine 

 

Kuniks dialoog Generate Section/Elevation kahandatud suuruses, vali kas soovid luua 2D lõike 

/ vaate või 3D lõike. 

 

Kui dialoogi avardada (vaata allolevat pilti), saad määrata, kas kasutatakse kõiki objekte 

jooniselt või soovid need valida. Sektsioonis Destination saad määrata, kuidas uut lõiget 

sisestatakse. Saad seda teha ploki kujul (tavaline valik esmasel kasutamisel). Samas on ka 

valida Replace Existing Block, mis võimaldab uuendada juba olemasolevat lõiget. Pead valima 

esmalt Select Block (ploki valimiseks jooniselt). Lisaks on sul võimalik lõige talletada mõnda 

teise joonise faili läbi sätte Export to a file. 

 

Kliki Section Settings nupul, kui soovid muuta lõike omadusi, nagu näiteks viirutuste mustreid, 

joone tüüpe ning värve. 
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Lõike seaded 

 

 

 

Dialoogis Section Setting saad määrata oma lõikel asuvate objektide välimuse. Esmalt pead 

valima õige seadete grupi (vastavalt sinu lõikele). Seejärel kuvatakse vastavad sätted, mille 

vahel saad valida. 

 

Protseduur: Lõike või vaate loomine 

 

1. Vali lõiketasapind. 

2. Parem klikk joonise mistahes alas. Vali Generate 2D/3D Section. 

3. Vali lõike tüüp, 2D või 3D. 

4. Laienda dialoogi muutmaks lisasätteid ning seejärel kliki Create. 
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Protseduur: Lõike või vaate uuendamine 

 

1. Vali lõiketasapind. 

2. Parem klikk joonise mistahes alas. Vali Generate 2D/3D Section. 

3. Laienda dialoogi Generate 2D/3D Section/Elevation. 

4. Sektsioonis Destination vali Replace Existing Block. Kliki nupul Select Block  ning  

 vali joonisel vastav lõike või vaate plokk. 

5. Kliki Create. Olemasolev plokk uuendatakse ühes hetke lõike geomeetria 

 määrangutega, parameetrite ning lisasätetega. 
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Tööleht – Ristlõike vaadete tegemine 

 

Selles näites lood sa hüdraulilise pumba mudelist ristlõike vaate. Seejärel analüüsid sa seda 

ristlõiget. 

 

 
 

1. Ava fail C_Cross Sectional-Views.dwg. 

 

2. Käsureale sisesta Section. 

3. Lõiketasapinna loomiseks: 

 

 Vali pumba kest ning kaks ajamit. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida esimene punkt lõiketasapinnal, sisesta ZX. 

 Kui palutakse punkti ZX tasapinnal, kasuta Center objektist kinnihaaramise võimet 

ning vali emba-kumba võlli ülemine keskpunkt. 
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4. Külmuta kihid Gear ning Housing. 

 

 

Märkus: Võrgustik on selguse huvides välja lülitatud. 

 

5. Käsureale trüki: LIST 

6. Loodud läbilõigete analüüsimiseks: 

 

 Vali üks objektidest. 

 Vajuta ENTER. 

 Ristlõike käsk lõi iga massiivi kohta ristlõikelise regiooni. 

 

7. Paanil View > tahvlil Views > Front. 
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8. Järgimaks võllide vahelist tühimikku: 

 

 Suurenda end võllide asukohta. 

 Käsureale trüki: DISTANCE 

 Mõõda distants väntvõllist külgmise seinani. 

 

 

9. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Tööleht – Vaate lamendamine 

 

Selles näites, kasutad Flatshot käsku lamendamaks 3D objekti vastavalt aktiivsele vaatele. 

 

 
 

1. Ava joonis C_Flatshot.dwg. 

 

2. Paanil View > tahvlil Section > Flatshot. 

3. Vali järgmised seaded: 

 

 Sektsioonis Obscured Lines > kliki Show to display hidden lines. 

 Sektsioonis Obscured Lines > vali nimekirjast Color > Cyan. 

 Vali nimekirjast Linetype > Hidden. 

 Kliki Create. 
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4. Kui palutakse valida sisestamise punkt, vali punkt mudelist paremal. 

 

 Sisesta 1 X-telje skaalaks. 

 Sisesta 1 Y-telje skaalaks. 

 Sisesta 0 pöördenurgaks. 

 

5. Paanil View > tahvlil Views > vali nimekirjast: Top. 

 

6. Paanil Solid > tahvlil Section: 

 

 Kliki Flatshot. 

 Kliki Create. 

 Kui palutakse valida sisendpunkt, vali punkt plokist ülal pool. 

 Sisesta 1 X-telje skaalaks. 

 Sisesta 1 Y-telje skaalaks. 

 Sisesta 0 pöördenurgaks. 
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7. Paanil View > tahvlil Views > vali nimekirjast: Front 

 

 

8. Paanil Solid  > tahvel Section: 

 

 Kliki Flatshot. 

 Kliki Create. 

 Kui palutakse valida sisendpunkt, vali punkt plokist allpool. 

 Sisesta 1 X-telje skaalaks. 

 Sisesta 1 Y-telje skaalaks. 

 Sisesta 0 pöördenurgaks. 

 



Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 388/431 

 

 

9. Vali plokk, parem klikk ning vali Cut. 

 

 Paanil View > tahvlil Views > vali nimekirjast: Topp 

 Parem klikk jooniseakna mistahes osas. Vali Paste. 

 Vali punkt mudelist allpool. 

 

 

10. Korda samme 7 – 9 paremalt vaate jaoks. Paiguta vaated alljärgnevalt. 
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11. Salvesta ning sulge failid. 
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Tööleht– Lõiketasapindade defineerimine 

 

Selles näites lood sa 2D ning 3D ristprojektsioone valitud objektidest. 

 

 
 

1. Ava fail C_Section-Planes.dwg. 

 

2. Paanil Solid > tahvlil Section > Section Plane. 

3. Lõiketasapinna defineerimiseks: 

 

 Kui palutakse valida tahk, sisesta O (orthographic). 

 Kui palutakse sektsiooni joondada, sisesta L (left). 

 

 

4. Lõiketasapinna vaatesuuna muutmiseks: 
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 Vali lõiketasapind. Kuvatakse objektipunktid. 

 Kliki objektipunktil (1) . 

 

5. 2D lõike tegemiseks: 

 

 Parem klikk lõiketasapinnal. 

 Vali Generate 2D/3D section. 

 Dialoogis Generate Section/Elevation, kontrolli, et oleks valitud 2D 

Section/Elevation. 

 Kliki Create. 

 

6. Lõike paigutamiseks: 

 

 Kui palutakse valida sisestuspunkt, vali punkt, et lõige paigutatakse enam vähem 

alloleval pildil näidatud kohta. 

   

Märkus: Võimalik, et pead hiljem asukohta muutma. 

 

 Sisesta 1 X-telje skaalaks. 

 Sisesta 1 Y-telje skaalaks. 

 Sisesta 0 pöördenurgaks. 

 

7. 3D sektsiooni tegemiseks: 
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 Parem klikk lõiketasapinnal. 

 Vali Generate 2D/3D section. 

 Dialoogis Generate Section/Elevation, kontrolli, et oleks valitud 3D  Section. 

 Kliki nupul Expand, dialoogi laiendamiseks. 

 

8. Objektide valikuks 3D lõikesse: 

 

 Sektsioonis Source Geometry > Select Objects to Include. 

 Kliki nupul Select Objects. 

 Vali roheline kest. 

 Vajuta ENTER. 

 Kliki Create. 

 

9. Lõike positsioneerimiseks: 

 

 Kui palutakse valida sisestuspunkt, kliki X telje negatiivses suunas (aktiivse 

lõiketasapinna taga). 

 Sisesta 1 X-telje skaalaks. 

 Sisesta 1 Y-telje skaalaks. 

 Sisesta 0 pöördenurgaks. 
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10. Lõikejoonele segmendi lisamiseks: 

 

 Vali lõiketasapind, kuvatakse selle objektpunktid. 

 Parem klikk lõiketasapinnal, vali Add Jog to Section. 

 Vali parempoolne objektpunkt (vaata joonisele). 

 

11. Kliki ja tiri lõiketasapinna objektipunkte (1) ja (2). 

 

 

12. Paiguta lõiketasapinna objektipunktid (1) ja (2) vastavalt järgnevale joonisele. 



Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 394/431 

 

 

13. Paanil View > tahvlil Viewports > Viewport Configuration List > Two: Vertical 

 

 Vajuta ENTER kasutamaks vaikimisi olevat vertikaal paigutust. 

 Kliki vasakpoolses vaateaknas selle aktiveerimiseks. 

 Paanil View > tahvlil Views > vali nimekirjast Top. 

 

14. Pealt vaates kliki ning tiri lõiketasapinna jooni nägemaks reaalajas, kuidas see 

 muudab iseomeetrilist vaadet. 

 

 

15. Isomeetrilises vaateaknas tee parem klikk lõiketasapinnal. Vali Activate Live 

 Sectioning selle välja lülitamiseks. 

16. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Tööleht – Lisaväärtuste lisamine massiividele 

 

Selles näites lood sa ristlõike vaated massiivist ning lõikad mudelit nägemaks selle sisemisi 

komponente. 

 

 
 

1. Ava fail C_Add-Features-to-Solids.dwg. 

 

2. Käsureale sisesta Section. 

3. Klapist ristlõike tegemiseks: 

 

 Kui palutakse valida objektid, vali sinine klapi objekt. 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse sisestada esimene punkt lõiketasapinna tegemiseks, sisesta XY. 

 Kui palutakse valida punkt XY tasapinnal, kasuta Center objektist kinnihaaramise 

võimet ning vali otsa keskpunkt. 
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4. Kuvamaks töönupuriba Modify. 

  

 Parem klikk mistahes nupupaanil. 

 Kliki Modify. 

 

5. Paanil Home > tahvlil Modify > Move. 

6. Geomeetria nihutamiseks: 

 

 Kui palutakse valida objektid, sisesta L (last). 

 Vajuta ENTER. 

 Kui palutakse valida algpunkt, kliki mistahes punktil joonisel. 

 Liigu hiirega Y telje positiivses suunas ja sisesta 75. 

 

7. Paanil Home > tahvlil Solid Editing > Slice. 

 

 Kui palutakse valida objektid, vali klapi kere. 

 Vajuta ENTER. 

 

8. Klapi kere lõikamiseks, et näha selle sisemust: 

 

 Kui palutakse valida algpunkt, sisesta ZX. 

 Kasuta Center objektist kinnihaaramise võimet ning vali klapi otsmine ava. 

 Kliki Y telje positiivsel poolel (klapi kere kõrval) määramaks, osutamaks punktile, 

mis ühtlasi määrab ka, mis pool jäetakse alles. 
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9. Parem klikk ViewCube peal > Parallel. 

10. Vali ViewCube > Front. 

 

11. Paanil Solid > tahvlil Section > Flashot: 

 

 Sisesta väärtused vastavalt allolevale pildile. 

 Vali sektsioonis Obscured lines > Show, mis kuvab peidetud jooned. 

 Sektsionis Obscured Lines > vali nimekirjast Cyan. 

 Sektsioonis Obscured Lines > vali nimekirjast Hidden. 

 

12. Vaate loomiseks: 

 

 Kliki Create. 

 Kui palutakse valida sisestuspunkt, vali punkt massiivist allpool. 

 Sisesta 1 X-telje skaalaks. 

 Sisesta 1 Y-telje skaalaks. 

 Sisesta 0 pöördenurgaks. 
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13. Paanil 3D Navigation control (Dashboard) > kliki Southwest Isometric. 

 

 

14. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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Tööleht – Lõiketasapinna joonestamine 

 

Selles näites kasutad sa alamsätet Draw käsu Sectionplane all ning joonestad lõikejoone. Lood 

2D lõike ning sisestad selle. Muudad seejärel mudelit ning lõike seadeid ning uuendad lõike 

ploki automaatselt. 

 
 

1. Ava fail C_Draw-Section-Plane.dwg 

 

2. ViewCube > Top. 

3. Paanil View > tahvlil Visual Styles > vali 2D Wireframe. 

4. Lülita objektist kinnihaaramise võime välja (Snaps off). 

5. Paanil Solid > tahvlil Section > Section Plane. 

6. Lõiketasapinna joonestamiseks: 

 

 Parem klikk mistahes joonise osas ning kliki Draw Section. 

 Kliki punktidel 1 – 4 nagu näidatud joonisel. 

 Kui palutakse valida punkt lõike vaatesuuna tarvis, vali punkt joonise ülemises osas. 

 

 

7. Vali lõike piirjoone objektipunkt ning paiguta see ümber nii nagu näidatud 

 joonisel. 
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8. 2D lõike vaate tegemiseks: 

 

 Lõike piirjoon endiselt aktiivne, parem klikk joonise alas ning vali  Generate 

2D/3D Section. 

 Dialoogis Generate Section/Elevation vali Create. 

 Vasak klikk ploki sisestamiseks 3D mudelist ülal pool (vaata pilti). 

 Nõustu vaikimisi väärtustega skaala ning pöördenurga osas. 

 

 

9. Kliki ning tiri lõikejoone objektipunkt teise kohta. 

 

 

10. Lõiketasapinna edasiseks muutmiseks: 

 

 Parem klikk joonise alas. Vali Generata 2D/3D Section. 
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 Dialoogis Generate Section/Elevation kliki nupul Expand. 

 Sektsioonis Destination, kliki Replace Existing Block. 

 Vali Select Block. 

 Vali 2D lõike vaade. 

 

 

11. Lõike muutmiseks: 

 

 Kliki Section Settings. 

 Dialoogis Section Settings, sektsioonis Intersection Fill vali nimekirjast Color > 

Cyan. 

 Sektsioonis Background Lines  vali nimekirjast Hidden Lines > No. 

 Kliki OK. 

 

12. Dialoogis Generate Section/Elevation kliki Create. Lõike vaate plokk  uuendatakse 

 muudatustele vastavalt. 

 

 
13. Muuda vaade Southeast Isometric ning vali Visual Style > Realistic. 

14. Vali lõiketasapind kuvamaks selle objektipunkte. Kliki menüü objektipunktil ning 

 vali Section Plane. 
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15. Parem klikk joonisel. Kliki Activate Live Sectioning. Paiguta lõiketasapinna 

 objektipunkt (1) ümber vastavalt joonisele. 

  

 Selline ümberpaigutamine ei oma tähendust eluslõikele, kuna selles sättes on 

 lõiketasapind lõpmatu. 

 

 

16. Objektipunkti menüüst vali nüüd Section Boundary. 

 

 Aktiveerides Section Boundary, mudeli küljed lõigatakse vastavalt piirjoontele. 

 

 

17. Salvesta ning sulge kõik failid. 
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3D mudelitest jooniste tegemine 
 

Sissejuhatus: 

See õppetund kirjeldab, kuidas 3D mudelitest loetud geomeetriat kuvada ning paigutada neid 

prinditavatele lehtedele. 

 

 
 

Eesmärgid: 
Peale õppetunni läbimist oled võimeline kindlaks tegema erinevaid vaateid, mis 3D mudelitest 

on loodud; kirjeldama protseduure, kuidas saab teha varjutatud ning peidetud joontega vaateid; 

lood vaate lehekülgi, millesse on paigutatud geomeetriat tehtud läbi Flatshot ning 

Sectionplanes käskude; oskad kirjeldada ruumis paigutatavaid mõõtkette.  
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Vaadete tüübid 3D mudelitest 

Üks 3D mudelite disainimise eeliseid on, et saad koheselt loodut visualiseerida ja seda juba 

disainiprotsessi käigus. Paberruumi kasutad sa selleks, et luua erinevat tüüpi väljundfaile oma 

3D disainist. Sõltuvalt kliendi soovidest võid sa need vaated luua kas varjutatuna (ühes 

materjalidega), peidetu joontega või sõrestikmudelitena. Samuti saad välja trükkida 2D 

jooniseid, mis on loodud mudelist Flatshot ning Sectionplane käskude abil. Paberiruumi vaated 

võivad sisaldada nii massiivide, pindade, kui sõrestikmudeli põhist geomeetriat. Järgneval pildil 

ongi esitatud ühed ja samad mudeli vaated, kui seejuures on kasutatud erinevaid visuaalseid 

stiile. All vasakul on sõrestikmudel; all paremal aga 3D peidetud joonemudel; ülal vasakul 

konseptsioonmudel; ning ülal paremal realistlikus stiilis. 

 

 
Kolmemõõtmelistest mudelitest saad luua erinevat tüüpi vaateid, sõltuvalt sinu vajadustest. 

Kasutades visuaalseid stiile saad esitada need kas sõrestikuna, peidetud joonte või varjunditega 

kujul. Teed seda läbi kuvaseadete, mis on kättesaadavad 3D Navigate paanil (Dashboard) või 

nupupaanil Visual Styles. Kuvaseaded sõltuvad aktiivsest vaateaknast. Sõrestikmudeli seadena 

on kaks võimalust: 2D Wireframe ning 3D Wireframe. Mõlemad kuvavad 3D mudelid 2D joonte 

ning kaartena. Erinevus seisneb aga selles, et 3D Wireframe kasutab 3D keskkonda ning kuvab 

materjalide värvid, mis on parasjagu mudelile lisatud. 

 

Peidetud joontega mudelite esitamiseks on kolm võimalust: 3D Hidden, Conceptual, Realistic. 

Neist esimene, 3D Hidden, kuvab 3D mudeli sõrestiksilueti. Ehkki tegemist on sõrestikmudeli 

esitusega, ei esitata jooni, mis pole antud vaates nähtaval. Conceptual  ning Realistic visuaalsed 

stiilid lisavad mudelitele tahkude värvid ning samuti peidavad jooned, mis pole antud vaates 

nähtaval. Conceptual varjund lisab värvide üleminekud mudelil. Realistic varjund kuvab aga 

3D mudelid värvidega, mis on parasjagu mudeliga liidetud, ning samuti ka materjalide esitus 

on siin aktiivne, juhul kui neid on lisatud. 
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Varjutatud ning peidetud vaated 

Loomaks peidetud või varjutatud vaadet, pead esmalt omama 3D mudelit või 2D regiooni. 

Seejärel määrad sa vaateakende arvu, milles oma disaini kuvad. Igale vaateaknale saad määrata 

erineva visuaalse stiili. Järgneval pildil on 4 varjutatud ning standardset vertikaalprojektsiooni. 

Isomeetriline vaade omab visuaalset stiili Conceptual. Eest vaade 3D Hidden ning ülejäänud 

kaks Realistic visuaalset stiili. 

 

 
Kuvakvaliteeti võib mõjutada kindlad süsteemi muutujad. Need süsteemi muutujad on kui 

tasakaal kuvakvaliteedi ning süsteemi jõudluse vahel: tõstes neid väärtusi, siis üldine 

joonestamise jõudlus (riistavaraliselt) võib langeda. Järgnev tabel esitabki need süsteemi 

muuutjad. 

 

Muutuja Kirjeldus 

Viewres Kontrollib kaarte ning ringjoonte sujuvust. Väärtus 

vahemikus 1 kuni 20’000. VIEWRES säte käib kaasas ühes 

joonisega. 

Facetres Kontrollib varjutatud pindade ning renderdatud objektide 

sujuvust. Väärtus vahemikus 0.01 kuni 10. FACETRES säte 

salvestatakse joonisega. 

Isolines Määrab kõverpinna kontuurjoonte arvu. Väärtus vahemikus 0 

kuni 2047. ISOLINES säte salvestatakse joonisega. 

Perspective Projection Kontrollib vaateakna kuva seadet, mis väljendub pildi 

teravussügavuses. 

Parallel Projection Lülitab välja perspektiivprojektsiooni. 
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Flatshot  ning Sectionplanes abil saadud vaated 

Paberiruumi vaadete loomine läbi Flatshot ning Sectionplanes käskude on samaväärne 

protseduurile mistahes geomeetriast vaadete tegemisele. Käske Flatshot ning Sectionplanes 

abil lood vaated mudeliruumis ning esitad need paberiruumi vaateakendes. Saad iga vaateakna 

puhul eraldi määratleda selle skaalat, joonduvust, ning visuaalset stiili. Järgneval pildil on on 

3D mudelist loodud 2D vaated mudeliruumis kasutades selleks Flatshot käsku. All paremal on 

paberiruumi leht ühes vastavate 2D vaadetega. 

 

 
Peale 3D mudelite valmimist lood sa erinevad vaated. Vaadete tüübid on näiteks plaaniline, 

külg-, ristprojektsiooniline, lõike-, ning ofset vaade. Need kõik luuakse mudeliruumis. 

Paberiruumis lood sa vaateaknad, mis kuvavad teatud vaateid. Vaateaknas esitad sa mudeli 

konkreetse vaate. Eemaldad ebavajaliku geomeetria kindlas vaateaknas (kasutades kihtide 

külmutamist), määrad selle skaala ning lukustada, et edaspidi kogemata ei läheks seaded paigast 

ära. 

 

Järgnevalt põhisammud loomaks vaateid läbi Flatshot ning Sectionplanes käskude. 

 

 Ava joonis, milles on juba valmis 3D mudelid. 

 Loo 2D geomeetria läbi Flatshot ning Sectionplanes käskude. 

 Paiguta iga loodud vaate geomeetria erinevale kihile, nii et need teiste vaadetega ei 

kattuks. 

 Paberruumis loo iga vaate jaoks vaateaken. 

 Sobita vaade vaateaknasse. 

 Külmuta kihid, mida ei soovi konkreetses vaateaknas näidata. 

 Määra ning seejärel lukusta vaateakna skaala. 

 Juhul, kui tegemist on vertikaalprojektsioonidega, joonda vastavad vaated üksteise 

suhtes. 
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Transruumilised mõõdud 

Transruumiliste mõõtude all mõtleme me dimensioone, mis lisatakse paberiruumis seal olevale 

mudeliruumi geomeetriale. Enamikel juhtudel on mudeli esitamisel paberiruumis vajalik 

kasutada skaalat, mis ei ühti 1:1-ga. Kui sa lisad mõõdu mudeliruumi, pead dimensioonide stiili 

korrigeerima selleks, et need ka paberiruumis korrektselt esituksid. Transruumilised mõõdud 

ellimineerivad selle nõude, kuna mõõdud lisatakse paberiruumis ning skaalaga 1. Kui sa lisad 

paberiruumi mõõtusid, siis esitab see geomeetria õige mõõdu, sõltumata vaateakna skaalast. 

Näiteks alloleval pildil on vaateakna skaala 2:1-le, aga dimensioonid paberiruumis esitavad 

objektide reaalseid mõõte. 

 

 
 

Transruumiliste mõõtude siduvus 

Sarnaselt tavalistele mõõtudele on ka transruumilistel mõõtudel olemas mudeliruumi mõõdetud 

objektidega siduvus, teisisõnu, neid uuendatakse, kui mõõdetud objekt muutub. Siiski võib tulla 

ette olukordi, kus selline siduvus kaob. Sellisel juhul saad selle taastada, sidudes mõõdu teatud 

punkti mudeli vastava punktiga. Järgnev pilt illustreerib töötavat mõõdu siduvust. Sümbolid, 

mis esitatakse mõõtjoone pikenduste otstes, viitavad geomeetria vastavatele punktidele. 

 

 
 

Transruumiliste mõõtude juhtnöörid 

 

 Kui sa lood transruumilisi mõõte, siis need alati esitavad geomeetria õige suuruse, 

sõltumata vaateakna skaalast. 

 Transruumilise mõõtudega saad dimensioneerida vaateakende geomeetriat, millede 

skaalad on erinevad. 

 Kui mudeliruumi geomeetria muutub, pead veenduma, et kõik transruumilised mõõdud 

on uuendatud korrektselt. 

 

Märkus: Sa saad dimensioneerida enamus objekte transruumiliste mõõtudega. Siiski on objekti 

tüüpe, mida ei saa, selleks vaata tarkvara abifaili alapealkirjaga Special Situations and 

Limitations. Sõltuvalt neist eranditest pole alati kõige otstarbekam kasutada transruumilisi 

mõõte, kuid seda pead otsustama iga juhtumi puhul eraldi. 
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Siduvate transruumiliste mõõtude loomine 

 

Paberiruumi mõõtude loomine 

Olles leidnud, et transruumilisi mõõte saad oma töös kasutada, ei erine nende mõõtude lisamine 

protseduurist, kus lisad tavalisi mõõte. Läbi standardsete mõõtude panemise käskude lisad 

mõõdu geomeetrilistele objektidele/punktidele täpselt samal viisil kui mudeliruumis toimides. 

 

Järgnev pilt esitab transruumilised mõõdud lisatuna objektidele paberiruumis. Sa võid otsekohe 

veenduda, et need mõõdud ei erine tavalistest mõõtudest, mis on lisatud mudeliruumis. 

 

 
 

Märkus: Sa ei saa kasutada QDIM käske transruumiliste mõõtude tegemiseks, kuid saad need 

dimensioonid muuta siduvateks kasutades Reassociate Dimensions käske ning siduda mõõdud 

ükshaaval punktide või objektidega. 

 

Siduvate transruumiliste mõõtude loomine 

Sarnaselt mõõtudega mudeliruumis, saad luua siduvaid transruumilisi mõõte vaid siis kui 

süsteemi muutuja DIMASSOC on seatud väärtusel 2. See on ka uute jooniste vaikimisi säte 

alates AutoCAD versioonist 2002 ning uuemad. Üldse kokku omab DIMASSOC kolme erinevat 

väärtust: 

 

0 = Mõõtude siduvus on välja lülitatud ning dimensioonid, mis paberiruumis luuakse on 

eraldiseisvad objektid (jooned, kaared, nooleotsad jne). 

 

1 = Mõõtude siduvus on välja lülitatud, kuid paberiruumi  mõõdud luuakse ühe objektina, seega 

kui nihutad mõõdu lähtepunkti, siis ka mõõdu väärtus peegeldab muutust. Siiski ei reageeri 

need mõõdud muudatustele, mis viiakse läbi mudeliruumis objektide muutmise teel; need 

esitavad vaid objektide mõõte paberiruumis. 

 

2 = Mõõdud on siduvad. Saad luua siduvaid transruumilisi mõõte nii, et need uuenevad, kui 

mudeliruumi mõõdud muutuvad. 
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Käsu aktiveerimine 

 

Käsurealt: DIMASSOC 

 

Mõõtude taassidumine 

 

Kui sinu mõõdud kaotavad siduvuse seotud objektidega, saad neid taassiduda läbi käsu 

Reassociate Dimension (selle käivitab süsteemi muutuja DIMREASSOCIATE). 

 

Käsu aktiveerimine 

 

Käsurealt: DIMREASSOCIAT 

 

Järgnev pilt esitab mõõdu, mis on kaotanud oma siduvuse. Märk vasakul (tähistatud X kastis) 

illustreerib siduvat punkti, samas märk paremal (X kastita) illustreerib sidumata punkti. 

 

Märkus: Illustratsioon on kujundliku väärtusega, näitamaks mõlemat olukorda ühel pildil. 

Tegelikkuses kui kasutad käsku Reassociate Dimension, näed sa korraga vaid ühte märki. Sul 

palutakse iga punkt parandada eraldiseisvalt. 

 
Mõõdu sidumiseks, vali see, seejärel kliki uuel punktil, millega soovid siduda. Kui valitud mõõt 

kuvad X-i kastikeses, vajuta ENTER, mis jätab siduvuse alles. Kui mõõt sisaldab kahte punkti 

(näiteks lineaarmõõde), siis järgmine punkt esitatakse automaatselt peale esimese punkti 

taassidumist või sellest üle hüppamist. 

 

Mõõtude uuesti genereerimine 

Mõnel juhul tuleb ette olukordi, kus sul on vaja mõõte uuesti genereerida; näiteks kui sa kasutad 

rullikuga hiirt vaateakna suurendamiseks või nihutamiseks, siis ei paikne mõõdud enam mudeli 

suhtes korrektselt. Käsk Dimregen nihutab mõõdud vastavalt nendega seotud geomeetria 

nihutamisele/suurendamisele. Kasutades käsku Dimregen, ei pea sa valima ühtegi mõõtu. Kõik 

mõõdud joonisel taasluuakse. 

 

Käsu aktiveerimine 

 

Käsurealt: DIMREGEN 

 

Järgnev pilt esitab rullikuga hiirega mudeli suurendamist vaateaknas, kui kasutatakse 

transruumilisi mõõte paberiruumis. 

 



Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 410/431 

 

 
Järgnev pilt esitab käsu Dimregen tulemust transruumiliste mõõtude korrigeerimise näol. 

 
 

Transruumiliste mõõtude juhtnöörid 

 

 Kui sa plaanid lisada siduvaid transruumilisi mõõte, veendu, et DIMASSOC = 2. 

 Kui mudeliruumis ilmnevad mudeli muudatused, veendu, et iga transruumiline mõõde 

paberiruumis õigesti uuendatakse. Vajadusel kasuta Reassociate  Dimensions käsku 

mõõtude taassidumiseks. Kasuta käsku Dimregen transruumiliste mõõtude 

ümberpaigutamiseks, kui läbi rullikuga hiire on muudetud vaateaknas mudeli 

suurendust või paigutust. 

 

Märkus: Lisaks rullikuga hiire suurendamisele ning nihutamisele võib ette tulla ka teisi 

olukordi, kus on vaja kasutada Dimregen käsku. Vaata abifailist lisa pealkirja Dimension alt. 
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Protseduur: Transruumiliste lineaarsete mõõtude taassidumine 

 

1. Paanil Annotate > tahvlil Dimensions > Reassociate. 

2. Vali üks või mitu dimensiooni taassidumiseks. Vajuta ENTER. 

3. Vali uus punkt esimesena kuvatava mõõdu pikendusjoone lähtepunktile. 

 

 
4. Vali uus punkt teisena kuvatavale mõõdu pikendusejoone lähtepunktile. 

 

 
 

Protseduur: Nurka esitavate transruumiliste mõõtude taassidumine 

 

1. Paanil Annotate > tahvlil Dimensions > Reassociate. 

2. Vali üks või mitu dimensiooni taassidumiseks. Vajuta ENTER. 

3. Vali esimene joon nurka esitavale mõõdule. 

 

Märkus: Kui lineaarsed mõõdud on seotud geomeetriliste punktidega, siis nurka esitavad 

mõõdud on seotud joone objektiga. 

 
4. Vali teine joone nurka esitavale mõõdule. 
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Protseduur: Raadiust ning diameetrit esitatavate transruumiliste mõõtude taassidumine 

 

1. Paanil Annotate > tahvlil Dimensions > Reassociate. 

2. Vali üks või mitu dimensiooni taassidumiseks. Vajuta ENTER. 

3. Vali kaar või ringjoon. 
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Tööleht – 3D mudelitele prinditavate lehtede loomine 

 

Selles näites lood sa prinditava lehe, mis sisaldab standardseid vertikaalprojektsioonis vaateid 

3D mudelitest. 

 
 

1. Ava fail M_Drawing-Views-of-3D-Models.dwg. 

 

2. Liikumaks paberruumi: 

 

 All jooniseakna ribal kliki MODEL nupul. 

 

3. Paanil Views > tahvlil Viewports > New. 

4. Dialoogis Viewports, paanil New Viewports loo vaateaknad järgnevatel seadetel, 

 seejärel kliki OK. 
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(1) Four: Equal 

(2) 3D 

(3) Realistic 

 

5. Vertikaalprojektsiooni vaateakende loomise protseduuri lõpetamiseks: 

 

 Kui palutakse valida esimene nurk, sisesta F. 

 

6. Nupupaanil Layer külmuta kiht Title Block (selguse huvides). 

7. Liigu hiirega eestvaatesse ning tee topelt klikk selle vaate aktiveerimiseks. 

8. Eestvaate aknas õige geomeetria kuvamiseks: 

 

 Vajuta F7 klahvi lülitamaks välja taustvõrk. 

 Paanil Home > tahvlil Layers > Layer Properties. 

 Veerus Current VP Freeze külmuta kõik kihid peale Section View. 

 Dialoogis Layer Properties Manager kliki OK. 
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9. Vaateakna skaala määratlemiseks ning lukustamiseks: 

 

 Tarkvara alumiselt nupupaanilt vali vaateakna skaalaks: 1:1. 

 Nihuta geomeetria vaateakna keskele (vaata pilti). 

 Tee topelt klikk vaateakna all osas, naasmaks paberiruumi. 

 Vali eestvaate vaateaken. 

 Parem klikk joonisel ning vali Display Locked > Yes. 

 

 
 

10. Pealt vaates vajaliku geomeetria kuvamiseks: 

 

 Liigu hiirega pealtvaate akna peale, tee topelt klikk. 

 Vajuta klahvi F7 taustavõrgu peitmiseks. 

 Paanil Home > tahvlil Layers > Layer Properties. 

 Veerus Current VP Freeze külmuta kõik kihid peale Top View. 

 Dialoogis Layer Properties Manager kliki OK. 

 

 

 

11. Vali vaate skaalaks: 1:1. 

 

 Nihuta geomeetria vaateakna keskele (vaata pilti). 

 

12. Tee topelt klikk vaateakna all osas, naasmaks paberiruumi. 

13. Pealtvaates oleva vaate joondamiseks eest vaatega: 

 

 Sisesta käsureale MVSETUP. 

 Kui palutakse valida alamsäte, sisesta A (Align). 

 Kui palutakse valida alamsäte, sisesta V (vertical alignment). 

 Kui palutakse valida algpunkt, kasuta Midpoint objektist kinnihaaramise võimet 

ning vali vertikaalühenduse keskpunkt eestvaate joonisel. 
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14. Kui palutakse valida punkt teisel vaateaknal, kasuta Center objektist 

 kinnihaaramise sätet ning vali vertikaalliidese keskpunkt pealtvaates. 

 
15. Vajuta ESC klahvi väljumaks käsust Mvsetup. 

 

 

 
16. Korda neid samme ka paremalt vaate ning isomeetrias vaate loomiseks: 

 

 Isomeetrilise vaate vaateaknas, kasuta kihti Valve Body. 

 Paremalt vaate vaateaknas kasuta kihti Right Side View. 

 Vali mõlema vaateakna skaalaks: 1:1. 

 Kasutades käsku MVSETUP joonda paremalt vaate horisontaalselt lõike vaatega. 
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17. Kuvamaks Dimension nupupaani: 

 

 Parem klikk mistahes nupupaanil. 

 Vali Dimension. 

 

18. Transruumiliste mõõtude lisamiseks paberiruumi: 

 

 Aktiveeri kiht Dimensions. 

 Nupupaanil Dimensions vali Linear. 

 Paiguta dimensioonid pealtvaates. 

 

 
 

19. Joonise kuvamiseks: 

 

 Külmuta kiht Viewports. 

 Taasta kiht Title Block. 

 

 

20. Sulge ning salvesta kõik failid. 
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Tööleht – In-Canvas Viewport töövahendid 

 

Selles näites kasutad sa in-canvas viewport töövahendeid, et kuvada vaateakna erinevaid 

esitusi. Lisaks muudad ka vaateid ning kuvastiile. 

 

1. Ava joonis 3D Dolphin Theater.dwg. 

2. Paberi ülemises vasakus servas, vaateakna seadete juures, tee topelt-klikk miinus märgi 

peal. 

 

3. Veendu, et paberil on neli vaateakent. Pane tähele, et iga vaateaken omab vaateakna 

seadeid. 

 

 

4. Vali alumine parem vaateaken. 

5. Lülita ViewCube ning Navigation nupupaani kuva välja: 

 

 Vaateakna seadete juures, kliki pluss märgil. Pane tähele, et kuvatakse erinevad 

seaded. Kliki ViewCube peale, et selle kuva välja lülitada. Kliki uuesti pluss märgil 

ning nüüd kliki Navigation Bar peale, et ka selle kuva välja lülitada. 
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6. Steering Wheel töövahendi kasutamiseks: 

 

 Vaateakna seadete nuppudel, kliki pluss märgil. Vali Steering Wheel. Liiguta 

Steering Wheel mudeli keskossa. Kliki ning hoia alla Walk nuppu ning liigu läbi 

mudeli. Tee nüüd joonise alas parem klikk ning vali Close Wheel. 

 

7. Hetke vaateakna suurendamiseks tee topelt-klikk pluss märgil. Naasmaks seejärel 

eelmise konfiguratsiooni juurde, tee topelt-klikk miinus märgil. 

8. Standardse vaate kuvamiseks hetkel aktiivses vaateaknas: 

 

 Veendu, et alumine parem vaateaken oleks aktiivne. Vaateakna töövahendite juures 

vali Custom View. Pane tähele ka sätteid View Manager, Parallel ning Perspective. 

 

9. Pane tähele valikut Custom Model Views. Vali Right. 
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10. Hetke vaateakna visuaalse stiili muutmiseks: 

 

 Veendu, et alumine parem vaateaken oleks aktiivne. Vaateakna seadetest vali 

Conceptual. Pane tähele seadeid Custom Visual Styles ning Visual Styles Manager. 

Vali Shadede with Edges. 

 

11. Kui soovid muuta vaateakna seadete esitust, siis tee joonise alas parem klikk ning vali 

Options. 

12. Paanil Display, vali Colors. Sektsioonis Interface Element, vali Viewport Control. 

Nimekirjast Color vali Cyan. Kliki Apply and Close. Kliki OK. 

13. Nüüd kuvatakse vaateakna seaded sinakas toonis. 
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14. Vaatekna seadete kuva väljalülitamiseks: 

 

 Parem klikk ning vali Options. Paanil 3D Modeling, sektsioonis Display Tools in 

Viewport, tühista valik Display the Viewport Controls kastike. Kliki OK, et väljuda 

dialoogist. 

 

 

15. Järgides eelmist sammu, taasta vaateakende seadete kuva. Sulge kõik failid. Ära salvesta 

muudatusi. 
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Tööleht – Mudeli dokumenteerimine 

 

Selles näites lood sa joonise vaated 3D mudeli põhjal. Peale vaadete loomist, muudad sa nende 

skaalad ning paigutust. Redigeerid ka vaate stiili ning uuendad vaateid peale seda, kui nendega 

seotud mudelit on uuendatud. Lisaks lood joonise vaateid ka Inventor'i mudelitest. 

 

1. Ava joonis Model Documentation.dwg. 

2. Aktiveeri Model Documentation paberiruum. 

3. Vali Annotate > Drawing Views > Base View. 

4. Paiguta vaade keset paberit. 

 

 

5. Vaate skaala muutmiseks: 

 

 Tee paberil parem klikk ning vali Scale. Sisesta skaalaks .5. Vajuta ENTER, et 

nõustuda vaate paigutusega. 

 

6. Lisa ka ülejäänud vaated (paremale, alla ning diagonaalis paremale alla). 

 

7. Vajuta ENTER, et käsk lõpetada. 

 

8. Loomaks lisaprojektsioon-vaateid: 
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 Paanil Annotate > Drawing Views > Projected View. Peavaateks vali alguses lisatud 

vaade (base view). Lisa ülejäänud projektsioon-vaated ümber mudeli baas-vaate. 

 

 

9. Vajuta ENTER, et käsk lõpetada. 

10. Kui soovid luua aga projektsioon-vaadet olemasolevast projektsioonist: 

 

 Paanil Annotate > Drawing Views > Projected View. Esitamaks peavaade, vali 

projektsioon-vaade, mis jääb baas-vaatest paremale. 

 

11. Paiguta uus projektsioon-vaade esimesest paremale poole. 

 

12. Vajuta ENTER, et lõpetada käsk. 

13. Paanil Layout > Styles and Standards > ava dialoog. 
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14. Dialoogis Drafting Standard, sektsioonis Projection Type, vali Third Angle. Kliki OK. 

 

 
 

 

15. Paiguta veel üks projektsioon-vaade nii nagu näidatud joonisel, lähtudes baas-vaatest 

kui peavaatest. 

 

16. Vaate kustutamiseks: 

 

 Vali viimati lisatud vaade. Vajuta DELETE nuppu. 
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Joonise vaadete redigeerimine ning uuendamine 

 

Selles näites sa nihutad ning muudad olemasolevate vaadete skaalat. Lisaks redigeerid vaate 

stiili, uuendad vaadet tehtud muudatuste lõikes. 

 

1. Baas-vaate nihutamiseks: 

 

 Vali baas-vaade, kliki objektipunktil. Vali ning nihuta seda veidi vasakule. Vajuta 

ESC klahvi, et valik tühistada. 

 Pane tähele, et ka teised vaated liiguvad kaasa. 

 

  

2. Kui soovid vaadet pea-vaatest lahti ühendada: 

 

 Vali ülemine vaade. Liigu kursoriga objektipunktile, kliki Break Alignment. Vajuta 

ESC klahvi, et valik tühistada. 

 

3. Baas-vaate nihutamiseks: 

 

 Vali baas-vaade, vali objektipunkt. Nihuta vaadet tagasi joonise keskele. Vajuta ESC 

klahvi valiku tühistamiseks. Pane tähele, et lahtiühendatud vaade jääb paigale. 
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4. Kui soovid lahtiühendatud vaadet tagasi ühendada: 

 

 Vali pealt vaade, liigu kursoriga objektipunktile. Vali Repair Alignment. Vajuta ESC 

klahvi, et tühistada valik. 

 Pane tähele, et joondumine taastatakse. 

 

5. Kui soovid aga muuta baas-vaate skaalat ning visuaalset stiili, siis: 

 

 Tee topelt-klikk baas-vaatel. Paanil Drawing View Editor > Appearance > vali Scale 

nimekirjas 1:4. Lisaks vali View Style = Shaded. Kliki Drawing View Editor > Edit > 

OK. 

 

 

6. Tee topelt-klikk baas-vaatel ning muuda selle skaala tagasi 1:2 peale. Vajuta ESC klahvi, 

et tühistada valik. 

7. Projekteeritud vaate visuaalse stiili muutmiseks: 

 

 Tee topelt-klikk paremal vaatel, paanil Drawing View Editor > Appearance > Style 

list = Wireframe. Kliki Drawing View Editor > Edit > OK. 



Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 427/431 

 

 

8. Mudeli redigeerimiseks: 

 

 Aktiveeri mudeliruum paan. Veendu, et asud 3D Modeling töökeskkonnas. Kasuta 

ViewCube töövahendit, et kuvada Bottom, Back ning Right vaade. 

 

 

 

9. Mudeli servade ümardamiseks: 

 

 Paanil Solid > Solid Editing > Fillet Edge. Paberi peal tee parem klikk, vali Radius. 

Raadiuseks sisesta 2. Paberi peale, parem klikk, vali Chain. Määramaks soovitud 

servad, vali joonisel näidatud servad. 
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10. Vajuta ENTER, et servade valik lõpetada. Vajuta ENTER, et nõustuda ümardamisega. 

Veendu, et ümardus on rakendatud servadele. 

 

11. Aktiveeri paberiruum Model Documentation. Pane tähele teadet tarkvaraakna alloleval 

ribal. 

 

12. Pane tähele punaseid ääriseid iga vaate ümber. 
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13. Kindlate vaadete uuendamiseks: 

 

 Vali ülemine vasak ning teised ülemised vaated. Vali Annotate > Drawing Views > 

Update Views. 

 Ülemised vaated on sellega uuendatud ning punaseid ääriseid nende juures enam ei 

kuvata. 

 

14. Kui soovid kõiki vaateid uuendada, kliki eelnevalt kuvatud lingil või vali Annotate > 

Drawing Views > Update View > Update All Views. 
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Joonise vaadete loomine Inventor'i mudeli failidest 

 

1. Ava joonis Model Documentation – Inventor.dwg. 

2. Vali Annotate > Drawing Views > Base View. 

3. Dialoogis Select File, vali Bell Housing.ipt. Kliki Open. 

4. Paiguta baas-vaade paberi ülemisse, vasakusse nurka. 

 

5. Vajuta ENTER, et nõustuda paigutusega. 

6. Lisa ka mõned projektsioonvaated ning lõpeta seejärel käsk. 

 

7. Tee topelt-klikk ühel valitud vaatel. Pane tähele, et riba peal on tahvel Appearance. 

 

 
 

8. Vajuta ESC klahvi, et valik tühistada. 

9. Sulge kõik failid, ära salvesta muudatusi. 



Raido Puust | AutoCAD 3D mudelite loomine 431/431 

 

 
 


