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I vahetus
I vahetuse ülesanne on koostada kihil „Telg3D“ oleva kaare teljele ning lõikepindade 1-2 ja 5-6
vahele kaks kaare fragmenti (3DSOLID objektid) (Joonis 1).

Joonis 1. Kaare 3D telg ja konstrueeritavad fragmendid
Kaare ristlõike mõõdud on esitatud joonisel (Joonis 2).

Joonis 2. Kaare ristlõige
Kaare fragmendid tuleb konstrueerida kihile „I Vahetus“. Kihi värv peab olema punane
(värviindeks 1) ja fragmentide värv peab olema „ByLayer“.
Ülesanne on lahendatud õigesti, kui fragmentide otsad vastavad joonisel (Joonis 2) kujutatule,
kaare fragmendi ruumala on 37,2 m3 ning sisemise kontuuri nurgapunktide kaugus lõiketasapinna
lähima nurgapunktini on 1,38 m (Joonis 3).

Joonis 3. Nurgapunktide kaugused lõikepindade nurkadeni

II vahetus
II vahetuse ülesanne on koostada kihil „Telg3D“ oleva kaare teljele ning lõikepindade 2-3 ja 4-5
vahele kaks kaare fragmenti (3DSOLID objektid) (Joonis 4).

Joonis 4. Kaare 3D telg ja konstrueeritavad fragmendid
Kaare ristlõike mõõdud on esitatud joonisel (Joonis 5).

Joonis 5. Kaare ristlõige
Kaare fragmendid tuleb konstrueerida kihile „II Vahetus“. Kihi värv peab olema roheline
(värviindeks 3) ja fragmentide värv peab olema „ByLayer“.
Ülesanne on lahendatud õigesti, kui fragmentide otsad vastavad joonisel (Joonis 5) kujutatule,
kaare fragmendi ruumala on 37,2 m3 ning sisemise kontuuri nurgapunktide kaugus lõiketasapinna
lähima nurgapunktini on 1,38 m (Joonis 6).

Joonis 6. Nurgapunktide kaugused lõikepindade nurkadeni

III vahetus
III vahetuse ülesanne on koostada kihil „Telg3D“ oleva kaare teljele ning lõikepindade 3-4 ja 6-7
vahele kaks kaare fragmenti (3DSOLID objektid) (Joonis 7).

Joonis 7. Kaare 3D telg ja konstrueeritavad fragmendid
Kaare ristlõike mõõdud on esitatud joonisel (Joonis 8).

Joonis 8. Kaare ristlõige
Kaare fragmendid tuleb konstrueerida kihile „III Vahetus“. Kihi värv peab olema sinine
(värviindeks 5) ja fragmentide värv peab olema „ByLayer“.
Ülesanne on lahendatud õigesti, kui fragmentide otsad vastavad joonisel (Joonis 8) kujutatule,
kaare fragmendi ruumala on 37,2 m3 ning sisemise kontuuri nurgapunktide kaugus lõiketasapinna
lähima nurgapunktini on 1,38 m (Joonis 9).

Joonis 9. Nurgapunktide kaugused lõikepindade nurkadeni

Kõik elemendid tuleb konstrueerida meetrites, st ühele joonise ühikule vastab 1 m.
Ülesande lahendamiseks vajalikud elemendid on antud failis
„FinaalKaarVõistluseks_(vahetuseNr)“.
Kihil „Telg3D“ antud kaare telg ja kihil „Lõikepinnad3D“ on antud kaare teljega seotud lõikepinnad.
Kihil „Telg2D“ on antud kaare telje 2D projektsioon ja kihil „Lõikepinnad2D“ on antud telje
horisontaal projektsiooniga seotud lõikepinnad.
Failile tuleb anda nimi „(VõistkonnaNimi_Vahetus)“, näiteks „Commuun_II_vahetus“.
Võistlus toimub täpsuse ja aja peale, lahendamiseks on maksimaalselt 10 minutit.
Töö lõppedes salvestage joonis ja käivitage käsuga „CadrinaKontroll“ automaatkontrolli
programm.

Nupu „Võta objektid“ abil tuleb valida kontrolliks konstrueeritud kaare fragmendid. Valida saab
ainult 3DSOLID objekte.
Pärast valiku tegemist aktiviseerub nupp „Kontrolli“. Nupu „Kontrolli“ vajutamise järel küsitakse
veelkordset kinnitust. Veenduge valiku õigsuses! „Yes“ nupp käivitab kontrolli.

Automaatkontrolli on võimalik teostada ainult üks (1) kord!
Kui võistlus toimub nn „Offline“ versioonis, siis tuleb enne nupu „Kontrolli“ vajutamist teha ise
vahetuse valik!
Kui kontrolliks pole mitte ühtegi „3DSOLIDIT“ esitada, tuleb teha „tühi“ objekti valik.
Failis kontrollitakse: kihi olemasolu, kihi õiget värvi.
Kaare fragmendil kontrollitakse: kihti, värvi, ruumala, äärmiste pindade vahekaugust, äärmiste
pindade mõõtmeid, paiknemist ruumis, ristlõike asetust.
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