Võistlusülesanne

Lauluväljaku tuletorn
Eelvõistlus
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CADrina 2017 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks
ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb tähelepanelikult lugeda ka ülesannete tekstilist osa.
Ülesannete lahendamiseks vajalikud juhised ja mõõdud on esitatud nii tekstis kui ka joonistel.
Kõik elemendid tuleb konstrueerida meetrites, st ühele joonise ühikule vastab 1 m.
Nõuded ehitusprojektile (RT I, 18.07.2015, 7)
§ 11. Lisanõuded eel-, põhi- või tööprojekti koosseisus esitatavale lahendusele
(1) Eel-, põhi- või tööprojekti koosseisus olev asendiplaan, tehnovõrkude ja -rajatiste, teede, platside, logistika,
haljastuse ja väikevormide lahendus peab olema esitatud nii plaaniliselt kui ka kõrguslikult ja seotult geodeetilise
süsteemiga.

Geodeetilise süsteemi kehtestamine (RTL 2004, 17, 267)
§3. Tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem
(1) Tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteem L-EST97 tuleneb Lamberti kahe lõikeparalleeliga koonilisest konformsest kaardiprojektsioonist LAMBERT-ESTONIA (lühendatult LAMBERT-EST), mille arvutused on tehtud
ellipsoidil GRS80
§4. Kõrgussüsteem
(1) Eesti kõrgussüsteemiks on Balti 1977. a kõrgussüsteem (Eestis lühendatult BK77), mis on määratletud järgmiste parameetritega:
1) kõrgussüsteemi null ühtib ajavahemikus 1825–1840 tehtud Kroonlinna merevee taseme mõõtmise keskmise
tulemusega;

Teie ülesandes on koordinaadid esitatud riiklikus koordinaatsüsteemis.
Erinevus matemaatilise (AutoCAD’is kasutatava) ja maamõõtmisel kasutatava koordinaatsüsteemiga on see, et X-telg ei ole suunatud mitte paremale vaid üles ja Y-telg ei ole suunatud üles vaid
paremale.
Ülesanne on meeskondlik. Võistkond saab ülesande lahendamiseks kaks arvutit. Võistluse lõpuks
peab võistkond kokku panema ühe faili, milles on ainult ülesandes ettenähtud elemendid. Kõik
elemendid peavad paiknema õigetes kohtades ruumis.
Ülesannete lahendamisel on Teil abiks järgmiste käskude hea tundmine: align, arc, circle, copy,
ellipse, explode, extrude, extend, help, insert, layout, line, loft, move, osnap, pagesetup, pedit,
pellipse, planesurf, pline, revolve, rotate, rotate3d, save, saveas, scale, subtract, surftrim, trim,
ucs, union.

CADrina 2017 võistlusülesande koostajad:
Valdar Tammin, REIB OÜ
Ingmar Aija, InfraBIM OÜ
Kaire Vibo
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Tuletorn
Eelvõistluse ülesanne on konstrueerida etteantud koordinaatide ja mõõtude järgi tuletorn.
Tuletorn koosneb:
1) vundamendist koos välistrepiga;
2) välistrepi piirdest;
3) torni müürist (välissein);
4) trepipaneelidest (25 elementi);
5) rõdudest (8 elementi);
6) katusekorrusest;
7) katuse korruse piiretest (2 elementi).
Lisaks tornile tuleb konstrueerida tuleurn.
Elementide mõõdud on esitatud lisas 1.
Konstrueeritud elemendid peavad paiknema etteantud asukohtades, olema konstrueeritud õigele
kihule ning olema etteantud värvi (värvi number peab olema õige).
Elementide kihid ja värvid on esitatud tabelis (Tabel 1).
Tabel 1. Elementide kihid ja värvid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Element
Vundament ja välistrepp
Piirded
Torni välissein (müür)
Trepid
Rõdud
Katuse korrus
Tuleurn

Kihi nimi
Vundament
Piirded
Välissein
Trepp
Rõdu
Katus
Urn

Värv (number)
Hall (252)
Helehall (254)
Roheline (103)
Hall (252)
Fuksiapunane (6)
Roheline (3)
Punane (1)

Vundament
Vundamendi alumise pinna nurgapunktide koordinaadid on esitatud tabelis (Tabel 2) ja nurgapunktide skeem on joonisel (Joonis 1).
Tabel 2. Vundamendi alumise pinna nurgapunktide koordinaadid
Nimi
1
2
3
4
5
6

X
6589956,679
6589956,517
6589963,714
6589963,827
6589959,479
6589959,528

Y
545811,599
545817,497
545817,695
545813,596
545813,477
545811,677

H
11,420
11,420
11,420
11,420
11,420
11,420
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Joonis 1. Vundamendi nurgapunktide skeem

Trepid
Treppide konstrueerimiseks on antud trepi laius, esimese ja viimase astme asukoht ja astmete arv.
Trepiastme sügavused ja kõrgused tuleb konstrueerida trepi alguse ja lõpupunkti järgi. Trepiastmete kõrgused ja sügavused trepi lõikes ei tohi muutuda.
Välistrepil on 6 astet ja trepi paneelidel on 9 astet.
Esimene trepipaneel ei tohi minna vundamendi sisse. Paneel alumine ots tuleb vundamendi ülemise pinna järgi maha lõigata (Joonis 2).

Joonis 2. Esimese korruse trepipaneeli ots.

Käsipuud
Käsipuude välisläbimõõt on 50 mm ja tugipostide torude välisläbimõõt on 40 mm. Torude seinapaksus on 5 mm.
Lisas 1 on esitatud käsipuude telgede mõõdud. Välistrepil oleva käsipuu majapoolne ots peab olema vastu seina.
Käsipuude vertikaalsete postide otsad tuleb horisontaalsete torude järgi mõõtu lõigata (Joonis 3).
Käsipuude otsad tuleb vähemalt 2 mm raadiusega ümardada ja nurgad peavad vastama joonisel
(Joonis 3) kujutatule.
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Joonis 3. Käsipuu torude otsad
Käsipuu peab koos postidega moodustama ühe objekti.

Tuleurn
Tuleurni jala konstrueerimine algab väliskontuuri loomisest (Joonis 4).

Joonis 4. Jala kontuur
Seejärel tuleb käsu „Revolve“ abil ümber tuleurni telje luua „3DSOLID“ objekt (Joonis 5).

Joonis 5. Jala abikujund
Kasutades abipindu tuleb käsu „Slice“ abil silindrist jalg välja lõigata (Joonis 6).

Joonis 6. Tuleurni jalg
Tuleurn tuleb asetada torni katusele. Urni jalad peavad jääma katuse käsipuude vahele ja jalad ei
tohi olla üle ääre või sattuda trepi auku.
Tuleurni ülemise pinna kõrgusmärk peab olema 53,42 m.
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Automaatkontroll
Eelvõistluse ajal on võistlejate jooksvalt võimalik oma lahenduste õigsust kontrollida.
Kontrollprogrammi käivitamiseks tuleb käsu „netload“ abil laadida programm
„CadrinaEelvoistluseKontroll.dll“ kataloogist „C:\CadrinaKontroll“ AutoCAD’i mällu.
Programm käivitub käsuga „CADRINAEELVOISTLUSEKONTROLL“.
Peale programmi käivitamist tuleb määrata kontrollitav elemendi tüüp (näiteks „Trepid“).
Seejärel tuleb nupu „Vali“ abil valida kontrollimiseks esitatavad elemendid. Kontrolliks esitatavate
elementide arv on ülesannetes erinev (näiteks treppe tuleb kontrolliks esitada 25 tükki).

Joonis 7. Kontrollprogrammi aken
Elementide valiku järel aktiviseerub nupp „Kontrolli“. Nupu vajutamise järel kuvatakse lehel
„Kontrolli tulemused“ kontrolli tulemus.
Automaatkontrolli tulemus eelvõistluse ajal ei ole lõplik. Lõpliku otsuse teeb peale jooniste
läbivaatamist kohtunik.
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HINDAMINE
Võistlus toimub kvaliteedi ja aja peale. Kvaliteedivead arvestatakse ümber trahviminutiteks ja lisatakse ülesande lahendamiseks ettenähtud ajale. Iga vahetuse ülesande lahendamiseks on aega maksimaalselt 120 minutit. Kui ülesanne on lahendatud õigesti ja aega kulub vähem, kui 120 minutit,
siis võetakse arvestuse aluseks reaalselt kulunud aeg minutites, sekundid ümardatakse suurema
täisminutini.
Ülesanne on lahendatud kvaliteetselt, kui kõik nõutavad elemendid on joonestatud või modelleeritud täpselt, asuvad määratud kihtidel, omavad ülesandes määratud värvi ning on asetatud täpselt
õigesse kohta ruumis. Lahendamise käiku ja valitud meetodeid ei hinnata. Ülesannete lahendamiseks võib võistleja valida erineva lähenemisviisi, erinevad käsud, jne.
Võrdse aja korral saab parema koha punktid võistkond, kellel on vähem trahviminuteid.

www.estonia.ee

8

