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Įvadas 
  
  
 Kompiuterinio projektavimo ir grafikos sistemos padarė perversmą visose projektavimo srityse 
ir suteikė galimybę projektuotojams įgyvendinti savo sumanymus labai vaizdžiai, preciziškai ir 
greitai. Brėžiniai sudaro apie 70 % techninių dokumentų, todėl ne tik automatizuotas jų sudarymas, 
bet ir objektų modeliavimas, brėžinių redagavimas, analitiniai skaičiavimai ekonomiškai yra labai 
svarbūs. Šiuolaikinės kompiuterinio projektavimo sistemos leidžia tiksliai modeliuoti įvairiausius 
mus supančius objektus – statinius, mašinų detales, žemės ir vandens paviršių. 

Techniniai dokumentai sudaromi remiantis standartais, reglamentuojančiais dvimačių vaizdų 
sudarymą ir išdėstymą. Trimačiai vaizdai galutinėje projektinėje dokumentacijoje dažnai yra iliust-
ratyvaus pobūdžio, todėl svarbu išmanyti dvimačių grafinių vektorinių  elementų kūrimo metodus. 
3D objektų modeliavimas tiksliausiai atspindi realius objektus ir ypač dažnai taikomas inžinerijoje, 
tačiau standartuose reikalaujama brėžiniuose pateikti reikiamus objekto vaizdus.  

Leidinio apimtis neleidžia detaliai išdėstyti vaizdų kūrimo ir išdėstymo techninėje dokumenta-
cijoje principų, tačiau gale pateiktas literatūros sąrašas, kuriame galima rasti reikiamos literatūros, 
norintiems pagilinti žinias įvairiais inžinerinės ir kompiuterinės grafikos klausimais. 
 



1 SKYRIUS.  2D OBJEKTAS KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO SISTEMOSE 

 
Leidinio skyriuose kompiuterinio projektavimo grafikos technologijos, būdingos daugeliui 

kompiuterinio projektavimo sistemų, iliustruojamos kompiuterinio projektavimo sistemos AutoCAD 
2006 komandomis. Nors kompiuterinio projektavimo sistemos nuolat atnaujinamos ir tobulinamos, 
pagrindiniai grafinių elementų generavimo ir redagavimo įrankių veikimo principai lieka tie patys. 

Toliau pavaizduotas AutoCAD 2006 sistemos lango fragmentas – meniu ir standartinių priemo-
nių juostos. Toliau skyriuose gali būti nuorodos į konkrečius krintančio meniu komandų rinkinius, 
pavyzdžiui, Draw.  

 

 
 

1 pav. AutoCAD 2006 meniu fragmentas 

Kompiuteriniai dvimačių grafinių elementų kūrimo metodai 

 
Kompiuterinių projektavimo technologijų istorija skaičiuojama nuo 1957 m., kai Dr. Patrick J. 

Hanratty sukūrė pirmąją CAD sistemą PRONTO. 
Pagrindiniai kompiuterinių grafinių elementų kūrimo metodai yra paketiniai, interaktyvieji ir 

programiniai.  
Paketinis, arba script, metodas leidžia surašyti į tekstinį failą reikiamų komandų seką, nenau-

dojant programavimo kalbos. Šiuo metodu pirmą kartą kompiuterizuotas braižymas.  Metodui tai-
kyti nereikia gilių programavimo žinių, tačiau reikia tiksliai žinoti komandas. 

Interaktyvieji grafikos kūrimo metodai taikomi nuo 1963 m., kai Masačūsetso technologijos 
instituto (JAV) mokslininkas, kompiuterinės grafikos pradininkas dr. Ivan Sutherland savo moksli-
niais darbais ir straipsniais pradėjo interaktyviosios kompiuterinės grafikos erą. Šeštajame dešimt-
metyje kompiuteriai veikė paketiniu batch režimu (vartotojas–operatorius–kompiuteris), išskyrus 
kompiuterį TX-2, dirbantį interaktyviai, tiesiogiai sąveikaujant vartotojui ir kompiuteriui, įvedant 
duomenis įvesties įrenginiais (pele, klaviatūra ar elektroniniu pieštuku) ir tuoj pat ekrane matant 
kompiuterio sukurtą grafinį vaizdą.  

Programinis grafinių ir geometrinių elementų kūrimo metodas taikomas ne taip dažnai, nes 
vartotojui būtinas specialus pasirengimas. Tačiau metodas labai reikalingas, nes sistemų kūrėjai 
negali įvertinti visų sričių vartotojų poreikių. Šiuolaikinis inžinierius, mokėdamas reikiamą progra-
mavimo kalbą, gali nesunkiai susikurti aplinką su būtinomis priemonėmis. Taikant CAD sistemai 
suprantamą funkcinį ar objektinį programavimą, kuriami programų kodai, leidžiantys realizuoti 
veiksmus, kurie nenumatyti bazinės sistemos komandose. 

Taigi kompiuterinio projektavimo sistemos veikia pagal įvairias technologijas. Modeliuojant 
geometrinį objektą, skirtinguose etapuose galima taikyti ir programinį, ir interaktyvųjį ar paketinį 
būdą, galima papildyti priemonių bei komandų arsenalą, tačiau svarbiausia CAD ypatybė – tikslu-
mas, gaunamas naudojant toliau aprašytas geometrinių elementų kūrimo išreikštines ir geometrinių 
apribojimų, transformacijų bei objektines technologijas. 
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Geometriniai apribojimai 
 

Bazinės ir specializuotos projektavimo sistemos veikia remiantis išreikštinių (explicit) techno-
logijomis. Šių technologijų esmė – įvedamos tikslios duomenų reikšmės ir geometrinių elementų 
padėtis erdvėje, o sistema grafiškai realizuoja objekto formą. Tarkime, norint nubraižyti stačiakam-
pį, gali būti įvedamos skaitinės jo kampų taškų koordinačių reikšmės ir gauti taškai sujungiami at-
karpomis. Prieš aptariant dvimačių objektų braižymą, reikia išsiaiškinti taškų koordinačių įvedimo 
būdus. AutoCAD sistemoje taikomi keli pagrindiniai objekto parametrų reikšmių ir taškų koordina-
čių įvedimo būdai: 
• interaktyvusis – kai taškų koordinatės įvedamos pagal žymeklio buvimo vietą ekrane. Šis bū-
das tinka pradinėms linijoms nubrėžti, kurių vieta brėžinyje nėra tiksliai apibrėžta, o orientaciją ko-
ordinačių ašių atžvilgiu galima nustatyti pagalbinėmis priemonėmis (ORTHO, SNAP režimai). 
 
• absoliučiosios stačiakampės koordinatės – įvedamos klaviatūra kaip dviejų skaičių pora, ski-
riama kableliu (sveikosios ir dešimtainės dalys skiriamos tašku). Jos skaičiuojamos nuo veikiančios 
koordinačių pradžios taško.  
Komandinės eilutės struktūra tokia ( ¶ ženklas reiškia ENTER įvedimą): 
Command: LINE 
Specify first point: 0,0 
Specify next point or [Undo]: 10.5,20.5¶ 
 
• santykinės stačiakampės koordinatės – įvedamas x ir y reikšmių pokytis nuo paskutiniojo 
įvesto taško, kuris žymimas ženklu @: 
Command: LINE 
Specify first point: 
Specify next point or [Undo]: @40,0¶ 
 
• absoliučiosios polinės koordinatės – taško koordinatės, nurodomos įrašant vektoriaus ilgį ir 
kampą nuo X ašies: 
Command: LINE 
Specify first point: 
Specify next point or [Undo]: 40<70¶ 
 
• santykinės polinės koordinatės – taško koordinatės nurodomos įrašant vektoriaus ilgio pokytį 
ir kampą nuo X ašies: 
 
Command: LINE 
Specify first point: 
Specify next point or [Undo]: @40<70¶ 
 
• dinaminė įvestis – taško parametrai įvedami ekrane esančiuose laukeliuose prie žymeklio:  

 
2 pav. Dinaminė taško koordinačių įvestis, brėžiant atkarpą 
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3 pav. Absoliučiosios (T1, T2) ir santykinės (T3) stačiakampės bei santykinės polinės koordinatės (T4) 

Dvimačio grafinio modelio generavimas yra modelio būdingųjų taškų ir elementų  (viršūnių, 
briaunų ir plokštumų) geometrinės konfigūracijos ir topologijos nustatymas. 

Kompiuteriniam 2D projektavimui naudojami pagrindiniai plokšti geometriniai elementai (4  
pav.) – apskritimas (circle), lankas (arc), atkarpa (line), tiesė (ray), stačiakampis (rectangle), dau-
giakampis (polygon), žiedas (donut), ovalas (ellipse), kurie vadinami primityvais, arba esiniais. At-
liekant transformacijas ir naudojant redagavimo priemones, iš dvimačių esinių modeliuojamas gra-
finis objektas.  

Įvairiose CAD sistemose dvimačiais esiniais laikomos ne tik geometrinės figūros. Tekstas bei 
matmuo, brūkšniavimas, atributai bei kiti elementai vadinami sudėtiniais esiniais. 

Dalis 2D esinių (tiesė, atkarpa, splainas) gali būti naudojami ir kaip 3D, jei įvedamos aukščio z 
koordinatės. Sakysime, atkarpa gali būti fiksuota 10,10,10 ir 30,40,50 koordinatėmis ir bus kylanti 
bazinės koordinačių sistemos atžvilgiu. Tačiau braižant apskritimą visi jos taškai turės vienodas z 
koordinates. 

TEXT

30
a)         b)                            c )                           d)               e)

f)

g) h) i) j)

 

 

 
4 pav. Pagrindiniai 2D geometriniai elementai AutoCAD: a) atkarpa ar tiesė (ir 3D); b) daugiakampis; c) apskritimas; d) 

lankas; e) matmuo (ir 3D); f) tekstas; g) stačiakampis; h) ovalas; i) splainas (ir 3D); j) brūkšniavimas 

Taško sąvoka CAD sistemose vartotina esiniams aprašyti – apskritimo centro, atkarpos galų ar 
daugiakampio viršūnių, teksto įterpimo vietai fiksuoti.  

Kiekvienas esinys turi tam tikrą skaičių parametrų, reikalingų elementui nubraižyti. Pavyz-
džiui, apskritimui reikia nurodyti centro taško koordinates ir spindulį ar skersmenį (3 parametrai), 
tiesei – dviejų jos taškų koordinates arba kampą ir ilgį (mažiausiai 4 parametrai).  
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Lentelėje iliustruojami kai kurių esinių parametrai:  
Esinys Parametrų 

kiekis 
Aprašas Išraiška 

4 galinių taškų A, B ko-
ordinatės  

xa, ya, xb, yb Atkarpa 

A

B
α

L

 

 
4 

galinio taško B koordi-
natės, kampas α, atkar-
pos ilgis L 

 
xa, ya, α, L 

Apskritimas 

O
R

 

 
 
3 

 
centro taško O koordi-
natės, spindulio  R ilgis 
 

 
 
xo, yo, R 

Tekstas 

T

αTEXT H

 

 
 
4 

 
teksto pradžios taško 
koordinatės, polinkio 
kampas, teksto aukštis  
 

 
 
xt, yt,  α, H 

 
AutoCAD sistemoje pagrindiniai geometriniai esiniai 

braižomi naudojant DRAW  meniu grupės komandas – 
Line, Circle, Arc, Polygon. 

Štai, pavyzdžiui, apskritimo braižymo komandos 
struktūra: 
Command: CIRCLE 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan ra-
dius)]:     (nurodomas centro taškas) 
Specify radius of circle or [Diameter]: 10 
      (įvedamas spindulys, lygus 10)  

Tačiau kaip matome iš 5 pav., braižant apskritimą, galima 
rinktis įvairius parametrų nurodymo būdus – apskritimą 
galima brėžti įvedant centro koordinates ir spindulį arba 
skersmenį, arba nurodant du taškus ar tris taškus, kurie 
taip pat gali būti ir lietimosi taškai Tan. 

 

5 pav. Grafinių esinių braižymo meniu fragmentas AutoCAD 

Formuojant 2D modelį, būtina atsižvelgti į daugelį taisyklių, nusakančių elementų tarpusavio 
padėtį. Jos vadinamos geometriniais apribojimais (constraint-based geometry) (6 pav.): horizonta-
lumas, vertikalumas, lygiagretumas, statmenumas, lietimasis, kolinearumas, koncentriškumas, san-
kirta.  

Eskizuojant, braižant pieštuku, šios savybės gali būti realizuojamos su paklaida, tačiau kompiu-
teriniam projektavimui tikslūs geometriniai ryšiai yra būtini.  
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a) b) c) d)

g)e) f) h)

 
6 pav. Geometriniai apribojimai: a) horizontalumas, b) vertikalumas, c) lygiagretumas, d) statmenumas,e) lietimasis, f) 

kolinearumas, g) koncentriškumas, h) susikirtimas 

AutoCAD sistemoje dažnai naudojamos vektorinės traukos (polar tracking), geometrinės ob-
jektų traukos (object snap) priemonės. Jos ne visai atspindi geometrinių apribojimų taikymą, tačiau 
atliekant grafinius darbus leidžia tiksliai modeliuoti objektą. Pavyzdžiui, vektorinė trauka patogi 
braižant pagal polines koordinates, t. y. kai žinomas atkarpos ilgis ir kampas.  

 Būdingųjų taškų objektinio fiksavimo galimybė leidžia parinkti  lygiagrečiąsias ar statmenas 
atkarpas, tiksliai nurodyti sankirtos tašką ir panašiai (7 pav.).  

7 pav. Objektinės traukos Osnap kai kurie taškai 

AutoCAD sistemoje naudojamos objektinės traukos funkcijos (8 pav.): 
Endpoint – atkarpos, polilinijos arba lanko galo trauka; 
Midpoint – atkarpos, polilinijos, lanko segmento vidurio trauka; 
Center point – apskritimo ar lanko centro trauka; 
Node – randamas taškas POINT; 
Quadrant – būdingųjų apskritimo ar elipsės taškų trauka; 
Intersection – dviejų linijų sankirtos trauka; 
Extension – atkarpos tęsinio trauka; 
Insertion – bloko ar teksto įterpimo taško trauka; 
Perpendicular – statmens iškėlimo taško trauka; 
Tangent – liestinės lietimosi prie lanko taško trauka; 
Nearest – artimiausio žymekliui linijos taško trauka; 
Parallel – brėžiama tiesė, lygiagreti su nurodytąja atkarpa. 
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Remiantis geometriniais ryšiais, kai kurie taškai gali turėti kelias funkcijas. 7 pav. esančio ob-
jekto ašys yra statmenos, ir jų sankirtos taškas int sutampa su apskritimo centru cen. Taškas tan yra 
apskritimo liestinės taškas, gautas brėžiant atkarpą nuo apskritimo ir ašies sankirtos taško int, kuris 
yra ir būdingasis apskritimo taškas, žymintis ketvirtį quadrant. Viršutinės atkarpos galai sutampa su 
apskritimų ir jų ašių sankirtos taškais, kuriuos taip pat galima tiksliai nurodyti. 
  

 

8 pav. Geometriniai traukos taškai ir  jų nustatymo dialogo langas 

Naudojant esinius, objektinį prijungimą ir transformacijas, dvimatį objektą galima kurti toliau, 
beveik netaikant koordinačių įvedimo. 

Tobulėjant projektavimo sistemoms, atsirado objektinis grafinių elementų kūrimo metodas, 
kai modeliuojant naudojami grafiniai objektai – parametrizuoti modeliai, objektiniai informaciniai 

modeliai, kurių atributai siejami tarpusavyje. 
Taikant objektines technologijas, geometrinė informacija 

išlieka ir redaguojant ar transformuojant objektus. Jei apskri-
timai ir liestinė formuojami kaip vienas objektas, geometri-
niai ir funkciniai ryšiai išlieka. 

Šiuolaikinėmis projektavimo sistemomis diegiamos ob-
jektinės technologijos, įvertinant projektavimo sritis. Objek-
tai ir jų klasės kuriami atsižvelgiant į sistemos paskirtį. Tar-
kime, norint pavaizduoti pastato sieną galime paprasčiausiai 
braižyti ją iš linijų, o galima, naudojant modernias projekta-
vimo sistemas, modeliuoti ją kaip nustatyto aukščio, pločio 
objektą, grafiškai vaizduojant  šilumos izoliaciją ir konstruk-
ciją.  

Pateiktoje iliustracijoje daugiasluoksnės sienos kon-
strukcijos su langu fragmentas, atliktas Autodesk Architectu-
ral Desktop sistema. 
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Geometrinių transformacijų technologijos 
 

Geometrinių transformacijų taikymas leidžia iš turimų objektų ar esinių sukurti dvimačius ele-
mentus. Geometrine transformacija keičiami objekto padėties parametrai, nekeičiant objekto arba 
keičiant jo dydį proporcingai pirminio atžvilgiu. Modeliuojant dvimatį objektą, taikomos elementų 
geometrinės duomenų bazės transformacijos. Objekto duomenų bazėje saugomi duomenys apie vir-
šūnių taškų koordinates, todėl transformuojant dvimačius objektus automatiškai perskaičiuojamos 
naujos koordinatės ir atstumai tarp taškų.  

Pagrindinės trys geometrinės transformacijos, keičiančios objekto dydį ir padėtį pasirinktos 
koordinačių sistemos atžvilgiu, yra: perkėlimas arba kopijavimas; modelio pasukimas; dydžio kei-
timas.  
Perkėlimas ar kopijavimas (MOVE, COPY) (9 pav.) – ši transformacija perkelia ar kopijuoja iš-
rinktuosius objektus į naują vietą, nurodant pradinį (base point A) ir kitą tašką (second point A1).   

A

90

A1

 

A

60°

 A B  

a) b) c) 

 

9 pav. Perkėlimo ar kopijavimo (a), pasukimo (b) ir mastelio (c) transformacijos 

 
Command: MOVE 
Select objects: 1 found 
Select objects:             nurodomas objektas 
Specify base point or [Displacement] <Displacement>:   nurodomas pradinis taškas 
 Specify second point or <use first point as displacement>: nurodomas naujos padėties taškas 
  
Command: ROTATE 
Current positive angle in UCS:   
Select objects: 1 found           nurodomas objektas 
Select objects: 
Specify base point:            nurodomas pradinis taškas 
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0.00>: 60   nurodomas 60° kampas  
 
Command: SCALE 
Select objects: 1 found           nurodomas objektas 
Select objects: 
Specify base point:            nurodomas pradinis taškas 
Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.00>: 1/2   nurodomas mastelis 1/2 
   
 

Tiek perkeliant, tiek kopijuojant objektus, transformavimas atliekamas keliais būdais: 
• nurodant bazinį tašką ir kitą tašką, taikant objektinę trauką ir būdinguosius geometrinius taškus; 
• nurodant bazinį tašką ir perkėlimo atstumą ar kryptį jau žinomais taško koordinačių įvedimo bū-
dais (absoliučiosiomis ar santykinėmis koordinatėmis); 
• jei nereikia didelio tikslumo – perkeliant nuo vieno taško iki kito, įvertinant atstumą vizualiai ir 
naudojant pelės mygtukus. 
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Pasukimas (ROTATE) (9 pav. b) – nurodyti objektai sukami apie pasirinktąjį tašką nurodytu 
kampu. Sukant bei perkeliant  keičiasi kai kurių taškų padėties parametrai.  

Didinimas (mažinimas) (SCALE) (9 pav. c) – keičiamas išsirinktų objektų dydis, nurodant dy-
džio mastelį. Kompiuterinis projektavimas ypatingas tuo, kad objektą modeliuoti galima taikant 
natūralius dydžius nepriklausomai nuo projektuojamo objekto matmenų. Vėliau, taikant mastelio 
keitimo veiksmą, brėžinys ar jo fragmentas sumažinamas arba padidinamas reikiamu masteliu. 
Naudojant CAD, mastelis keičiamas naudojant daugiklį. Pavyzdžiui, M1:5 reiškia, kad realiai ob-
jektas yra 5 kartus didesnis, tuomet daugiklio reikšmė būtų 0,2, arba 1/5. Brėžinyje mastelio reikš-
mę įvedus skaičių, didesnį už 1, modelį padidinsime, o jei daugiklio reikšmė mažesnė už 1, suma-
žinsime. 

Keisti modelio dydį galima ne tik naudojant daugiklį, bet ir įvertinant turimo ir naujojo dydžio 
santykį (Reference), įvedant kiekvieną iš jų. 

Geometrinių elementų redagavimas 
 

Redagavimas keičia objektų geometrines savybes ir elementų tarpusavio ryšius bei geometrines 
sąlygas. Naudojant redagavimo ir konstravimo funkcijas, iš esinių galima gauti visai naujų savybių 
objektus. 

Pagalbinės dvimačio modelio kūrimo priemonės yra simetrija (mirror) (10 pav. a), ekvidistan-
tinis ar lygiagretusis kopijavimas (offset) (b), kopijų masyvas (array) (c, d). 

  

 

7

 
a) b) 

 
c) d) 

10  pav. Redagavimo funkcijos 

 
Braižant dar taikomas objektų išlyginimas (allign), objektų matmenų keitimas (trim, extend), 

ilgio keitimas (lengthen), ištempimas (stretch). Konstravimo galimybės – perskyrimas (break), nuo-
žulų (chamfer) brėžimas ir kampų apvalinimas  (fillet). 

Grafinės informacijos struktūrizavimas ir valdymas 
 

Modeliuojant bet kokį grafinį objektą, būtinas geometrinės ir skaitinės informacijos struktūri-
zavimas bei valdymas, naudojant sluoksnius (layer), atributus ar išorines duomenų bazes (11 pav.). 

Norint suvokti modeliuojamo objekto grafinio modelio struktūrą ir ypatybes, būtina išskirti pa-
grindines modelio informacines dalis – geometriją, duomenų tipus, jų tarpusavio ryšius. Kompiute-
rinį geometrinio objekto modelį sudaro geometrinių ir informacinių duomenų visuma. 
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11 pav. Brėžinio struktūros schema, iliustruota menamaisiais sluoksniais 

Grafinį modelį ir brėžinį sudaro ne tik geometriniai elementai ir formos. Norint suvokti mode-
lio visumą, reikia atlikti tam tikrą analizę: 
• Identifikuoti bazinius elementus – esinius (primitive entities), t. y. taškus, atkarpas, apskritimus, 
daugiakampius. 
• Nustatyti sudėtinius esinius (complex entities), kurie gali būti sudaryti iš bazinių geometrinių 
elementų ir papildomų atributų.  
• Visi elementai turi fiksuotas koordinates, išorinius ir vidinius geometrinius ryšius, tam tikrą hie-
rarchiją, atributus. 
• Esiniai su atributais gali būti klasifikuojami į tam tikras kategorijas. 
• Grafinio modelio struktūrinės dalys išskiriamos į atskirus informacinius sluoksnius. 
• Informaciniai sluoksniai formalizuojami, įvertinant elementų savybes (spalvą, linijos tipą, būvį). 

Paprasti esiniai yra nesudėtingai aprašomi ir būdingi visoms grafinėms sistemoms. Sudėtiniai 
esiniai susideda iš kelių esinių bei atributų ir gaunami keliais būdais: 
• matmenys, sudaryti iš iškeltinių linijų, matmens linijų, matmens reikšmės, rodyklių; 
• tekstas, sudarytas iš geometrinių formų (shapes); 
• grafiniai esiniai (išsaugoti geometrinių elementų grafiniai failai, kurie gali būti naudojami ne 
vieną kartą), vadinami blokais; 
• komandiniai  script failai, vykdantys geometrinius veiksmus nurodyta seka, kurių rezultatas – 
grafinis modelis; 
• programų failai; 
• blokai su tekstine informacija (blokai su atributais). 

Brėžiniuose informacijos struktūrizavimas būtinas, o informacinio sluoksnio sąvoka (layer) su-
tinkama visose kompiuterinio projektavimo ir grafikos sistemose. 

12 pav. pateiktas geometrinio kontūro brėžinys, kurio geometrinė ir tekstinė informacija iš-
skaidyta į atskirus sluoksnius – ašių, kontūro, matmenų. Vizualiai galutiniame brėžinyje sluoksniai 
niekuo neišskirti, tačiau, keičiant atskirų sluoksnių būvį bei jų savybes (spalvą, linijos tipą) – 
sluoksnį išjungiant, ”užšaldant“, modeliavimo ar galutinio pristatymo metu galima keisti grafinį 
modelio vaizdą. Kitame skyrelyje panagrinėsime pateiktojo kontūro braižymo eigą, įvertinant in-
formacijos struktūrizavimą ir komandas. 
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Dvimačio kontūro braižymas 
 

Būtina nustatyti kontūro braižymo eigą – nustatyti pagrindinę modelio formą, elementų tipus, 
būdinguosius taškus, suformuoti pagrindinius kontūro geometrinius elementus ir jų parametrinius 
ryšius, naudojant bazinius elementus. Atliekant geometrines transformacijas ir naudojant redagavi-
mo priemones, galima suformuoti galutinį brėžinį, transformuojant turimus brėžinyje bazinius ele-
mentus. 

Pagrindiniai darbo etapai būtų šie: 
• brėžinio aplinkos ruošimas (sluoksnių nustatymas, matmenų ir teksto stiliaus parinkimas) 
• pagrindinių modelio geometrinių elementų išskyrimas; 
• geometrinių ryšių tarp elementų nustatymas; 
• pagrindinių parametrų nustatymas; 
• geometrinių elementų formavimas. 
 Kadangi geometrinis kontūras turi aiškias geometrines priklausomybes (tiesių statmenumą, ly-
giagretumą, koncentrinius apskritimus), pirmiausia formuojamos horizontaliosios ir vertikaliosios 
ašys. Jų sankirtos taškai naudojami apskritimų centrams rasti.  
  

 
 
                                                                             a)                                               b)  

12 pav. Pirmieji dvimačio kontūro formavimo etapai – ašių (a) ir kontūro dalių (b) brėžimas 

 12 pav. a pavaizduotas kontūro brėžinys, kurio braižymas pradedamas nuo ašių, vėliau nubrai-
žomi apskritimai. Žalia spava nubrėžtas apskritimas, kuris vėliau transformuojamas ROTATE pa-
galba. Visa braižymo eiga pateikiama video medžiagoje. 
 Suformavus ašis iš lygiagrečiųjų tiesių (LINE), braižomi apskritimai (CIRCLE), kurie yra kon-
tūro pagrindas. Turint pagrindines ašių ir kontūro linijas, pereinama prie kitų generavimo etapų: 
apkarpymo, pratęsimo, kopijavimo, simetrijos, kol gaunamas reikiamas brėžinys. Galutiniame etape 
automatiškai išdėstomi matmenys. 
 Braižant apskritimą, tikslinga jo centrą fiksuoti taikant objektų trauką (OSNAP). Todėl nubrai-
žius ašis apskritimo centras būtų tiesių sankirtos taškas. 
 Kontūro braižymas toliau nedetalizuojamas, kadangi ši metodika yra aprašyta daugelyje litera-
tūros šaltinių.  
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2 SKYRIUS. TRIMATIS OBJEKTAS KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO SISTEMOSE 

 Mus supantys erdviniai kūnai ir paviršiai kompiuterinio projektavimo sistemose formuojami 
pagal tam tikras taisykles. Inžinerinėje grafikoje braižoma sudarant pagrindinius objekto vaizdus. 
Kompiuterinis projektavimas yra procesas, kai taikomas trimatis modeliavimas – objekto kūrimas 
trimatėje erdvėje.  

3D modelis turi daug privalumų prieš dvimatį: 
• modelį galima apžiūrėti iš bet kurio taško; 
• pagal trimatį modelį automatiškai galima gauti visus reikiamus objekto vaizdus, kurie tradi-

cinėje grafikoje braižomi įsivaizduojant arba apžiūrint objektą;  
• taikant CAD sistemas, kompiuterinis geometrinis modelis yra kitų inžinerinių veiksmų pa-

grindas, juo remiantis, atliekami skaičiavimai, situacijos analizė; 
• galimas vizualizavimas;  
• galima 3D objekto animacija.  
Taikant daugumą CAD sistemų naudojami trijų tipų modeliai – karkasinis, plokštuminis ir vien-

tisasis (kietakūnis, monolitinis). Kad suvoktume šiuos objektus, reikia ne tik suprasti jų elementų 
hierarchiją, bet ir koordinačių sistemas, kaip jas naudoti konkrečiuose uždaviniuose. 

Grafinių elementų hierarchija, taikant CAD 

 
 Geometrinį trimatį modelį sudaro tam tikri grafiniai elementai – viršūnių taškai (A, B, C ir t.t.), 
kuriuos jungia sudaromosios linijos arba briaunos (AE), paviršių plokštumos (BCGF) bei užpildo 
tūriai (13 pav.). Įvertinant šiuos modelio elementus pagal įvairias kompiuterinio projektavimo sis-
temas trimačiai geometriniai modeliai klasifikuojami į: karkasinius, kai objektas aprašomas briau-
nomis; plokštuminius, kai objekto paviršius dengiamas plokštumomis; vientisus, kurie sudaryti iš 
tūrinių elementų. 
 

 
 

13  pav. Trimačio objekto elementų hierarchija 

 
Modeliuojant objektą kompiuterinėse sistemose taikomi įvairūs metodai tam tikram modelio 

tipui sukurti. Erdvinis objektas sudaromas remiantis 3D duomenų bazėmis, kurios yra kelių DB de-
rinys. Viena iš jų yra geometrinė DB, sauganti parametrus, trimates koordinates (x, y, z), kuriomis 
aprašomas objekto dydis, padėtis erdvėje. Kita DB – topologinė, kurioje saugoma informacija apie 
ryšius tarp objekto grafinių elementų: viršūnių, tiesių ar lenktų briaunų ir paviršių plokštumų. Kelių 
topologiškai ekvivalenčių elementų TDB gali būti vienodos (viršūnių, briaunų skaičius), o geomet-
rinės – visiškai skirtingos. Šių DB žinojimas padeda patikrinti, ar teisingai sumodeliuotas objektas, 
tačiau reikia gerai žinoti objektą aprašančius parametrus. 
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Karkasinis modelis. Karkasinio modelio geometrinė DB saugo 3D koordinačių sąrašą, topo-
loginė – informuoja apie viršūnes, tieses ir lenktas briaunas. Karkasiniam modeliui reikia mažiau 
kompiuterinių sąnaudų, tačiau jis ne visuomet vienareikšmiškai atspindi objektą. Žiūrint į 14 pav. 
pateiktą karkasinį modelį, sunku pasakyti, kuris taškas arčiau mūsų  – B ar H. 

 
14 pav. Karkasinis modelis 

 
Plokštuminis modelis. Plokštuminio modelio duomenų bazės panašios į karkasinio, tik papil-

domai aprašomi paviršiai. Elementarūs paviršiai – cilindras, sfera, plokštuma – formalizuojami 
elementaria parametrine forma. Sudėtingesni paviršiai sudaryti iš mažesnių ploštumų. Šio tipo mo-
delis išsprendžia objekto nevienareikšmiškumo problemą, kadangi plokštumos dengia nematomas 
linijas. 

Vientisasis, arba kietakūnis modelis. Šio modelio struktūra panaši į plokštuminio, bet jo su-
darymo principai ir duomenų bazė skiriasi. DB papildomai saugoma informacija apie objekto vidinį 
tūrį. Tai leidžia įvertinti tokius fizinius parametrus kaip modelio masę, paviršiaus plotą, tūrį ar iner-
cijos momentus, svorio centrą ir pan.  
 Trimatis modeliavimas AutoCAD sistemoje atliekamas keliais būdais. 
 Karkasinį modelį galima suformuoti naudojant pagrindinius dvimačius esinius: liniją (Line), 
poliliniją (2D ir 3Dpolyline), apskritimą (Circle), fiksuojant jų parametrus 3D koordinatėmis. 
 Plokštuminį modelį galima suformuoti kad ir tokiais būdais: 
• naudojant bazinius 3D esinius (3Dsurfaces); 
• naudojant sukamuosius ar tiesinius paviršius (Tabulated Revolved  ir kt); 
• keičiant objekto padėtį ir aukštį erdvėje (elevation ir thickness). 

Kietakūnis modeliavimas taip pat atliekamas naudojant bazinius elementus ir logines operaci-
jas, sudarant unikalius paviršius sukimo, išstūmimo ir kitais būdais. 

3D modeliavimo koordinačių sistemos 
 
 Modeliuojant 3D objektus, būtina taikyti erdvines koordinačių sistemos transformacijas, kurios 
šiuolaikinėse CAD sistemose vykdomos tiek interaktyviai, tiek naudojant skaitmenines reikšmes. 

Pagrindiniai elementariosios geometrijos uždaviniai yra sprendžiami Euklido erdvėje, taikant 
kompiuterines projektavimo sistemas. Geometrinių figūrų parametrams aprašyti ir fiksuoti erdvėje 
patogiausia yra Dekarto koordinačių sistema. Todėl pagrindinės koordinačių sistemos taikant kom-
piuterinio projektavimo sistemas yra šios: 

• Dekarto, arba stačiakampė ( 15 pav. a);  
• cilindrinė (15 pav. b); 
• sferinė (15 pav. c); 
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Dekarto, arba stačiakampė (cartesian), dvimatė arba trimatė koordinačių sistema sudaryta iš 
statmenų viena kitos atžvilgiu projekcinių plokštumų. Šioje sistemoje taškas aprašomas trimis rea-
liaisiais skaičiais, koordinatėmis (x, y ,z).  

Taškas, kuriame kertasi x, y ir z ašys ir kurio koordinatės yra (0,0,0) vadinamas koordinačių 
sistemos pradžia (origin).  

Cilindrinėje koordinačių sistemoje koordinatės yra dvimatės polinės su papildoma aukščio 
reikšme.  

 
                                    a)                                        b)                                    c) 

15 pav. Koordinačių sistemos: a) Dekarto stačiakampė koordinačių sistema; 

b) cilindrinė koordinačių sistema; c) sferinė koordinačių sistema 

 
Taikant sferinę koordinačių sistemą taškas aprašomas naudojant polinę ašį, plokštumą, vadi-

namą ekvatoriaus plokštuma, ir spindulį. Pagal 15 pav. c – atkarpos OP ilgis, kampas xOP (vadi-
namas zenitu) ir kampas tarp spindulio r bei OP projekcijos į ekvatoriaus plokštumą xy (vadinamas 
azimutu). Skaitmeninės taško išraiškos pavyzdys – 10 °, 60 °, 30 °. 
 Taikant kompiuterinio projektavimo sistemas koordinačių sistema, kurioje pradedamas geomet-
rinis modeliavimas, yra anksčiau aprašytoji stačiakampė koordinačių sistema. Ji vadinama pasauline 
koordinačių sistema (World coordinate system). Modeliuojant ji gali būti transformuojama į cilin-
drinę ar sferinę, tai priklauso nuo to, kaip įvedamos taškų koordinatės. 
 Geometrinių objektų padėtis erdvėje gali būti transformuojama (perkeliama, kopijuojama). 
Transformacijų rezultatai priklausys nuo to, kokia koordinačių sistema taikoma, tuomet atitinkamai 
išsidėstys ir koordinačių plokštumos. 
 Kompiuterinio projektavimo sistemose trimačiame modeliavime taip pat taikomi tikslūs koor-
dinačių įvedimo būdai: 

Interaktyviai įvedamos koordinatės. Taikant šį metodą, įvesties įrenginiu fiksuojama žymek-
lio padėtis toje ekrano vietoje, kur turi būti taškas. Šis koordinačių įvedimas yra apytikslis, jei ne-
fiksuojamas žymeklio judėjimas tam tikru žingsniu, tačiau patogus eskizavimo stadijoje. 

Absoliučiosios koordinatės. Klavietūra įvedamos Dekarto koordinačių sistemos stačiakampės 
koordinatės (x, y, z). 

Reliatyviosios stačiakampės koordinatės. Įvedami Dekarto sistemos atstumai (x, y ir z kryp-
čių atstumų pokyčiai) nuo turimo taško į  reikiamą tašką, naudojant nustatytą pokyčio simbolį (pvz., 
AutoCAD sistemoje – @) klaviatūra. 

Reliatyviosios polinės koordinatės. Įvedamas atkarpos nuo turimo iki reikiamo taško ilgis ir 
kampo reikšmė. 
 Taikant AutoCAD sistemą, kaip ir kitas, naudojamos pasaulinė koordinačių sistema WCS 
(World Coordinate System) ir UCS (User Coordinate System) – vartotojo koordinačių sistema. Ši 
sistema fiksuota programiškai, jos žymėje matomos x it y ašys.  
 Rodyklės rodo teigiamasias x ir y kryptis. Teigiama z kryptis yra statmena ekrano plokštumai ir 
šiuo atveju nukreipta į vartotoją. Teigiamą z ašies kryptį galima nustatyti naudojant dešiniosios ran-
kos taisyklę – ištiesti dešiniosios rankos nykštys ir smilius rodo x ir y ašių kryptis, o statmenai del-
nui pasukti pirštai – z ašies teigiamą kryptį.  
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 Koordinačių sistemos AutoCAD valdomos pagal UCS komandą. Jos struktūra komandų eilutėje 
tokia: 
Command: UCS 
Current ucs name:  *WORLD* 
Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/Apply/?/World] <World>: N 
 Pasirinkus naujos koordinačių sistemos kūrimo priemones iš meniu punkto TOOLS (16 pav.), 
matysime tokias alternatyvas: 
 

 
16 pav. Koordinačių sistemų komandos 

 Norint pakeisti koordinačių sistemos padėtį, naudojamos kelios parinktys:  
OBject – leidžia sistemą fiksuoti pagal pasirinktąjį plokščią geometrinį objektą. 3D solid, 3D 

polyline, 3D mesh, viewport, mline, region, spline, ellipse, ray, xline, leader, mtext negali būti nau-
dojami kaip objektai naujai UCS fiksuoti; 

Face -  x ir y  ašys sulyginamos pagal nurodytą trimačio objekto plokštumą; 
View – naujoji koordinačių sistema yra lygiagreti su ekrano plokštuma; 
Origin – perkeliama koordinačių sistemos pradžia, nekeičiant ašių krypties; 
ZAxis Vector – keičiama Z ašies padėtis, fiksuojant naująjį koordinačių pradžios tašką O ir tei-

giamą naujos Z ašies tašką; 
3Point – fiksuojami trys naujosios sistemos taškai: O pradžios taškas ir X, Y teigiami taškai; 
X/Y/Z – pasuka apie nurodytąją iš šių ašių nustatytu kampu. 

 Koordinačių sistemų valdymas būtinas modeliuojant trimačius objektus. 
 

3D esiniai 
 
 Taikant kompiuterines sistemas naudojami baziniai geometriniai elementai, vadinami primity-
vomis arba esiniais. 3D esiniai, arba primityvos, yra pagrindinės 3D geometrinės formos, kurios 
automatiškai generuojamos CAD sistemomis, įvedant pagrindinius parametrus. Jie naudojami sudė-
tingesnėms formoms kurti arba jas papildyti.  

Baziniai 3D esiniai yra sfera, kubas, stačiakampis gretasienis, cilindras, kūgis, 3D plokštuma. 
Pagal modelių tipų klasifikavimą, yra ir plokštuminiai, ir kietakūniai esiniai. 

Plokštieji 3D esiniai CAD sistemose yra šie: linija, taškas, 3D plokštuma, 3D polilinija (krei-
vė), 3D tinklas, 3D viršūnė. Šie  elementai gali būti išsidėstę įvairiose erdvės vietose. Jie gali būti 
naudojami plokštuminiam modeliui sukurti. 
 Ritininiai, kūginiai, sferiniai paviršiai. Jie gaunami sukant plokščiąją kreivę aplink ašį toje 
pačioje plokštumoje. Tai yra cilindras, toras, kūgis, sfera. 

Briaunainiai. Tai paviršiai, sudaryti iš plokščiųjų daugiakampių: prizmė, piramidė, kubas. 
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 Kompiuterinio projektavimo sistemose šie esiniai pateikiami grafinėse bibliotekose. Pasirinkus 
reikiamą esinį, pakanka nurodyti bazinio elemento pradinio taško padėtį ir įvesti reikiamus paramet-
rus: spindulį, skersmenį, aukštį, plotį ir pan. 
 Modeliuojant geometrinius objektus, galima naudoti esinių rinkinius, tačiau tuomet skiriasi pa-
viršinio ir kietakūnio modeliavimo ypatybės. 

Paviršių modeliavimas taikant CAD 

 
Visi paviršinio modeliavimo objektai sudaryti iš tarpusavyje sujungtų trikampių ar keturkam-

pių ploštumų. AutoCAD sistemoje jos vadinamos 3DFACE ir yra kaip atskiras esinys. Šios ploštu-
mos gali būti formuojamos atskirai, tačiau AutoCAD suteikia galimybę modeliuoti įvairesnius pa-
viršius, naudojant atitinkamas komandas. 
 Vienas iš paprasčiausių būdų suteikti 2D formai aukštį – komanda CHANGE-Properties-
Thickness. Pagrindinis tokių paviršių trūkumas – vienos modifikuotos formos aukštis visu kontūro 
ar linijos perimetru yra nekintantis (17 pav.).  
 

 
 

17 pav. Paviršiai, sukurti keičiant kontūro aukštį 

Daugiau galimybių teikia AutoCAD komandos, paremtos klasikiniais paviršių formavimo prin-
cipais. Štai kai kurios iš jų. 

 
Komanda Revsurf 

 
Būtina nubraižyti sudaromąją liniją (tiesę arba kreivę A) ir sukimosi ašį B, kuri būtinai turi būti 

tiesė (18 pav. a). Modeliuojant paviršių galima apsukti pilnu arba daliniu ( b – kampas 360, c – 
kampas 240) kampu. 

Kaip matoma, modelio paviršių sudarančių elementų tinklas nevienodo tankio. Jų kiekį regu-
liuoja SURFTAB1 ir SURFTAB2 kintamosios, kurių reikšmė šiame pavyzdyje yra atitinkamai – 16 
ir 26.  

 19
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Komanda Tabsurf 

 

19 pav. Išstumtas paviršius 18 pav. Sukiniai 

A 
B 

c 

b 

Naudojant šią komandą modeliuojamas lygiagrečiai perstumiamas tiesiškasis paviršius, kurio 
sudaromoji kreivė A, vedamoji tiesė arba krypties vektorius B, o paviršius sudarytas iš 36 segmentų, 
kuriuos nustato kintamoji SURFTAB1 (19 pav.). 

Perstumiant uždarąjį kontūrą, apskritimą, uždarąją kreivę, laužtę, gaunamas atitinkamas cilin-
drinis ar prizminis paviršius.  

 
Komanda Rulesurf 

 
Šia komanda formuojamas dviejų vedamųjų A ir B su tiesine sudaromąja paviršius. Vedamosios 

linijos gali būti tiek tiesės, tiek kreivės. Jos gali būti ir uždarieji kontūrai, bet būtina sąlyga, kad už-
daros būtų abi vedamosios. Šioje iliustracijoje segmentų tankis – 36. 

 
 

19 pav. Rulesurf  komanda suformuoti paviršiai 



 
Kaip matome iš 19 pav., paviršiai gali būti persukti. Tai priklauso nuo to, kurią vedamosios pu-

sę pažymime. Priešingų galų žymėjimas duoda persuktą paviršių. 
  

Komanda Edgesurf 
 
 Komanda Edgesurf formuoja Kunso paviršių keturiomis tiksliai galuose sujungtomis linijomis. 
Gaunamas keturkampių segmentų tinklas, kurių tankis priklauso nuo abiejų SURFTAB kintamųjų. 
Kaip minėta, šie segmentai yra 3Dface plokštumos. Naudojant komandą Explode (išardyti), tinklas 
išskaidomas į atskiras plokštumas, kurias galima panaikinti dalimis ar redaguoti, keisti jų viršūnių 
padėtį. 

Būtina žinoti, kad 3D objektą automatiškai formuoja vienintelė iš keturių minėtųjų komandų. 
Tai Revsurf, kuri realiai apsuka liniją apie ašį. Kitos trys komandos formuos trimatį objektą tik 
tuomet, jei vedamosios ir sudaromosios linijos ar kontūrai bus atitinkamai orientuoti erdvėje. 

 

20 pav. Edgesurf  komanda suformuoti paviršiai 

 
Naudojant bazinius ir sudaromuosius paviršius, galima kurti įvairius modelius, kurie imituos 

bet kokį realų objektą. Tačiau būtina teisingai valdyti sluoksnių struktūrą. Kadangi sukurtas pavir-
šius yra atskiriamas nuo sudaromųjų ir vedamųjų linijų, jį reikia perkelti į reikiamą sluoksnį, o tuo-
met, naudojant sudaromąsias linijas, kurti naująjį paviršių.  

Naujasis paviršius kuriamas tame sluoksnyje, kuris tuo metu yra aktyvus. 

Vientisieji (solid) modeliai. 

 
 Anglų kalba šio tipo modeliai vadinami solid models. Jiems pavadinti lietuvių kalboje dar nėra 
nusistovėjusio termino.Šie modeliai vadinami monolitiniais objektais, kūnais, vientisaisiais mode-
liais, nes transformacijų rezultatas – iš kelių objektų gaunamas vienas objektas. 
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Kietakūnio modeliavimo (solid modeling), kuris šiuo metu yra kompiuterinio projektavimo pa-
grindas, užuomazgos atsirado 1988 m. Parasolid sistemoje. 1990 m. viduryje Autodesk firma Auto-
CAD R11 versijoje įdiegė maketavimo, arba “popieriaus erdvę” (Paper Space) ir pradėjo taikyti 
kietųjų kūnų modeliavimą. Šiuo metu daugelis CAD sistemų neapsieina be šios galimybės, kaip 



naujo kompiuterinio geometrinio modeliavimo metodo. CAD modelis, iš esmės būdamas duomenų 
baze, tapo brėžinių analizės ir gamybos pagrindu. 
 Kietakūniai arba tūriniai modeliai gaunami naudojant bazinius elementus, kinematinį modelio 
sudarymo būdą, naudojant uždaruosius kontūrus, taikant apribojimų geometriją (constraint-based 
geometry) ir kompleksinį modeliavimą iš kelių objektų, pasitelkus konstrukcinę kietų kūnų geomet-
riją (CSG – Constructive Solid Geometry). Kompiuterinio projektavimo srityje 1980 m. vienas iš 
didžiausių kūnų modeliavimo laimėjimų buvo CSG metodo išvystymas. Šio metodo koncepcijai 
atsirasti padėjo pramoninis projektavimas.  
 CSG yra kūnų modeliavimo metodas, paremtas Bulio (Boolean) algebros  loginėmis funkcijo-
mis, jo rezultatas – kompleksinis modelis. Šis modeliavimo metodas pradedamas, turint kelis bazi-
nius elementus ir laikantis reikiamo veiksmų eiliškumo. Vienu metu su elementu ar jų grupe gali 
būti atliekama tik viena loginė operacija, todėl reikia gerai apgalvoti veiksmų algoritmą. Pagrindi-
nės loginės operacijos yra jungtis  (U),  atimtis  ( –) ir sankirta (∩). 
 22 pav. a pateiktas detalės modelio kūrimo medis, iliustruojant AutoCAD modeliais (b) ir CSG 
medžio schema (c). U reiškia, kad elementai jungiami, o  brųkšneliai rodo, kad iš vieno elemento 
eliminuojamas kitas. 

Labai svarbu, kad visus veiksmus sieja binarinis CSG medis, kurio šakos baigiasi panaudotais 
esiniais, o mazgai yra panaudotos Bulio funkcijos. Rezultatas – galutinis kompleksinis modelis. Ši 
galimybė panaudojama šiuolaikinėse CAD sistemose funkcijai history, kai galima atsekti veiksmų 
eigą ir prireikus pakeisti kurį nors veiksmą (21 pav.). 

 

 
21  pav. Detalės kūrimo seka SolidWork sistemoje 
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22 pav. Detalės a) modeliavimo seką vaizduoja  modeliai b) ir CSG medis c) 

  
Ne visuomet naudojami tik baziniai esiniai. Geometrinį modelį, kurio pagrindinės formos nėra 

baziniai elementai ar jų dalys, tikslinga modeliuoti taikant išstūmimą (extrude) ar sukimą.  
 Sukant uždarąjį kontūrą, taip pat gaunamas vientisas modelis, jei naudojama komanda Revolve. 
Jos veikimo principas toks, kaip ir paviršių formavimo priemonė Revsurf, tik čia yra būtina sąlyga, 
kad būtų sukamas uždarasis kontūras, kuris gali būti braižomas polilinija (Pline) arba formuojamas 
Boundary komanda.  23 pav. pavaizduotas rezultatas, gautas tokį patį kontūrą išstumiant (Extrude) z 
ašies teigiama kryptimi (a) ir sukant 140 ° kampu apie z krypties ašį A (b). Svarbu, kad pasukimo 
ašis nebūtų statmena kontūro plokštumai. Sukant galima gauti sferinį ar nupjauto kūgio paviršių (23 
pav. c). Modeliuojant detalę, tikslinga naudoti įvairias priemones. Modeliuoti padeda ir vientisų 
kūnų redagavimo komandos. 

c 

a b 



a) b) 
 
c) 

 
23 pav. Extrude a) ir Revolve b) ir c)komandų rezultatai 

Išstūmimas naudingas tuo atveju, kai detalės kontūras yra sudėtingas arba vartotojui patogiau jį 
pradžioje formuoti 2D priemonėmis (24 pav.). Pradžioje iš linijų ir lankų formuojamas kontūro kar-
kasas, vėliau su Boundary generuojamos polilinijos, kurios išstumiamos su Extrude. Gaunami 6 
elementai – korpusas ir 5 kvadratinės kiaurymės, kurios su Subtract (atimtis) išpjaunamos. 

 
 

24  pav. Detalės formavimas naudojant kontūrą 
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Modeliuojant labai svarbu redagavimo funkcijos – kampų apvalinimas (Fillet), nupjovimas 
(Cha

Geometrinės trimačių modelių transformacijos 
 

Transformacijos – tai veikiančios modelio duomenų bazės informacijos keitimas. Šias tranfor-
ac

s (žiūrėjimo krypties pakeitimas, perspektyvinis vaizdas); 
ary-

s)
čiasi modelio atvaizdas ekrane, bet ne paties modelio geometrinė ir topolo-

ginė

yra vaizdas iš priekio – tai reiškia, kad žiūrima į modelį nuo z ašies teigia-
mos

oju būdu, keičiasi kai kurios modelio savybės ir padėtis erdvėje: 
•

kinta topologinė DB; 

s šios pagrindinės 

esę arba sistemos ašį. Simetrijoje, skirtingai nuo 2D mo-
delia

mfer) ir daugybė kitų, kurias jungia komandų grupė Solid Editing. 
 

 
m ijas galima skirstyti į du tipus:  

• atvaizdavimo transformacijo
• modelio transformacijos (modelio dydžio keitimas, pasukimas, simetrija, masyvų sud
ma . 
Pirmuoju atveju kei
 duomenų bazė. Pavyzdžiui, išdidinus modelį ekrane ar pakeitus jo trimatį vaizdą, paties mode-

lio padėtis ar forma nekinta. Keičiant stebėjimo tašką, svarbu parinkti reikiamą stebėjimo kryptį, 
kad gautume minimaliai iškreiptą vaizdą. Stebėjimo krypties atžvilgiu fiksuojamas taškas, kuris 
nustato vaizdo pobūdį.  

Pavyzdžiui, (0,0,1) 
ios krypties, (1,0,0) – vaizdas iš dešinės pusės, kai žiūrima nuo x ašies galo, (1,1,1) – matome 

izometrinį vaizdą, o stebėjimo vektorius nukreiptas į koordinačių ašies pradžią iš teigiamojo koor-
dinačių sistemos oktanto. 

Transformuojant antru
 keičiant modelio dydį, kinta geometrinė DB, nekinta topologinė DB; 
• pasukant modelį apie pasirinktąją ašį ar tiesę, kinta geometrinė DB, ne
• taikant simetriją  bei masyvą, kinta ir geometrinė DB, ir topologinė DB; 
• sprendžiant konkrečius modeliavimo uždavinius, AutoCAD naudojamo
transformacijos – pasukimas (3D Rotate), simetrija (3D Mirror), erdvinis kopijavimas (masy-
vas) (3D Array), sulyginimas (Align). 
Pasukama erdvėje apie pasirinktąją ti
vimo, naudojama simetrijos plokštuma, o ne tiesė, o, naudojant masyvą, nurodomas ne tik eilu-

čių bei stulpelių, bet ir lygių skaičius. 

         
 

             
 

25 pav. Detalės formavimo etapai 

A



Trimačiai susiejimo metodai 

 
 Sujungti modeliuojamus objektus vieną su kitu galima keliais būdais: 
• naudojami būdingieji geometriniai taškai, kaip ir taikant dvimatį modeliavimą.  
• gali būti braižomos pagalbinės linijos, prie kurių fiksuojami jungiamojo objekto būdingieji vir-
šūnių, briaunų vidurio taškai, apskritimų centrai. 
• transformuojamos koordinačių plokštumos. 

Perkeliama darbinė koordinačių plokštuma fiksuojama šiais metodais: 
• plokštuma sulyginama su pasirinktuoju dvimačiu objektu – atkarpa, apskritimu; 
• aprašoma trimis taškais – koordinačių pradžios ir teigiamųjų x bei y pusašių pasirinktais taškais; 
• fiksuojant naująjį koordinačių pradžios tašką; 
• sulyginant su pasirinkta modelio plokštuma; 
• sulyginant su vaizdo plokštuma. 

Pavyzdžiui, (26 pav.) norint sumodeliuoti cilindrą, kurio ašis statmena pasvirusiai pleišto 
plokštumai ir plokštumos centrui, galimi du būdai:  

- naująją koordinačių sistemos plokštumą galima perkelti į pleišto plokštumos pradžią arba 
centrą ir ten formuoti cilindrą;  

- panaudojus Align komandą, perkelti sumodeliuotąjį cilindrą atskirai į naująją padėtį. 
 

 
26 pav. Objekto prijungimo pavyzdys 
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3 SKYRIUS. LABORATORINIŲ DARBŲ UŽDUOTYS 

1 darbas. Dvimačio techninio geometrinio kontūro braižymas 

 
 

1.1 užduotis 
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Pagal pateiktą užduotį: 

o paruoškite AutoCAD aplinkoje A3 formato brėžinio lauką,  
o suformuokite ašines linijas, 
o nubraižykite dvimatį geometrinį kontūrą,  
o surašykite matmenis.  

 
Baigę brėžinį, sukomplektuokite jį remdamiesi standarto keliamais reikalavimais ir  atitinkamai  užpildykite 
įrašų lentelę. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
1.2 užduotis 
 
 

 
Pagal pateiktą užduotį: 

o paruoškite AutoCAD aplinkoje A3 formato brėžinio lauką,  
o suformuokite ašines linijas, 
o nubraižykite dvimatį geometrinį kontūrą,  
o surašykite matmenis.  

 
Baigę brėžinį, sukomplektuokite jį remdamiesi standarto keliamais reikalavimais ir  atitinkamai  užpildykite įrašų 
lentelę. 
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1.3 užduotis 
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Pagal pateiktą užduotį: 

o paruoškite AutoCAD aplinkoje A3 formato brėžinio lauką,  
o suformuokite ašines linijas, 
o nubraižykite dvimatį geometrinį kontūrą,  
o surašykite matmenis.  

 
Baigę brėžinį, sukomplektuokite jį remdamiesi standarto keliamais reikalavimais ir  atitinkamai  užpildykite 
įrašų lentelę. 
 

 



 
1.4 užduotis 
 
 

 
Pagal pateiktą užduotį: 

o paruoškite AutoCAD aplinkoje A3 formato brėžinio lauką,  
o suformuokite ašines linijas, 
o nubraižykite dvimatį geometrinį kontūrą,  
o surašykite matmenis.  

 
Baigę brėžinį, sukomplektuokite jį remdamiesi standarto keliamais reikalavimais ir  atitinkamai  užpildykite 
įrašų lentelę. 
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1.5 užduotis 
 
 

 
Pagal pateiktą užduotį: 

o paruoškite AutoCAD aplinkoje A3 formato brėžinio lauką,  
o suformuokite ašines linijas, 
o nubraižykite dvimatį geometrinį kontūrą,  
o surašykite matmenis.  

 
Baigę brėžinį, sukomplektuokite jį remdamiesi standarto keliamais reikalavimais ir  atitinkamai  užpildykite 
įrašų lentelę. 
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1.6 užduotis 
 
 

 
Pagal pateiktą užduotį: 

o paruoškite AutoCAD aplinkoje A3 formato brėžinio lauką,  
o suformuokite ašines linijas, 
o nubraižykite dvimatį geometrinį kontūrą,  
o surašykite matmenis.  

 
Baigę brėžinį, sukomplektuokite jį remdamiesi standarto keliamais reikalavimais ir  atitinkamai  užpildykite 
įrašų lentelę. 
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1.7 užduotis 
 
 

 
Pagal pateiktą užduotį: 

o paruoškite AutoCAD aplinkoje A3 formato brėžinio lauką,  
o suformuokite ašines linijas, 
o nubraižykite dvimatį geometrinį kontūrą,  
o surašykite matmenis.  

 
Baigę brėžinį, sukomplektuokite jį remdamiesi standarto keliamais reikalavimais ir  atitinkamai  užpildykite 
įrašų lentelę. 
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1.8 užduotis 
 

 34

 

 
Pagal pateiktą užduotį: 

o paruoškite AutoCAD aplinkoje A3 formato brėžinio lauką,  
o suformuokite ašines linijas, 
o nubraižykite dvimatį geometrinį kontūrą,  
o surašykite matmenis.  

 
Baigę brėžinį, sukomplektuokite jį remdamiesi standarto keliamais reikalavimais ir  atitinkamai  užpildykite įrašų 
lentelę. 
 

 



 
1.9 užduotis 
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Pagal pateiktą užduotį: 

o paruoškite AutoCAD aplinkoje A3 formato brėžinio lauką,  
o suformuokite ašines linijas, 
o nubraižykite dvimatį geometrinį kontūrą,  
o surašykite matmenis.  

 
Baigę brėžinį, sukomplektuokite jį remdamiesi standarto keliamais reikalavimais ir  atitinkamai  užpildykite 
įrašų lentelę. 
 

 



 
1.10 užduotis 
 
 

 
Pagal pateiktą užduotį: 

o paruoškite AutoCAD aplinkoje A3 formato brėžinio lauką,  
o suformuokite ašines linijas, 
o nubraižykite dvimatį geometrinį kontūrą,  
o surašykite matmenis.  

 
Baigę brėžinį, sukomplektuokite jį remdamiesi standarto keliamais reikalavimais ir  atitinkamai  užpildykite 
įrašų lentelę. 
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1.11 užduotis 
 
 

 
Pagal pateiktą užduotį: 

o paruoškite AutoCAD aplinkoje A3 formato brėžinio lauką,  
o suformuokite ašines linijas, 
o nubraižykite dvimatį geometrinį kontūrą,  
o surašykite matmenis.  

 
Baigę brėžinį, sukomplektuokite jį remdamiesi standarto keliamais reikalavimais ir  atitinkamai  užpildykite 
įrašų lentelę. 
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1.12 užduotis 
 
 

 
Pagal pateiktą užduotį: 

o paruoškite AutoCAD aplinkoje A3 formato brėžinio lauką,  
o suformuokite ašines linijas, 
o nubraižykite dvimatį geometrinį kontūrą,  
o surašykite matmenis.  

 
Baigę brėžinį, sukomplektuokite jį remdamiesi standarto keliamais reikalavimais ir  atitinkamai  užpildykite įrašų 
lentelę. 
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1.13 užduotis 
 
 

 
Pagal pateiktą užduotį: 

o paruoškite AutoCAD aplinkoje A3 formato brėžinio lauką,  
o suformuokite ašines linijas, 
o nubraižykite dvimatį geometrinį kontūrą,  
o surašykite matmenis.  

 
Baigę brėžinį, sukomplektuokite jį remdamiesi standarto keliamais reikalavimais ir  atitinkamai  užpildykite 
įrašų lentelę. 
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1.14 užduotis 
 
 

 
Pagal pateiktą užduotį: 

o paruoškite AutoCAD aplinkoje A3 formato brėžinio lauką,  
o suformuokite ašines linijas, 
o nubraižykite dvimatį geometrinį kontūrą,  
o surašykite matmenis.  

 
Baigę brėžinį, sukomplektuokite jį remdamiesi standarto keliamais reikalavimais ir  atitinkamai  užpildykite 
įrašų lentelę. 
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1.15 užduotis 
 
 

 
Pagal pateiktą užduotį: 

o paruoškite AutoCAD aplinkoje A3 formato brėžinio lauką,  
o suformuokite ašines linijas, 
o nubraižykite dvimatį geometrinį kontūrą,  
o surašykite matmenis.  

 
Baigę brėžinį, sukomplektuokite jį remdamiesi standarto keliamais reikalavimais ir  atitinkamai  užpildykite 
įrašų lentelę. 
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1.16 užduotis 
 
 

 
Pagal pateiktą užduotį: 

o paruoškite AutoCAD aplinkoje A3 formato brėžinio lauką,  
o suformuokite ašines linijas, 
o nubraižykite dvimatį geometrinį kontūrą,  
o surašykite matmenis.  

 
Baigę brėžinį, sukomplektuokite jį remdamiesi standarto keliamais reikalavimais ir  atitinkamai  užpildykite 
įrašų lentelę. 
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1.17 užduotis 
 
 

 
Pagal pateiktą užduotį: 

o paruoškite AutoCAD aplinkoje A3 formato brėžinio lauką,  
o suformuokite ašines linijas, 
o nubraižykite dvimatį geometrinį kontūrą,  
o surašykite matmenis.  

 
Baigę brėžinį, sukomplektuokite jį remdamiesi standarto keliamais reikalavimais ir  atitinkamai  užpildykite 
įrašų lentelę. 
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1.18 užduotis 
 
 

 
Pagal pateiktą užduotį: 

o paruoškite AutoCAD aplinkoje A3 formato brėžinio lauką,  
o suformuokite ašines linijas, 
o nubraižykite dvimatį geometrinį kontūrą,  
o surašykite matmenis.  

 
Baigę brėžinį, sukomplektuokite jį remdamiesi standarto keliamais reikalavimais ir  atitinkamai  užpildykite 
įrašų lentelę. 
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2 darbas. Trimačių kompiuterinių geometrinių kūnų modeliavimas 

2.1-3  užduotys                       
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Pagal šiuos tris detalių aksonometrinius vaizdus sukurkite trimačius detalių modelius AutoCAD aplinkoje 
 
 



 
2.4 – 6 užduotys                       

 
 
 
 
 
 
Pagal šiuos tris detalių aksonometrinius vaizdus sukurkite trimačius detalių modelius AutoCAD aplinkoje 
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2.7 – 9 užduotys                       
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Pagal šiuos tris detalių aksonometrinius vaizdus sukurkite trimačius detalių modelius AutoCAD aplinkoje 
 
 
 
 



2.10 – 12 užduotys                      
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Pagal šiuos tris detalių aksonometrinius vaizdus sukurkite trimačius detalių modelius AutoCAD aplinkoje 

 
 
 



2.13 – 15 užduotys                   
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Pagal šiuos tris detalių aksonometrinius vaizdus sukurkite trimačius detalių modelius AutoCAD aplinkoje 

 
 
 



2.16 – 18 užduotys                       
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Pagal šiuos tris detalių aksonometrinius vaizdus sukurkite trimačius detalių modelius AutoCAD aplinkoje 

 
 
 



2.19 – 21 užduotys                
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Pagal šiuos tris detalių aksonometrinius vaizdus sukurkite trimačius detalių modelius AutoCAD aplinkoje 

 
 
 
 
 



2.22 – 24 užduotys            
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Pagal šiuos tris detalių aksonometrinius vaizdus sukurkite trimačius detalių modelius AutoCAD aplinkoje 
 
 
 



2.25 – 27 užduotys užduotis                       
 
 

Pagal šiuos tris detalių aksonometrinius vaizdus sukurkite trimačius detalių modelius AutoCAD aplinkoje 
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2.28 – 30 užduotys                  

 
 

Pagal šiuos tris detalių aksonometrinius vaizdus sukurkite trimačius detalių modelius AutoCAD aplinkoje 
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3 darbas. Automatizuotas geometrinio modelio projekcijų sudarymas 

3.1 užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
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3.2 užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
 
 

 
 
 
 
 



3.3 užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
 
 

 
3.4 užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
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3.5 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
 
 

 
3.6 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
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3.7 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
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3.8 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 

 
 
 
 
 
 
 



3.9 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
 
 

 
3.10 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
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3.11 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
 
 

 
3.12 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
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3.13 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
 
 

 
3.14 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
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3.15 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
 
 

 
3.16 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 

 
 
 
 
 



3.17 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
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3.18 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
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3.19 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
 

 

 
3.20 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
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3.21 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
 
 

 
Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo br3.22 ėžinį. 

 
 

 
 
 
 
 
 



3.23 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
 
 

 
3.24 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
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3.25 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
 
 

 
3.26 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
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3.27 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
 

 

 
3.28 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
 
 

 
 
 
 
 



 69

3.29 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
 
 

 
3.30 Užduotis. Pagal duotąsias projekcijas sudarykite 3D modelį, iš kurio parenkite detalės darbo brėžinį. 
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4 darbas. Kompiuterinis geometrinių paviršių modeliavimas. 

Užduotis. Pasirinkę aplinkoje esantį objektą, sumodeliuokite jį AutoCAD aplinkoje, naudodami pa-
viršių (Surface) modeliavimą. Objektus turi sudaryti ne mažiau kaip 10 skirtingo tipo paviršių. 
 

5 darbas. Geometrinio modelio kompiuterinis vizualizavimas. 

Užduotis. Naudodami paviršių modelį, taikykite AutoCAD vizualizacijos priemones ir paruoškite 
pristatymui arba leidybai tinkamą failą.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 darbas. Statybinio projekto fragmentas 
Užduotis.  Nubraižykite gyvenamojo namo planą bei fasadą. Atstumai tarp ašių 1-5 ir A-C gaunami 
prie duotų skaičių pridėjus savo varianto numerį, padaugintą iš 100. Pavyzdžiui, varianto numeriui 
28 atstumas tarp ašių A-C bus lygus 9000+100x28 = 11800. Taip pat stogo altitudė 8,55 m padidi-
nama dydžiu, lygiu varianto numeriui.  
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4 SKYRIUS. ATLIKTŲ DARBŲ PAVYZDŽIAI 

 

1 darbas. Dvimačio techninio geometrinio kontūro braižymas 

 

 

 

 

 

 

 
 72



 

2 darbas. Trimačių kompiuterinių geometrinių kūnų modeliavimas 
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3 darbas. Automatizuotas geometrinio modelio projekcijų sudarymas 
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4 darbas. Kompiuterinis geometrinių paviršių modeliavimas 
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5 darbas. Geometrinio modelio kompiuterinis vizualizavimas 
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6 darbas. Statybinio projekto fragmentas – namo planas, fasadas, pjūvis su matmenimis. 
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