3D-mallintaminen Tinkercadilla
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1. Tinkercadin logosta pääset palaamaan valikkoon, josta näet omat työsi. Keskeneräinen työsi tallentuu samalla.
2. Tinkercad tarjoaa automaattisesti työllesi nimeä. Klikkaamalla tekstiä voit vaihtaa nimen. Nimeä työsi esim. omalla nimelläsi.
3. Nuolinäppäimillä voit peruuttaa/tehdä uudelleen edellisen muutoksen. Erittäin kätevä esim. jos muokkaat muotoa väärin ja haluat
palata edelliseen vaiheeseen.
4. Kuutio, jolla pääset katsomaan työtäsi eri kulmista. Välttämätön määritettäessä kappaleen kokoa ja muotoa tai liitettäessä kappaleita
yhteen.
5. KOTI-näppäin, josta Tinkercadin työpöytä kääntyy aloitusasentoon.
6. ZOOM-näppäimet + ja – kappaleen lähentämiseen/kauempaa katsomiseen
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7. Valikon alta voit tarkastella erilaisia muotoja joilla 3D-kappaleita mallinnetaan. “Basic Shapes”–valikosta löytyvät perusmuodot ja esimerkiksi
vapaa piirto. Kappaleet saat työpöydälle hiirellä raahaamalla.
8. Muodon omasta muokkausvalikosta voit muuttaa kappaleen täydeksi muodoksi (solid) tai reiäksi (hole). Radius ja steps pyöristävät
kappaleen reunoja, length, width ja height muuttavat mittoja. Mittoja voit muuttaa myös kappaleen reunoihin ilmestyneistä pienistä
neliöistä vetämällä tai kirjoittamalla niitä klikkaamalla ilmestyvään numerokenttään halutun mitan.

ESIMERKKI: AVAIMENPERÄ TEKSTILLÄ
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1.Hae työpöydälle hiirellä raahaamalla muotovalikosta tarvitsemasi muodot: kuutio (voi olla
halutessasi muukin avaimenperään sopiva muoto), teksti (TEXT) ja lieriö-reikä (HOLE)
Muokkaa kuution mitat avaimenperään sopiviksi klikkaamalla muotoa ja syöttämällä halutut mitat
numerokenttiin. (esim. 50.00x30.00mm)
2. Huomaa, että korkeuden muuttamiseksi sinun on katsottava muotoa edestäpäin (FRONT).
Syötä haluttu korkeus samoin kuin muut mitat edellä. (esim. 5mm)
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3. Klikkaa hiirellä teksti aktiiviseksi. Saat
näkyviin tekstin muokkausvalikon, johon
voit TEXT-sarakkeeseen kirjoittaa
haluamasi tekstin. FONT-sarakkeesta
löytyy muutama erilainen fontti, joista
voit valita mieleisesi. Muokkaa tekstin
koko kuten edellisessä vaiheessa joko
hiirellä vetämällä tai syöttämällä
suoraan haluamasi mitat. (esim.
40x20mm)
4. Muokkaa kappaleita ylhäältä (TOP)
katsoen kartion eli avaimenperään
tulevan reiän (HOLE) koko sopivaksi
(esim. 4x4mm)
5. Vedä teksti hiirellä raahaamalla
avaimenperälaatan päälle.
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6. Muokkaa tekstin korkeus. Muuta nyt
katsantosuunta, että näet kappaleen
suoraan edestä (FRONT). Näin
korkeuden muuttaminen on
huomattavasti helpompaa!
Kohokirjainten sopiva korkeus on 1mm,
jolloin kappaleen kokonaiskorkeus on
5mm+1mm=6mm
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7. Tekstin (tai muun muodon) asettaminen täsmälleen keskelle pohjakappaletta on vaikeaa. Tekstin keskittämiseksi maalaa molemmat
muodot hiirellä. Valitse sen jälkeen työpöydän ylävalikosta ALIGN eli linjaus. Saat näkyviin mustia pallukoita, joista keskimmäisiä
painamalla teksti siirtyy automaattisesti pohjakappaleen keskelle.
8. Siirrä hiirellä raahaamalla myös kartio eli reikä paikoilleen kappaleen päälle. Nyt kappaleita kannattaa zoomata lähemmäs, sillä
pieneen muotoon on haastava tarttua hiirellä. Huomaa, että kartio muodostaa kappaleeseen reiän vasta, kun se kulkee kokonaan
kappaleen läpi. Pienestä mustasta nuolesta kappaleen ylä- ja alapuolella saat kappaletta vietyä alaspäin.

9.Ennen kappaleen tulostamista muodot on vielä
ryhmitettävä eli GROUPattava yhdeksi kokonaisuudeksi.
Tämä tapahtuu maalaamalla kaikkien muotojen yli hiirellä
ja valitsemalla ylävalikosta GROUP.
Huomaa, että jos vielä haluat tehdä kappaleeseen
muokkauksia, on ryhmittely on purettava eli
UNGROUPattava. Ungroupin saat tehtyä maalaamalla
kappaleen uudelleen ja klikkaamalla ylävalikossa GROUP
kuvakkeen vieressä olevaa UNGROUP-näppäintä.
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Ryhmittely tekee kappaleesta yhtenäisen, ja ohjelma
näyttää kappaleen sellaisena kun se tulostuu.

10.Ennen kappaleen siirtämistä muistitikulle tarkista vielä, että se on täsmälleen
työpöydän tasossa: Katso kappaletta edestä (FRONT) ja tarkista, että kappale on
kiinteästi kiinni Tinkercadin työpöydässä. Mikäli kappale ”leijuu ilmassa” tai näyttää
olevan vaakaviivan alapuolella, siirrä sitä nuolikuvakkeella ylös/alaspäin.
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Tulostamista varten klikkaa työpöydän
yläreunasta EXPORT, ja sen jälkeen avautuvasta
ikkunasta STL.
Tallenna työ 3D-tulostimen muistitikulle.

