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Dizainerė Lina Povilaitytė - Burokienė2022

Projektas siekė parengti mokymo ir profesinio orientavimo medžiagą, skir-
tą sudominti vaikus ir gilinti jų žinias apie tiksliuosius mokslus - inžineri-
ją, technologijas ir matematiką (STEM). Medžiaga orientuota į 7-10 klasių 
moksleivius.

Lietuvos atstovai projekte - Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės 
asociacija LINPRA ir Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, kurie 
dalinasi parengta medžiaga su visomis Lietuvos mokykloms bei kitoms švie-
timo įstaigoms.

tarptautinio projekto „Mobiliosios laboratorijos STEM žinių 
gilinimui“ (angl. Mobile laboratories for improvement of STEM 
knowlege, Lab4STEM), 2020-1-LV01-KA201-077502, metu.

Mokymo medžiaga parengta

https://burokienelina.wixsite.com/lpb-design
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Panašiai mūsų aplinką kuria inžinieriai, kurie projektavimo procesui naudoja 3D modeliavimą.  
Tai gali būti smulkūs kasdieniai daiktai ar net pastatai bei miesto infrastruktūra. Šiais laikais 
gamyboje daug kas projektuojama naudojant 3D modeliavimą. Tai leidžia įvertinti galutinius 
rezultatus dar projektavimo etape ir atlikti pakeitimus akimirksniu.

Prieš galingųjų kompiuterių amžių, inžinieriai savo 
projektavimo procesą atliko popieriuje, nubrai-
žydami 2D dizaino atvaizdus, o tada kopijuoda-
vo brėžinius visiems reikalingiems atvejams, kad 
gaminys būtų pagamintas. Daugeliu atžvilgių tai 
buvo daugiau žmogiškųjų išteklių reikalaujantys 
procesai nei šiais laikais, reikėjo daugiau žmonių, 
kad atliktų tiek, kiek šiandien su CAD (kompiute-
rinio projektavimo programa) atlieka vienas žmo-
gus. Šį darbą iš dalies atlikdavo inžinieriai, tačiau 
pagrindinius brėžinius ruošdavo braižymo specia-
listai, kurie atlikdavo didžiąją dalį dokumentų pa-
ruošimo darbų.

3D modeliavimas turi įvairias paskirtis. Tikriausiai matėte 3D formatu 
atvaizduotus paveikslėlius ir net filmus, arba žaidėte žaidimus, kuriuose 3D 
technologijos yra esminis elementas.

Šaltinis: https://en.wikipedia.org/wiki/Drawing_board

ĮVADAS
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Aukščiau pateiktose nuotraukose galima pa-
matyti, kaip inžinieriai dirbo prieš kompiute-
rių amžių. Apie 1960 m. buvo pristatyta pir-
moji CAD programinė įranga, kuri leido 2D 
braižymą atlikti kompiuteriu ir matyti kom-
piuterio ekrane. Nebereikėjo dalies darbo ir 
tai palengvino likusį darbą. Pavyzdžiui, tapo 

įmanoma spausdinti brėžinius, o geriausia 
tai, kad buvo galima redaguoti brėžinį, pa-
keisti dizainą, viską padaryti daug lengviau ir 
greičiau, nebereikėjo perbraižyti ir kopijuoti 
ranka šūsnių popierių. Tačiau vis tiek prireikė 
inžinierių ir braižytojų, kad sukurtų 3D realių 
dalių ir viso projekto junginių 2D projekcijas.

Šaltinis: https://www.boredpanda.com/vintage-photos-life-before-autocad/
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Jums gali būti įdomu pasižiūrėti inžinerinės CAD programinės 
įrangos laiko juostą: 

https://partsolutions.com/60-years-of-cad-infographic-the-history-of-cad-since-1957/

Maždaug 2000 metais 3D tapo pagrindiniu inžineriniu sprendimu 
daugelyje įmonių. Inžinierių darbas reikalavo mažiau darbo valan-
dų, ir tai, ką anksčiau darė daugelis darbuotojų, dabar kompiu-
teriu atlikdavo mažesnis jų skaičius. Dokumentų tvarkymas tapo 
labiau automatizuotas. Šiuo metu inžinerinė dokumentacija nebe-
spausdinama, o visa gaminio gamybos informacija yra saugoma ir 
valdoma elektroniniu būdu, tai vadinama MBD (modeliu pagrįstas 
apibrėžimas).

Praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje prasidėjo kiti poky-
čiai. Kompiuteriai tapo galingesni ir prieinamesni, o programinės 
įrangos įmonės pradėjo siūlyti pažangesnę CAD, galinčią modeliuo-
ti 3D dizainą. Tai galima pavadinti perėjimu iš 2D į 3D.
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Tai kitas žingsnis, atliekamas inžinierių. Inžinieriai panaudoja savo žinias 
kurdami atskirų dalių 3D modelius, kuriuos vėliau sujungia į junginius. Ga-
lima sakyti, kad pirmoji jų darbo dalis yra sukurti skaitmeninį numatomo 
gaminio dvynį, simuliaciją, bei parengti gamybos dokumentaciją. Pavyzdy-
je - išardyto mažo rankinio dulkių siurblio 3D modelis:

Detalizavimas

Šiek tiek pažvelkime į inžinerinį 
procesą, kad suprastume, kas daroma 
projektavimo ir modeliavimo metu:

Tai toks procesas kai gaminys apibrėžiamas jo savybėmis ir užduotimis. 
Daromi koncepcijos eskizai:

Koncepcinis 
dizainas

Šaltinis: https://www.behance.net/gallery/10219359/3D-product-sketches
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Šaltinis: https://www.behance.net/gallery/12471947/Argos-handheld-vacuum-cleaner

Naudojantis ankstesniuose etapuose suprojektuoto gaminio dokumentaci-
ja yra parengiamas gamybos proceso aprašas, o galutinis produktas paga-
minamas ir paruošiamas pristatymui. Žinoma, gamyba nėra tokia paprasta 
- masinei gamybai turėtų būti suprojektuotos mašinos, liejimo formos ir 
kita įranga, kurią vėlgi parengia inžinieriai, naudodami 3D modeliavimą.
Šalia šių žingsnių, galima pridėti skaitmeninio produkto rinkodaros ir par-
davimo procesus. Produktą galima parduoti jam dar egzistuojant skaitme-
niniu pavidalu, nes galima sukurti gerus 3D modelių atvaizdus ir perduoti 
informaciją potencialiems klientams.

Gamyba



TECHNOLOGIJOS0 2

3
D

 M
O

D
E

L
IA

V
IM

A
S



3D MODELIAVIMAS/ 02 TECHNOLOGIJOS 11

Pirmiausia turėtume suprasti 3D erdvę – er-
dvę, kurioje modeliuosime savo pirmąją de-
talę, ir pabaigoje  - visą gaminio surinkimą.
Kaip jau turbūt žinote, 3D reiškia 3 matme-

nis, tai yra pagrindas, apibūdinantis mūsų er-
dvę – dažniausiai 3D apibūdinamas 3 ašimis 
X, Y ir Z, kaip tikriausiai matėte kai kuriose 
matematikos dalyse.

3D modeliavimas - tai specialia programa kuriamos geometrinės figūros ir 
objektai, atvaizduojant jau esamą ar dar neegzistuojantį elementą.

3D modeliavimas yra viena naujausių ir pažangiausių technologijų, leidžianti kurti plastiko deta-
les ar elementus pagal kliento idėjas, norus ir poreikius.

Pažvelkime į praktinius 
3D modeliavimo 
aspektus ir pagrindus:

Šaltinis: https://www.ck12.org/na/3d-coordinate-axes-and-coordinate-planes-in-three-dimensional-space-1/lesson/Coordinate-Axes-and-Coor-
dinate-Planes-in-Three-Dimensional-Space-xi-maths/

Technologijos
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Tos pačios 3 ašys nustato kitų svarbių objektų – plokštumų – erdvę ir padė-
tį. Plokštumos naudojamos tam, kad būtų lengviau suvokti duotą 3D erdvę 
ir orientuoti modelį, o daugeliu atvejų naudojamos kaip vieta pirmajam 
eskizui. Iš modelio rodinio perspektyvos galime nustatyti daugiau modelio 
rodinių, pvz., viršaus, priekio ir dešiniojo vaizdo, orientaciją.

Svarbus 3D erdvės objektas yra atskaitos pradžia - taškas, esantis nulinėje 
koordinatėje. Jis naudojamas kaip pagrindinės koordinatės nuoroda kie-
kvienai iš krypčių matavimo metu.
Daugumoje 3D modeliavimo programinės įrangos 3D forma prasideda nuo 
2D eskizo, kurį paverčiame 3D kūnu (tūriu), ir žingsnis po žingsnio pritai-
kome prie mūsų „dizaino tikslo“. Tačiau yra ir kita programinė įranga, kuri 
pradinei geometrijai naudoja primityvus, tokius kaip plokštuma, kubas, ci-
lindras ir sfera, o tada suformuoja juos į numatytą gaminį.
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Žemiau esančiame pavyzdyje apžvelgsime 
metodą, kuris naudojamas daugumoje inži-
nerinės programinės įrangos – kai projekta-
vimas pradedamas nuo eskizo. Kad supras-
tume, ką modeliuojame, turime nustatyti, iš 
kokios formos galėtume lengviau išvystyti 

savo detalės formą – nuo to priklausys, kokią 
formą pirmiausia turėtume nubraižyti.
Pavyzdžiui, jei mums reikia cilindrinės deta-
lės, pirmoji nubrėžta linija turėtų būti apskri-
timas su apibrėžtais matmenimis.
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Linija

Taip pereiname prie 
eskizo elementų, iš kurių 
pagrindiniai yra:

Apskritimas

Kiti objektai sukurti iš šių pagrindinių elementų/
formų, kad būtų lengviau dirbti.
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Stačiakampis

Poligonas

Kreivė
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Apgalvoję savo dizaino tikslą, turėtume nuspręsti, kokia forma bus reikalinga, norint sukurti 
detalę. Pradžioje mes eskizuojame, o vėliau su įvairių programinės aplinkos įrankių pagalba su-
modeliuojame tam tikrą formą.

Iš paprastos plokštės žingsnis po žingsnio galime sukurti detalę.

Kaip kuriamas modelis galite pamatyti 
https://www.youtube.com/watch?v=cUe2O_85zIM

Kaip sujungiamos detalės galite pamatyti 
https://www.youtube.com/watch?v=kKCgXf4sM5s
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Figūros sumodeliuojamos iš formos eskizų ir redaguojamos, kol pasiekiamas detalės projekto 
rezultatas. Tada dalys sujungiamos į junginius. Jų sujungimo metodai gali skirtis. Galimybė vir-
tualiai surinkti gaminį gamyboje yra didelė vertybė, nes taip galima pamatyti, kaip dalys dera 
tarpusavyje, bei išvengti didelių išlaidų ir nuostolių. Jei kai kurios dalys persidengia, arba jas rei-
kia sureguliuoti surinkimu - tai galima aiškiai pamatyti junginio modelyje. Daugelyje programinių 
sprendimų galima atlikti ir tokį virtualų modeliavimą, kuris leidžia nustatyti, ar tokios versijos 
gaminys atlaikys numatytas apkrovas, ar tarnaus garantiniu laikotarpiu.

Mechaninės inžinerijos standartinė programinė įranga ir tuo pačiu populiariau-
sios 3D modeliavimo programinės įrangos yra Solidworks, AutoCAD, Autodesk 
Inventor arba Fusion360, SolidEdge ir CATIA, tačiau visos išvardintos įrangos 
yra brangios, skirtos profesionaliam naudojimui. 
Mokyklos ir mokymosi tikslais geriau naudoti nemokamus ar ne to-
kius brangius sprendimus, tokius kaip:

• Solidworks Apps for Kids – nemokama, yra pamokos ir instrukcijos, 
klasės sprendimas beta versijoje, sprendimas apima dizaino fiksavimą, 
modeliavimą, mechaniką, vizualizaciją ir galimybę išsaugoti geometriją 3D 
spausdinimui. Veikia visose populiariose žiniatinklio naršyklėse, patogus 
liečiamiems įrenginiams  https://www.swappsforkids.com/;

• Autodesk Thinkercad – nemokama, pamokos galimos klasėje arba sava-
rankiškam mokymuisi  https://www.tinkercad.com/lessonplans;

• Blender – nemokama, galima kurti animacijas www.blender.org;
• SketchUp – https://www.sketchup.com/products/sketchup-for-schools;
• Onshape – mokiniams ir mokytojams nemokamai - www.onshape.com;
• Fusion360 
• Leopoly Maker

Dauguma aukščiau paminėtų programų leis išsaugoti kūrinius 3D spausdinimo 
formatu ir galėsite pagaminti savo dizainą.
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TESTAS

Nr. Klausimas Atsakymai Teisingas atsakymas

1.

Kokia kompiuterinio 
projektavimo techni-
ka buvo naudojama 
prieš pradedant 3D 
modeliavimą?

A. 2D modeliavimas

B. 1D modeliavimas

C. Matematika

2.
Kiek ašių (krypčių) 
naudojama 3D mo-
deliavime?

A. 1

B. 3

C. 2

3.
Kokiose pramonės 
šakose naudojamas 
3D modeliavimas?

A. Statybos

B. Gaminių gamybos

C. Transporto

D. Teisingi visi išvardinti

4.
Kokie yra pagrindi-
niai 3D modeliavimo 
aplinkos elementai?

A. Žemės centras, saulės padėtis, 
horizontas.

B. Atskaitos taškas, XYZ ašys ir plokš-
tumos tarp ašių.

C. Spindulys, perimetras ir plotas.

5.
Kas yra atvirkštinė 
inžinerija?

A. Originalaus dizaino informacijos at-
kūrimui, pavyzdžiui, praėjusio am-
žiaus pradžios automobilis, kuriam 
reikia pakeisti sugedusią dalį.

B. Papildymui, kai jums reikia ką nors 
pridėti prie esamo sprendimo, 
pavyzdžiui, prie esamo rėmo ga-
mykloje pridėti variklį arba sujungti 
agregatus, tokius kaip pavarų dėžė 
ir variklis ralio automobilyje.

C. Abu variantai teisingi.
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Nr. Klausimas Atsakymai Teisingas atsakymas

6.

Kaip vadinamas 2D 
dokumentas, api-
būdinantis gaminio 
projektavimo tikslą?

A. Paveikslas

B. Brėžinys

C. Eskizas

7.
Kokie yra pagrindi-
niai eskizų elemen-
tai?

A. Linija

B. Apskritimas

C. Stačiakampis

D. Visi išvardinti

8.
Ar 3D modelius 
galima siųsti tiesiai į 
gamybą?

A. Taip

B. Ne

9.

Ar norint tapti inži-
nieriumi mechaniku 
rekomenduojamas 
specialus išsilavini-
mas?

A. Taip

B. Ne

10.
Ar galima kurti 
filmus naudojant 3D 
modeliavimą?

A. Taip

B. Ne

11.

Ar 3D skenavimas 
gali būti naudojamas 
gamybos kokybės 
kontrolei?

A. Taip

B. Ne
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TEISINGI ATSAKYMAI
Nr. Klausimas Atsakymai Teisingas atsakymas

1.

Kokia kompiuterinio 
projektavimo techni-
ka buvo naudojama 
prieš pradedant 3D 
modeliavimą?

A. 2D modeliavimas

B. 1D modeliavimas

C. Matematika

A. 

Komentaras: prieš kompiute-
rių ir jų programinės įrangos 
vystymąsi buvo galimas 2D 
modeliavimas – procesas, 

labai panašus į piešimą po-
pieriuje, bet atliekamas tik 

kompiuteriu.

2.
Kiek ašių (krypčių) 
naudojama 3D mo-
deliavime?

A. 1

B. 3

C. 2

B.

Komentaras: 3D reiškia 
naudojamų matmenų skai-

čių, taigi tai yra 3 matmenys, 
dažniausiai apibūdinami kaip 

X, Y ir Z ašys.

3.
Kokiose pramonės 
šakose naudojamas 
3D modeliavimas?

A. Statybos

B. Gaminių gamybos

C. Transporto

D. Teisingi visi išvardinti

D.

4.
Kokie yra pagrindi-
niai 3D modeliavimo 
aplinkos elementai?

A. Žemės centras, saulės padėtis, 
horizontas.

B. Atskaitos taškas, XYZ ašys ir plokš-
tumos tarp ašių.

C. Spindulys, perimetras ir plotas.

B. 

Komentaras: gali būti atvejų, 
kai koordinačių sistema pasi-
renkamos planetos ar net ga-
laktikos, tačiau įprastam CAD 
3D modeliavimui naudojamos 
pagrindinės nuorodos - nuli-
nės koordinatės pradžia arba 
taškas ir 3 statmenos ašys, 

kur tarp kiekvienos ašių poros  
susiformuoja plokštuma.
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Nr. Klausimas Atsakymai Teisingas atsakymas

5.
Kas yra atvirkštinė 
inžinerija?

A. Originalaus dizaino informacijos at-
kūrimui, pavyzdžiui, praėjusio am-
žiaus pradžios automobilis, kuriam 
reikia pakeisti sugedusią dalį.

B. Papildymui, kai jums reikia ką nors 
pridėti prie esamo sprendimo, 
pavyzdžiui, prie esamo rėmo ga-
mykloje pridėti variklį arba sujungti 
agregatus, tokius kaip pavarų dėžė 
ir variklis ralio automobilyje.

C. Abu variantai teisingi.

C. 

6.

Kaip vadinamas 2D 
dokumentas, api-
būdinantis gaminio 
projektavimo tikslą?

A. Paveikslas

B. Brėžinys

C. Eskizas

B.

7.
Kokie yra pagrindi-
niai eskizų elemen-
tai?

A. Linija

B. Apskritimas

C. Stačiakampis

D. Visi išvardinti

D.

8.
Ar 3D modelius 
galima siųsti tiesiai į 
gamybą?

A. Taip

B. Ne
A.

9.

Ar norint tapti inži-
nieriumi mechaniku 
rekomenduojamas 
specialus išsilavini-
mas?

A. Taip

B. Ne
A.

10.
Ar galima kurti 
filmus naudojant 3D 
modeliavimą?

A. Taip

B. Ne
A.

11.

Ar 3D skenavimas 
gali būti naudojamas 
gamybos kokybės 
kontrolei?

A. Taip

B. Ne
A.
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Kiekviena inžinieriaus diena yra tarsi taškų sujungimas - sujungiant tai, ką jis 
išmoko mokydamasis. Specialioje srityje jis kūrybiškai pritaiko savo žinias, 
moka ieškoti ir įvertinti panašius produktus ar rasti tinkamų komponentų.

Modeliavimo, arba kitaip - projektavimo procesą galima apibūdinti kaip elementų kūrimą ir jų 
sujungimą į junginį. Bet, prieš surenkant į junginį, inžinierius turi sukurti dokumentaciją gamy-
bos poreikiams, kurią mes vadiname brėžiniais. Naudojant 3D modeliavimo programinę įrangą, 
tai padaryti daug lengviau, nei buvo anksčiau, kuomet brėžiniai buvo daromi rankomis. Daugeliu 
atvejų brėžinio sudarymas yra galutinis projektavimo procesas, kuris yra labai svarbus, nes brė-
žinys tampa bendravimo kalba tarp įvairių specialistų, kurie dirba kartu, siekdami sukurti jau ne 
virtualų, o realų produktą. Žemiau paveikslėlyje matote 3D projekto pavyzdį:

Šaltinis: http://desenhofinal.blogspot.com/

Pritaikymas gamyboje ir moksle
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Brėžinys yra vienas iš būdų perduoti dizainą klientui ar gamybai. Tačiau, kadangi turime kiekvie-
nos dalies ir junginio 3D modelį, šiuos dokumentus galime naudoti gamyboje, kur 3D modelį 
galima tiesiogiai įkelti į CNC frezavimo arba tekinimo mašiną. Žinoma, tą patį 3D modelį galima 
naudoti ir kitiems gamybos būdams, pavyzdžiui, įvairiems 3D spausdinimo būdams. Pagrindinis 
tiesioginio 3D modelio naudojimo pranašumas, palyginti su 2D brėžiniais,  yra laiko taupymas 
procese, nes CNC inžinieriui nebereikia nubraižyti 3D modelio pritaikant jį gamybai.

Vienas iš dar neminėtų 3D modeliavimo nau-
dojimo paskirčių - pritaikomumas civilinėje 
inžinerijoje. 3D modeliavimas vis dar paly-
ginti lėtai skinasi kelią į šią sritį, 2D brėžiniai 
naudojami kur kas dažniau planuojant gyve-
namuosius pastatus. Tačiau vis labiau suta-
riama, kad 3-osios ašies perspektyva suteikia 
išsamesnį vaizdą apie pastatą ir yra greičiau 
suprantama darbuotojams bei klientams. 

Pastatas gali būti skaidomas į sluoksnius, to-
kius kaip konstrukciniai elementai, komuni-
kacijos sprendimai (pvz., vėdinimas, elektra, 
vandentiekis), durys, langai, baldai ir pan., 
kur kiekvienas dalyvaujantis specialistas gali 
pamatyti jam svarbią informaciją. Civilinė in-
žinerija apima ir kelius, kur reikia suprasti, 
kas slypi po keliu, ir suplanuoti jo sluoksnius, 
ir visa tai galima suprojektuoti 3D formatu.

Elektros inžinerija dažnai vis dar yra plokščiojo 2D projektavimo objektas, tačiau vis daugiau 
inžinierių taiko sprendimus, kurie leidžia ne tik planuoti elektros grandines plokščioje erdvėje, 
bet ir atlikti išvedžiojimo atvaizdavimą bei komponentų nustatymą 3D formatu.

Šaltinis:  https://code.blender.org/2021/05/pose-library-v2-0/
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Didelė alternatyva anksščiau minėtai pramo-
nei yra pramogų pramonė, kuri naudoja 3D 
modeliavimą, kurdama įsivaizduojamas vaiz-
do žaidimų, animacijos, net filmų ir anima-
cinių filmų scenas. Daug kartų programinės 

įrangos pagalba modeliuojami personažai yra 
judinami tikrų žmonių, tačiau dabar dažniau 
viskas kuriama kaip simuliacija. Beje, minėta 
programinė įranga – „Blender“ leidžia kurti ir 
animacinius 3D animacijas.

Dar vienas pavyzdys, kur pritaikomas 3D modeliavimas – siuvimas. Siuvime įvairius gaminius 
galima suprojektuoti kompiuteryje ir tada išsiųsti gamybai. Tai gali būti jūsų drabužiai, avalynė, 
bet tuo pačiu metu galima sukurti automobilio sėdynės ar sofos audinio dizainą kompiuteryje ir 
po to pjaustyti audinį lazeriu ir siūti.

Šiais laikais net chemijos ir gyvybės mokslo procesus galima modeliuoti 3D aplinkoje su speci-
aliai sukurta programine įranga, pavyzdžiui, magnetinio rezonanso tomografija gauna 3D žmo-
gaus kūno modelį, kuris padeda gydytojams pamatyti medicininę problemą.
Pateiktas pavyzdys, žinoma, yra ne tiek modeliavimas, kiek 3D skaitmeninio modelio formavi-
mas ir vaizdavimas.

Realiame gyvenime pasitaiko atvejų, kai jau turite kokį nors produktą ar 
sprendimą, ir jį reikia atkurti dėl įvairių priežasčių:

• Siekiant patobulinti;
• Norint atkurti originalaus dizaino informaciją, pavyzdžiui, praėjusio amžiaus pradžios auto-

mobilis, kuriam reikia pakeisti sugedusią dalį;
• Siekiant papildyti, kai reikia ką nors pridėti prie esamo sprendimo, pavyzdžiui, prie esamo 

rėmo gamykloje pridėti variklį, arba sujungti agregatus, tokius kaip pavarų dėžė ir variklis 
ralio automobilyje;

• Panaudoti 3D skenavimą gamyboje kokybės kontrolei, matuojant, ar pagamintas rezultatas 
toks, kokio tikimasi.
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Kaip ir visos technologijos, 3D inžinerijos metodai vystėsi kartu su kompiuteriais ir matavimo 
metodais. Atsirado ir atvirkštinės inžinerijos sąvoka. Atvirkštinė inžinerija – tai procesas, kai jau 
esamas gaminys išardomas ir atkuriamas tolimesnei gamybai ar tobulinimui. Tam naudojami 
metodai, kurie leidžia atkurti sprendimą iš nuotraukų, eskizų, ar matuojant esamus gaminius.  
Matavimams naudojamas tikslus 3D skenavimas ir tikslūs 3D matavimai.

Paprastiems neapdorotiems ir pagrindiniams matavimams galima naudoti liniuotę arba matavi-
mo juostą, tikslesniam - slankmačius ir mikrometrus. Matavimams ir kokybės tikrinimui gamy-
boje šiandien naudojami elektroniniai prietaisai, kuriais galima matuoti 3D erdvėje, pavyzdžiui, 
matavimo rankos – koordinačių matavimo mašinos (CMM), kurios naudojamos kontroliuojamoje 
aplinkoje ir dažniausiai naudojamos tiksliems matavimams bei kokybės tikrinimui gamyboje.

Įdomus matavimo istorijos šaltinis: 
https://www.creaform3d.com/blog//the-history-of-metrology-from-galileo-to-optical-systems/

Dauguma šiuolaikinių sprendimų yra nekontaktiniai sprendimai, galintys paversti vaizdą 3D mo-
deliu. Žemiau nuotraukoje matote vykdomą 3D modelio nuskaitymą:

Šaltinis: https://www.qualitymag.com/articles/96640-the-many-applications-of-3d-scanning



3D MODELIAVIMAS  / 04 PRITAIKYMAS GAMYBOJE IR MOKSLE28

Nuskaitytas rezultatas įkeliamas į programinę įrangą, kur jį galima apdoroti ir paversti 3D objek-
tu, o tada naudoti priklausomai nuo tikslo.

Taip pat kaip ir 3D modeliavimas, 3D skena-
vimas turi ir kitus tikslus. Pagrindinė vaizdo 
gavimo technika gali skirtis, bet beveik visada 
rezultatas yra 3D modelis. Tai gali būti nau-
dojama pramogų pramonėje: kuriant aktorių 

modelius, galbūt imituojant žmogaus kūno 
judesius, arba vaizdo žaidimams, kurie, nau-
dodami panašias technikas, seka jūsų kūno 
judesius ir įtraukia į žaidimą, ypač, kai naudo-
jama virtualioji realybė ar papildyta realybė.

Smagu tai, kad 3D skenavimą jau galite atlikti savo išmaniuoju telefonu. Ieškokite 3D skaitytuvo 
pavyzdžio savo programėlių parduotuvėje ir išbandykite. Tai atrodys taip: https://www.youtube.
com/watch?v=jyfktD1CtLM

Lygiai taip pat, kaip nuskaitomi smulkūs daiktai, astrofotografija ir aerolazerinis skenavimas 
naudojami didelių dalykų erdviniam nuskaitymui, pavyzdžiui, mūsų Žemės ar šalies institucijos 
nuskaito šalies paviršių, kad gautų tikslius duomenis apie žemės reljefą ar net išmatuotų me-
džių skaičių miškuose, vandens gylį, ir kitais tikslais. Šie nuskaitymai atliekami iš lėktuvų ar net 
palydovų. Žemiau paveikslėlyje matote 3D reljefo nuskaitymą iš lėktuvo:

Šaltinis: https://digiwarestore.com/id/digiware-news/43_apakah-lidar-itu-dan-bagaimana-cara-kerjanya 
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3d būdu atkurtas Kauno pilies ir aplinkos 3D modelis:

Šaltinis: https://sketchfab.com/tags/kaunas
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Kiekviename procese dalyvauja daugybė metalo apdirbimo pramonės mašinų ar daiktų: sėjamo-
ji, kombainas, grūdų bokštai, miltų malūnas, automobilis, pristatantis į kepyklą, įrengimai, skirti 
tešlos maišymui, orkaitės, net lentynos ceche – šie įrenginiai yra sukonstruoti ir suprojektuoti 
iš anksto. 
Inžinieriai ir aplinkiniai specialistai pakeičia didelę dalį mūsų patogaus gyvenimo šiame dabarti-
niame pasaulyje,  ir jei neturi galimybės to pamatyti ar suprasti, sunku įsivaizduoti, koks įdomus 
yra projektavimo procesas.

Užduotis:

Pažvelkime į vieną produktų grandinę, kurioje 
yra daug 3D modeliavimo. Pavyzdžiui, kasdie-
ninė duona – kaip vyksta duonos pagamini-
mo procesas nuo grūdo iki duonos atsiradimo 
ant stalo namuose?  (minčių lietus)

Jei pradėtume nuo grūdo, ją reikia pasėti, 
šiais laikais tai daroma mašina, tada augalui 
užaugus reikia nuimti derlių, atskirti grūdus 
(iškulti), sumalti į miltus, vežti į kepyklą, tada 
į parduotuvę, ir galiausiai ant jūsų stalo.

Lygiai taip pat galime pažvelgti ir į kitus kas-
dienio naudojimo produktus – ko reikia norint 
gauti galutinį produktą nuo gamybos iki pa-
pildomų daiktų ir procesų, kurių reikia gamy-
bai sukurti.
Galima daryti išvadą, kad vidutinei gamybai 
reikia ne tik projektuoti gaminius, bet ir su-
projektuoti pačią gamybą, mašinų konvejerių 

linijas, įrenginius, kurie atlieka konkretų ga-
mybos darbą.
Bet jei apsiribosime gaminiu, kurį sudaro bent 
kelios dalys, turime turėti idėją, kaip jis atro-
dys, turime žinoti, kokias užduotis jis turėtų 
atlikti, ir idealiu atveju turėtume žinoti, ko-
kias jėgas ir krūvius jis turėtų atlaikyti, Visa 
tai galime numatyti kūrimo etape.
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Kur dar naudojama 3D grafika?

Prieš statant objektus, galime juos suprojektuoti ir apskaičiuoti, kiek 
ir kokių priemonių, medžiagų reikės statant.

Architektūroje

Internetinėje 
rinkodaroje

3D namo projektas. Šaltinis: https://stonebuilt.com.ng/2019/06/13/awesomeness-is-our-nature/

Internetinėse parduotuvėse  esančius produktus galime apžiūrėti iš 
įvairių pusių:  https://www.youtube.com/watch?v=S7oq11YCWqQ. 
E-parduotuvė tampa daug patrauklesnė ir suteikia daugiau informa-
cijos apie prekę. 
Naudodami 3D vizualizacijas galime pamatyti, kaip tam tikras pro-
duktas atrodys mūsų namuose:



3D MODELIAVIMAS / 06 KUR DAR NAUDOJAMA 3D GRAFIKA?34

Medicinoje

Audiovizualiniame 
mene  

Inžinerijoje

3D modeliavimo pagalba galime sumodeliuoti ir atspausdinti kūno 
dalis: https://www.youtube.com/watch?v=9XYLRaVqzNY

Sumodeliuota ir atspausdinta 3D dirbtinė ranka. Šaltinis: https://www.shapeways.com/blog/archi-
ves/41460-3d-printing-for-medical-applications-products-and-materials.html

3D modeliavimo pagalba galime sukurti įvairias vizualizacijas muzi-
kai, šokiui ir t.t.: https://www.youtube.com/watch?v=B3ZlW4_-BI4

3D vizualizacijos renginyje. Šaltinis: https://www.shapeways.com/blog/archives/41460-3d-prin-
ting-for-medical-applications-products-and-materials.html 

Įvairių sudėtingų dalių projektavime: https://www.youtube.com/
watch?v=uGiehJadc6U

Suprojektuotas inžinerinis 3D gaminys. Šaltinis: https://www.artec3d.com/3d-software/geoma-
gic-control-x
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Karjeros galimybės
Baigęs ar baigusi vidurinę mokyklą ar gimnaziją, gali stoti į profesinio mokymo įstaigą ir išmokti 
valdyti metalo stakles, projektuoti detales, suvirinti. Inžinerinės krypties sričių darbuotojų atly-
ginimai yra aukštesni nei vidutiniai, o darbas – vienas iš įdomesnių. Viena profesionaliausių pro-
fesinio mokymo įstaigų yra Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras. Baigęs profesinio 
mokymo įstaigą, gali toliau studijuoti aukštojoje mokykloje – universitete ar kolegijoje.

Po mokyklos gali stoti tiesiai į aukštąją mokyklą, tokią kaip kolegija ar universitetas, ir tapti 
inžinieriumi. Inžinieriaus profesija yra gerai apmokama. Tapus inžinieriumi ar inžiniere, gausi ir 
garantiją, kad tai bus įdomus ir iššūkių kupinas užsiėmimas visam gyvenimui.

Čia yra mokyklų, kuriose galite tapti 
mechanikos inžinieriumi, sąrašas:

• Kauno technologijos 
• Vilniaus Gedimino technikos universitetas
• Klaipėdos valstybinė kolegija
• Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija 
• Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademija 
• Klaipėdos universitetas 

https://www.vjdrmc.lt/
https://stojantiesiems.ktu.edu/programme/b-mechanikos-in-zinerija/
https://vilniustech.lt/stojantiesiems/
https://www.kvk.lt/programa/mechanikos-inzinerija/
https://vtdko.lt/technikos-fakulteto-studiju-programos/istojusiems-2019-m/mechaniniu-technologiju-inzinerija
https://zua.vdu.lt/fakultetai/inzinerijos-fakultetas/studijos/
https://www.ku.lt/jtgmf/fakultetas/struktura/akademiniai-padaliniai/
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Pamokos tema: Onshape programos naudojimas

Pamokos sritis: 3D modeliavimas

Pamokos trukmė: 45 min.

Pamokos tikslas: paskatinti 7-10 klasių mokinių norą studijuoti inžinerinius mokslus

Konkretus pamokos rezultatas: mokiniai sužinos, kaip naudotis Onshape programa

Priemonės: kompiuterinė darbo vieta

Pamokos priedas: praktinė užduotis „Ausinių laikiklis“

Pamokos scenarijus

1. trukmė 3 min.

Pasisveikinimas Mokytoja(-s) pasisveikina.

Sauga

Pamokos metu reikės laikytis saugos taisyklių, kurios yra tokios:

Nevartoti maisto ir gėrimų prie kompiuterio;

Negadinti laboratorijoje esančio inventoriaus;

Netrukdyti klasės draugams dirbti ir atlikti užduotis.

Techninis 
pasiruošimas 
pamokai

Prieš pamoką mokiniai ir mokytojas privalo užsiregistruoti: https://www.
onshape.com/en/education/#form-container

„Are you a student or educator?“ skiltyje mokinė(-ys) turi pasirinkti

„Student“, mokytoja(-s) - „Educator“.

Pavyzdinė pamoka
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2. trukmė 2 min.

Įžanga

STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų  
(angl. – Technology),  inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino 
(angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis.

3D modeliavimas yra STEAM mokslų dalis. Šiais lakais populiarėjant 3D 
spausdintuvams, iškilo poreikis mokėti susimodeliuoti ir pasiruošti modelį 
ar detalę 3D spausdinimui.

Šios pamokos tikslas: Supažindinti su 3D objektų modeliavimu bei tikslių 
detalių ir objektų projektavimu naudojant nemokamą Onshape programą.

Rezultatas: naudojant Onshape programą, pagal duotus išmatavimus 
sumaketuoti 3D objektą – ausinių laikiklį.

Onshape yra 3D modeliavimo ir braižymo programa, kuri yra nemokamai 
pasiekiama interneto naršyklėje. Onshape programėlę galite naudoti ir 
savo išmaniajame įrenginyje.

3. trukmė 10 min.

Teorinė dalis

3D modeliavimo pagrindai

Pažvelkime į praktinius 3D modeliavimo aspektus ir pagrindus:

Pirmiausia turėtume suprasti 3D erdvę – erdvę, kurioje modeliuosime 
savo pirmąją dalį bei visą gaminio surinkimą.

Kaip jau turbūt atspėjote, 3D reiškia 3 matmenis, tai yra pagrindas,

apibūdinantis mūsų erdvę - dažniausiai 3D apibūdinamas 3 ašimis X, Y ir 
Z. Su ašimis jau susidūrėte mokantis matematikos.
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Tos pačios 3 ašys nustato kitų svarbių objektų – plokštumų – erdvę ir 
padėtį. Plokštumos naudojamos tam, kad būtų lengviau suvokti duotą 3D 
erdvę ir orientuoti modelį, o daugeliu atvejų naudojamos kaip vieta pir-
majam eskizui. Iš modelio rodinio perspektyvos galime nustatyti modelio 
rodinių, pvz., viršaus, priekio ir dešiniojo vaizdo, orientaciją.

Svarbi 3D erdvės objektas yra atskaitos pradžia - taškas, esantis nulinėje 
koordinatėje, daug kartų naudojamas kaip pagrindinės koordinatės nuo-
roda kiekvienai iš krypčių ir plačiai naudojamas matuojant.

Dažniausiai 3D modeliavimo programinės įrangos 3D forma prasideda nuo 
2D eskizo, kurį paverčiame 3D kūnu (tūriu), ir žingsnis po žingsnio pritai-
kome prie mūsų „dizaino tikslo“.

Projektavimas pradedamas nuo eskizo. Kad suprastume, ką modeliuo-
jame, reikia galvoti, iš kokios formos galėtume lengviau išvystyti savo 
detalės formą – nuo to priklausys, kokią formą pirmiausia turėtume nu-
braižyti.

Pavyzdžiui, jei mums reikia cilindrinės detalės, pirmoji nubrėžta linija 
turėtų būti apskritimas su apibrėžtais matmenimis.
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Taip pereiname prie eskizo elementų, iš kurių pagrindiniai yra:

Linija
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Apskritimas

Stačiakampis

Poligonas
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Kreivė

Kiti objektai sukurti iš šių pagrindinių elementų/formų, kad būtų lengviau 
dirbti.

4. trukmė 20 min.

Praktinė dalis
Atliekama užduotis, nurodyta pamokos priede (PDF dokumentas

„Pavyzdinė pamoka - Ausinių laikiklio modeliavimas Onshape programa“).

5. trukmė 5 min.

Žinių įsivertinimo
testas

Mokytojas įsitikina, ką mokiniai suprato. Leidžia mokiniams išsakyti savo 
įspūdžius.

6. trukmė 2 min.

Apibendrinimas

Pasidomi, ar mokiniai turi idėjų, ką dar būtų galima suprojektuoti su 
Onshape programa.

Pasidomi, ar mokiniai norėtų ateityje studijuoti inžinerinius mokslus.

7. trukmė 3 min.

Pamokos kokybės
įvertinimas

Mokiniams duodama užpildyti pamokos kokybės įvertinimo anketa.
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