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Tööprojekt – esituse juhendmaterjal 
 

Antud iseseisva töö eesmärk (õpiväljund) on harjutada eel- ja põhiprojekti mudelist tegema 
väljavõtteid nii projekti koordineerimiseks kui masinjuhtimiseks ettevalmistamiseks.  

 

Lähteülesanne 
 

1) Veendu, et oleks installeeritud Autodesk Civil 3D, Trimble Connect, Autodesk Revit tarkvarad 
2) Lähtuvalt põhisõiduteede konstruktsiooni kihtidest (kokku 4 kihti), loo iga kohta omaette 

pinnaobjekt (minimaalselt 8 pinnaobjekti, kuna ristuvaid sõiduteid on 2). Nimeta need 
lähtuvalt kihi nimetusest (_kihi-nimetus). Ekspordi iga sõidutee mahus vastavad pinnaobjektid 
ning telgjoon ühte LandXML faili (seega minimaalset 2 faili, igas failis 4 kihti + telgjoon). Samas 
kui sõidutee on ristmiku/viadukti juures katkestatud, siis on ka sõiduteid rohkem ja seega ka 
LandXML faile rohkem. 

3) Varasemas moodulis salvestatud DWG-st, kus on ainult viadukt/sild, ekspordi see IFC 4.x 
formaati. 

Märkus: Seda IFC faili kasutame Infrakit veebirakenduses (kuna Revit failist eksportides pole kõik 
komponendid Infrakit veebirakenduses toetatud). 

4) Autodesk Revit: Loo IFC 2x3 fail silla komponentidega Revit failist (mitte üldistatud 
komponentidega variandist). 

Märkus: IFC4.x ei pruugi olla Trimble Connect tarkvaras toetatud, mistõttu me teemegi varasema 
versiooni ekspordi/formaadi ehk 2x3. Ja see peab olema tehtud Autodesk Revit tarkvarast. 

5) Koordineeri LandXML ning IFC failid omavahel ning teosta kvaliteedikontroll Trimble Connect 
tarkvaras. 

6) Kasutades veebiteenust Infrakit (sulle luuakse ligipääs lähtuvalt sinu Moodle konto e-posti 
aadressist), loo veebiteenuses omaette alamkataloog (sõidutee1-sõidutee2) ning laadi sinna 
alla kõik LandXML failid ning IFC fail (Autodesk Civil 3D-st eksporditud). Veendu, et sa ei 
kustutakse kellegi teiste katalooge. Veendu, et sinu tööde kohta on ainult üks kataloog. 
Kontrolli veebiteenuses informatsiooni korrektsust (Maa-ameti kaardile vastavalt). 

 

Esituspakett (failid) 
 

1) LandXML failid: viaduktiga ristmiku moodustavate sõiduteede mahus; 
2) AutoCAD DWG failil baseeruv IFC fail: viadukt/sild; 
3) Autodesk Revit failil (silla komponentidel baseeruv) IFC fail: viadukt/sild; 
4) Pilt iseseisvalt läbiviidu kvaliteedikontrollist (teostatud näiteks Trimble Connect tarkvaras), kus 

on selgelt näha pinnaobjektid, telgjooned, viadukt/sild – pildid teha üle ekraani; 
5) LandXML ning IFC (DWG failil baseeruv) failide üleslaadimine veebiteenusesse Infrakit; 
6) Esitusega kinnitad, et kõik sammud on eelnevalt tehtud, sh Infrakit osa. Peale kontrollimist 

paneb õppejõud sinu Infrakit kataloogi lukku, et teistel jääks vaatamisõigus. 
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Esituslingi loomine 
 

Kasuta eelnevalt loodud failide jagamise süsteemi ning laadi nõutud failid (pildid) esituskataloogi: 01-
esitamiseks/03 Moodul. Pane tähele, et „01-esitamiseks“ alamkataloogid võivad sisaldada ainult 
neid faile, mida on nõutud esitlemiseks. 

 

Esituslingi jagamine 
 

Moodulite järelemõtlemiseks sektsioonis on kodutöö esitamise link: 

 

Kodutöö esitamiseks järgi juhiseid, kopeeri näidistekst ning muuda vastavalt oma projektile 
(teostusele). 
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Lisa 1: Pinnaobjektide lõikamine vastavalt regioonile ning komponentidele 
 

Juhul kui koridormudel koosneb mitmest regioonist ja nüüd on soov luua pinnaobjektid (Surface) nii, 
et näiteks seal, kus on sild/viadukt, neid ei kuvata, saab kasutada järgmist töövoolu.  

 

Esmalt määrame regioonid, kus on eristuvad komponendid. Näiteks silla mahus jätame alles ainult 
Pave1 ja Pave2 kihi, kuid ülejäänud regioonides on Base ning SubBase. Selleks kopeerime 
olemasolevat Assembly tüüpi (vali punasest joonest, seejärel lihtsalt Copy/Paste ja liiguta koopia 
piisavalt teise kohta): 

 

Märkus: Kui meie silla/viadukti mudel sisaldab endas asfaldikihte, siis võivad ka need olla null 
paksusega (ehk siis nagu Eel- ja põhiprojektis tegime). 

Eemaldame maapinnaga ühendused/äärekivid ning Base ja SubBase osas märgime, et nende kihtide 
paksused on 0.00 m. Seda siis kõikide Subassembly osades, kus need komponendid on olemas.  
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Sellega oleme alles jätnud vaid kaks asfaldikihti. Veendume, et see Assembly kannab ka eristuvat 
nimetust. Näiteks Bridge. Nüüd muudame koridormudelit. 

 

Nüüd loome juba pinnaobjektid kõigi nelja põhikomponendi kohta: 

 

Juhul kui on üks koridormudel, siis Base ja SubBase komponendist Surface objekti luues tekib meile 
silla mahus endiselt pinnaobjekt (Civil 3D ei suuda automaatselt jagada seda kaheks eraldiseisvaks 
pinnaobjektiks – jah, alternatiiv oleks teha kaks kordiormudelit – üks enne silda ja teine peale silda, 
aga see oleks nagu poolik töövool ning teeks hilisema redigeerimise väga tüütuks). Seega peame 
piirama, et silla kohas, lõigatakse pinnaobjektist tükk välja (tegelikult peidetakse). Joonesta üks 
polyline objekt nii, et see piiraks sinu silda (püüa kinni haarata koridori otste punktidest, sa võid 
piisavalt kaugele selle perimeetri joonestada, mitte järgida silla ümbermõõtu). 

 

Veendu, et see polüjoon oleks suletud. Me kasutame seda nüüd Base ja SubBase pinnaobjekti juures, 
et selles mahus pinnaobjekt peidetakse.  

Liigu uuesti Corridor Properties dialoogi, nüüd paanile Boundaries ning Base ja SubBase osas tee 
(eraldiseisvalt) parem klikk ning vali Add From Polygon.. 
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Kliki eelnevalt joonestatud polüjoonel. Naastes dialoogi, vali veerus: Use Type = Hide Boundary 

 

Korda ka SubBase osas seda sama. 

 

Kliki Apply ning lase koridormudelid ning pinnaobjektid luua. Vali need neli pinnaobjekti ning vaata 
näiteks Object Viewer vahendusel: 

 

Pane tähele, et silla mahus on 2 pinnaobjekti kihti nähtaval. Mujal aga 4 pinnaobjekti kihid nähtaval. 
Ekspordi need pinnaobjektid LandXML faili ja koordineeri teistes tarkvarades. 
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Sarnast lõikamist võib kasutada ka Top komponendi osas, aga pane tähele, et vaikimisi kattub see 
asfaldi mahus ka selle pinnaga. Top komponendi olemasolu tuleb paremini esile siis kui on suuremad 
mulded/kaevemahud. Boundary võib Top puhul olla üldine (mitte meie joonestatud polüjoon).  

 

Siin pildil on näha ka Top pinnaobjekt (punane), mis siis kattub asfaldikihiga (roheline). Seda on 
võimalik soovi korral välja võtta, kui seda Top pinnaobjekti omakorda linkida Pave1 komponendiga. 
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Kliki OK, seejärel käsureal, kliki hiirega Surface valikul: 

 

Vajuta Enter, et kuvada kõikide pinnaobjektide valik. Vali Pave1 ning kliki OK. 

 

Sinu Top pinnaobjekt ei kuva silla juures pinda.  

 

Samas pane tähele, et kuna mulded on väga väikesed selle sõidutee juures, siis moodustuvadki vaid 
väikesed lisaribad. Efekt oleks suurem kui siin oleks suuremad mulded. 

Ekspordi see Top pinnaobjekt nüüd uuesti LandXML failiks (kui soovid eelmise versiooni üle kirjutada). 

 

Pane tähele, et väga väikese mulde tõttu on Top osas näha vaid väga väikest riba. 
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