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3D ontwerpen met Tinkercad

ƚǀŽůƵƚĨƵŐŝƚĂƐƐŝƟďĞĂƚƵƌĂƌĐŝĂĚĞƐĞƋƵĞĚĞůŝƉƐƵŶƚĞƚĞĂƚĞŵŚĂƌĐŝĞŶƚƉƌŽƌĞǀĞůŝĚŵŽĚŝĐĂĞĐƵƐĂƐ
Voeg nu een tweede vorm toe om een
ƋƵĂƚĞƐĐŽƌĞĐƟƐƚ͕ĐƵƐŵĂŐŶŝŵƵƐĂŶĚĂǀŽůŽƌĂĞƐƟĚĞůĞƐƟĂǀĞƌŽǀŽůĞƐĐŝĐŽŵŶŝƐƐĂŵƵƚĞƚ͕Ɛŝŵŝ͕ƋƵŝĚŝ
huis te maken.
Ga naar www.�nkercad.com en log in om een eigen
ƋƵĞǀŽůƵƉƚĂƚĂƐƐŝƚĂƐƐƵŵ͕ĞƚƉĞĚŵŽǀŽůŽƌƵŵƋƵŝƐƐŝƚĂƚĞƐƚ͕ƋƵĂƚƵƌĂƵƚĞƚƵƌ͍
3D ontwerp te maken.
Zorg ervoor dat het dak precies dezelfde
^ĞĚŝƟƵŵŝƉŝĞŶŝƐĚŝƐĚŝƵůƉĂĚĞŵǀŽůŽƌĞŵŝƉŝĞƚƵƌƐŝŶĐŝƉƐĂƉĞůĞŶŝŵǀŽůŽƌĞƌŝƐŝƉƐĂƉŝƐĚƵŶƚŽƚĂǀŽůŽƌƌŽ
maat hee� als het rode blok.
Log in en klik op ‘create new design’ om te beginnen
ŵŝŶǀĞƌƌŽĞƚƵƌ͍ůŝƚĂŝůŝĂǀĞůŝƚ͕ƚŽƋƵĞŶŽďŝƐŵŽĞǀĞůŝŶƚƵŶƟĂůŝƋƵŝĂĐƵŵŶŽŶƐĞĚĞƐƚƌƵŵƋƵŝĚŽůƵƉƚĂƐ
aan een 3D ontwerp:
ĞƐĞƚǀĞůĞƐƐĞƌƵŵƋƵŝĂƐƐŝƚĞĂƚĞŵŚĂƌŝƚ͕ƵƚŝŵĨƵŐŝĂǀŽůůĂďŽƌĂĚƋƵĂŵ͕ǀŽůƵƉƚĂƚƋƵĂƚĞŵƉŽƌƐĞƋƵŽƚĞ
Verhoog het dak tot de hoogte van het rode blok met
behulp van het zwarte pijl.
ǀŽůĞĐƵƐƐƵŶƚ͘
De
ontwerpomgeving bestaat uit een aantal delen: het
werkveld, de vormen waarmee je kunt bouwen en
overige op�es. In deze werkbrief behandelen wij deze
TUSSENKOP
onderdelen.

Sleep nu het dak op het blok om een huis te vormen.
Met behulp van de schaduw is precies te zien waar het
dak zich bevindt.
Bekijk het ontwerp van alle aanzichten om te zien of

DŽĚŝƐƉŽƐŝŶĞĂƟĐŽŶĞŵǀŽůĞŶĞƐƟƋƵƵŶƚŽƚĂƚƵƌŵŝůŝĚŵĂŐŶŝƐƌĞĂƉĞƌĨĞƌƵŵĞƐĂďŽ͘KůŽƌĂƐƉŝĐƚŽhet dak op de juiste plek staat.
Overzicht
en Aanzicht

ƚĂƟŽƌĞǀŽůƵƚŽĚŝƋƵĂĞƋƵƵŶĚŝƚ͕ĞĂƌƵŵ͕ĐŽŶĞŵĂǀŽůƵƉƚĂƚƵƌŝĂƚĞƚĞǆƉůĂĚŽůƵƉƚĂƐŝƵƐĂŵƌĞ͕ŝĚƋƵĞ
Bij
het maken van een 3D ontwerp is het belangrijk dat je alle
Gaten
aanzichten
van het ontwerp kunt zien:
ƉĞĚŝŽƌƌĞƌƐƉĞƌƵŵĂůŝĐŝŝůŝŶǀĞůŝŐĞŶĚŝƐƐŝƚƉƌĞƉĞůůĞĐƚŽƚĂƚƵƌŵŽĚŝƉƐĂĞĞƌŝĂƟĂƐĂƵƚƋƵŝĂƉŽƐƵƚĞǆƉůĂŵ
Voeg grijs gestreepte vormen toe om gaten te maken:
ƐĞƋƵĂƐĞƚĂƐĚŽůŽƌĞƌŶĂƚĂƚƵŵĐƵƐĂŝŶƉĂŶĂƚĞŵŚĂƌƵŵǀĞůŝŐĞŶƚƵŵĂƵƚĂĚŝŽƌĞŵ͘KůƵƚƋƵŝĂƐĂůŝŐĞŶBepaal het aanzicht door de rechtermuisknop
ĚĂĞĂƵƚƋƵĂƚĞŵƉĞƌƵŵƵƚŵŽůƵƉƚĂƉŽƌŝƚĞƐƐĞĚŵŽŽĚŝĂŵĞŶĚŝƐŶŽŶƐĞƋƵŝĚŝŐĞŶƚĚƵƐŵĂĚĞƌĞŚĞŶŝ
Sleep een grijs gestreept blok op het werkveld en
ingedrukt te houden terwijl je de muis beweegt.
vorm deze naar een deur.
ƚĞŵĂƵƚǀŽůƵƉƚĂƚĞŵƵůůĂŶŝƐĞƐƚŽĐŽŵŶŝĞŶŝƚĂĐŽŶĞĐƚĞŵĞŝĐƚĞŵƋƵŝƐƐƵŶƚĞĐƚƵƌƐŽůŽƌŵŽůƵƉƚĂƟŶĐƚƵƐ
Scroll
met
de
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ĞƐĞŶĚŝƚĂƟĂŶĞŵƉŽƌĂŶƚƉĞĚŝƐĞůŝƐƵŶƟŽŶĞŵƋƵĞƌĂĐŽƌĞŵ͘/ƚĂƐƐƵŶĚĂŶƚĞƐƋƵĂŵƐĞĚƋƵĂƚĞƚŽŵSleep het blok zodat het half in en half buiten het rode
ŶŝŵĞŶĞƐĞĚƵŶƚĞŶŽŶƐĞĐƚĂƚƵƐĚĂŵŶŝƐƐƵŶƚƋƵŝĚĞƐƵŶĚĂŵŝŶĐƚĂĚƵĐŝŵĞŶŝƐƐĂŶŝƐĂůŝĂĂƵƚĞŝƉŝĚĞůŝƋƵĞ
blok staat.
Druk de scroll-knop in om over het werkveld te
ŶƵŵƋƵŝƐĞƵŵƋƵŝƐŵŽůĞŶĚƵƐŶŝŵŽůŽƌƌŽƌĂƐĂůŝƋƵŝĚĞƉĂĚŽůŽƌƌƵŵ͕ƋƵŝŝĚŝŽŵŶŝƐƌĞŚĞŶĚŝƚĂƚƵƌƌĞ
verplaatsen.
ǀŽůŽƌĂĞƐĚŝŽĚĞŶĚĂĞƌĞŵŝůůƵƉƚƵƌ͕ƐƵŶƟŽƚĞƉŽƌƌĞƐƚ͕ƚĞŵƉŽƌƐƵƐĂŵĂƌƵŵƋƵĞĞƐƚƌƵŵĞƉůŝĐŝƌĞƐƐŝŵŝů
Je kunt ook navigeren door middel van diverse
ŝƉƐĂŵĂƵƚŚĂƌƵŵĐŽŶĞƵŵĞŶŝŵĞŶĚƵƐĐŽŶƐĞƌƐƉĞĚĞƐĞĐƵƐĂƵƚǀŽůŽƌĞƐĐŝĂƟďƵƐĂƉĞůůŝĂĞĂƉŝĚƵƚǀŽaanzichten die
ůĞŶŝƐƐƵŵƋƵŝƐĐŽƌĞƌŝƐĞƚĨĂĐĐƵůůŽƌƉŽƌƉŽƌŝŽƐĂƵƚƵƚĞĂƋƵŽŝƵƌ͍YƵŝŝĚƵƚĚŽůĞƐĂƚĞŶƚƵƐĞƚŝƉƐĂŶĞ
Tinkercad biedt:
ĞĂƋƵĂƐĂƵƚƋƵĂƚƵƌŝďƵƐĂƉŝƐĂĚƋƵĂƚǀŽůůŽƌƵŵƋƵŝĚŵŽůŽƌŝƐŝƵŵƋƵĂĞĐƵƐƋƵĞŶĞƋƵĞĐƵŵŶŝĂƟĂƐƐŝƚ
ĨƵŐŝƚ͕ǀŽůĞƐƚĞŵĂĐĞƉĞƌĞĞǆĞƚƵƌŵŝ͕ƐŝŶƵŵƋƵĂƐƐƵŵŝŶƚ͕ĐƵƐƟŽŶƉŽƌĞ͕ĐŽŵŶŝŵĂǆŝŵƉĞƌŶĂƚĞƐƐŝŶĐŝĂƚƋƵĂƐƵƚĞŵŝŶǀĞůĞƐĐŝĚĞŶƟďĞƌŝƚĂƐƉĞůŝŵŝŶƉĂƌƵŵ͕ƐĂŶŝŵŝ͕ŽƉƟďĞƌŶĂŵƋƵŝĚƵƐĐŝůŝƐĞƚ͕ƐĂĞŽƉƚƵƐ
Trek een kader om de het huisje zodat alle vormen
geselecteerd zijn.
ŶŽďŝƐƟŽƌĞ͕ƋƵŝƚĞǀŽůƵƉƚĂŶŝƚĂƐŝƚ͕ŶĞŵĂǆŝŵƉŽƌƌŽǀŝĚĞƐƚůĂŶĚŝƚĂĞĐŽŵŶŝƐŶŽďŝƐĚĞƐĞƋƵĞĞƚŚŝƚĂĞ͘
ZĂƚƵƌĂƐĂƌŝƐƋƵĞƋƵĂĞĚŝĐŽŶĞƐƐŝƚĞŽƐĞƚƵƌ͍YƵŝĚƵŶƚǀŽůƵƉƟƐĂƉŝĞƚŚŝĐƚƵƌŝƌĞŵƋƵĂŵĞŶĚŝƚĂĚŽůƵƚ
Maak een groep van de vormen met deze knop:
Vormen
ĚŽůŽƌĞƐĞƋƵŝĚĞƌĞǀŽůŽƌĞƌĐŚŝĐĂďŽ͘ƵƐĂďŝŶƵůƉĂƐĞƋƵŽĚĞƚůĂŶŝŚŝůŝďƵƐŵŽĚŝƟŝŶŝŵŝůŝƚ͕ƵƚĂƐƉŝĚŵŝ͕
Tinkercad
heeft een uitgebreide bibliotheek met vormen:
Nu alle vormen zijn samengesmolten, is het grijs
ƐĞƌƵŵĞŽƐĂůŝƐĚŽůƵƉƚĂŵĞƚŝŶŝƐĚĞůůĂŵ͕ǀŽůŽƌƵŵƋƵŝĂƐĞƐƚŽĞƐƟďƵƐ͕ŶƵůůĂĐĐƵƐĐŽƌĞƌĂǀĞŶŝŚŝƚƋƵĂŵ
gestreepte blok verdwenen. Dit is nu een gat in het
Selecteer
in
de
bibliotheek
aan
de
rechterzijde
van
het
ĐƵƉƚĂƚƵƌƌĞƐƵŶƚĨĂĐŝĂĐŽƌƉŽƌŝďƵƐĞƐĞŶĞǀŽůƵƉƚĂƐĂĚƵƚƋƵĞƌĞƉƌĂƚĞŵŽůƵƉƟƵƚĂĞ͘ƚĞƐƐƵŵĂƵƚ
rode blok geworden
werkveld de rode kubus. Sleep deze op het werkveld;
ǀĞŶƚƵŵŝŶƌĞƐŶĂŵƌĞƉĞƌĨĞƌƵŵĞƚĞŝĐŝŶŝŵĨĂĐŝƚƌĞŵŝ͕ŽĸĐĂďŝůŝŶƵŵŝƵŵ͕ǀĞůŵŽƐƚƌĞŶŝĞŶĚĂĞ͘hƚ
ĂƵƚĞǆƉůĂďŽƌƐŝŶƚŽƚĂƐƐŝŵĞƚůĂƋƵĞ
Klik met de muis op de
wi�e hoekpunten om de
kubus de gewenste maat te
geven. Stel de hoogte,
diepte en breedte in;
Houd shi� ingedrukt om
alle zijden tegelijker�jd te
schalen.

Breek de vormen weer op met deze knop:

