
WERKEN MET 3DPDF BESTANDEN - ADOBE ACROBAT
  OVERZICHT

• Adobe Acrobat 3D is een relatief  
nieuw programma dat gebruikers 
toelaat om interactieve 3D bestanden 
te openen en te bezichten in de 
bekende Adobe PDF omgeving. 

• Met de gratis Acrobat Reader 8.1 
(of hoger) kan men 3DPDF bestanden 
bezichten. 

• Deze hoe-doe begeleidt u staps- 
gewijs om de ontvangen 3D  
bestanden te openen, te bezichten  
en te interpreteren.

http://www.assunta.be


WERKEN MET 3DPDF BESTANDEN - ADOBE ACROBAT
  SOFTWARE

• Zorg ervoor dat u beschikt over de  versie 8.1 van Adobe Acrobat Reader (of hoger). Dit kan gedownload  
worden van op de website van adobe: http://get.adobe.com/nl/reader/ 

• Lagere versies van Adobe Acrobat 
Reader kunnen nog geen 3D PDF 
bestanden openen. 

• De door ons gegenereerde bestanden 
zijn vaak vrij groot (>5MB) en daarom 
soms ook belastend voor uw PC. 
Zware computers zullen normaal geen 
problemen ondervinden om deze 
bestanden te openen. 

• Indien u een reeds een oudere versie 
van Acrobat Reader had staan, is het 
aangewezen om deze oude versie te 
verwijderen zodat de 3DPDF  
bestanden niet geopend worden met 
deze oudere versie.

http://www.assunta.be
http://get.adobe.com/nl/reader/


WERKEN MET 3DPDF BESTANDEN - ADOBE ACROBAT
  ROTEREN - DRAAIEN - SLEPEN - ZOOMEN

• Open nu het ontvangen 3DPDF bestand. Dit gaat automatisch open met Adobe Acrobat Reader.  
(Zoniet: gebruik rechtermuisklik - Openen met... - Adobe Reader) 

• U ziet nu uw gewenste 3D tekening. Om deze te 
interpreteren hebben we eerst en vooral de werk- 
balk nodig. Als deze nog niet zichtbaar is, kan dit  
via: rechtermuisklik - Opties - Werkbalk tonen 

• We zien op de werkbalk enkele knoppen: 
  Roteren:  u kunt nu door te klikken + slepen 
    de tekening ronddraaien. 
  Draaien: u kunt nu door te klikken + slepen 
    de tekening in één zin draaien. 
  Pannen: u kunt nu door te klikken + slepen 
    de tekening verslepen. 
    (dit kan ook via middelmuisklik + slepen 
    of door rechter-, linkermuisklik + slepen) 
  Zoomen:  u kunt nu door te klikken + slepen 
    in- en uitzoomen op de tekening. 
    (dit kan ook door te scrollen)

http://www.assunta.be


WERKEN MET 3DPDF BESTANDEN - ADOBE ACROBAT
  WEERGAVEN

• In plaats van te zoomen, roteren, draaien, ... kan men ook reeds ingestelde weergaven/aanzichten 
oproepen.  

• Zo zijn volgende weergaven 
beschikbaar: 
 Front: Vooraanzicht 
 Back: Achteraanzicht 
 Left: Linkeraanzicht 
 Right: Rechteraanzicht 
 Top: Bovenaanzicht 
 Bottom: Benedenaanzicht 
 Dimetric: Dimetrisch perspectief 
 Isometric: Isometrisch perspectief 
 Trimetric: Trimetrisch perspectief 
 Current view: Het door de gebruiker 
    ingestelde perspectief

http://www.assunta.be


WERKEN MET 3DPDF BESTANDEN - ADOBE ACROBAT
  ILLUSTRATIE

• Ook kunt u de weergave van de tekening zelf aanpassen. We overlopen de belangrijkste mogelijkheden: 
 
Ononderbroken: De standaard-weergave, de tekening wordt 
 weergegeven als normale, ingekleurde 3D tekening 
Transparant kader: Alle onderdelen worden omkaderd en 
 transparant (doorzichtig) weergegeven, nu kan men a.h.w. 
 door de tekening kijken. 
Transparant: De tekening is transparant (doorzichtig) en  
 ingekleurd, men kan nu de binnenkant van de tekening zien. 
Illustratie: De tekening wordt normaal weergegeven maar 
 zonder kleuren. 
Ononderbroken contour: De tekening wordt hetzelfde 
 weergegeven als ‘ononderbroken’ maar de contouren/ 
 boorden van de onderdelen worden in zwart gekleurd. 

• Tip: Indien het vrij lang duurt om de tekening te laden of te bewerken, kan dit zijn omdat de 3DPDF te veel 
geheugen van uw computer vraagt. Door de weergave in ‘Illustratie’ te plaatsen, moet de PC geen kleuren 
genereren en werkt alles ietwat sneller.

http://www.assunta.be


WERKEN MET 3DPDF BESTANDEN - ADOBE ACROBAT
  KRUISSECTIE

• Naast de tekening transparant te maken (zie vorige) om de binnenkant van de kast te zien, kan men ook een 
kruissectie toepassen. (een doorsnede) 

• Een doorsnede wordt toegepast door op 
het icoon van kruissectie te klikken. 

• Nu wordt een doorsnede volgens de Z-as 
weergegeven. We kunnen deze uiteraard  
aanpassen. Klik op ‘Eigenschappen van 
de kruissectie’. (pijltje naar beneden bij  
kruissectie) 

• Een nieuw kader wordt geopend. 
We kunnen de uitlijning van de kruissectie 
 aanpassen door dit volgens de X-, Y- of Z-as 
 uit te lijnen. 
Maar men kan ook de positie en stand 
 aanpassen door de schuivers van de positie, of de helling te veranderen. 

• De verborgen onderdelen (aan de andere kant van de doorsnede) kunnen ook transparant worden  
weergegeven door ‘Transparant tonen’ aan te vinken.

http://www.assunta.be


WERKEN MET 3DPDF BESTANDEN - ADOBE ACROBAT
  ONDERDELEN VERBERGEN

• Naast de tekening transparant te maken of een doorsnede maken (zie vorige) kunnen we ook onderdelen 
verbergen om de binnenkant van de kast te bezichtigen. 

• Dit kan gebeuren door één maal te klikken op het te 
verbergen onderdeel. (het onderdeel kleurt nu rood) 
Klik vervolgens met de rechtermuisklik en kies voor 
Onderdeelopties - Verbergen. 

• Op deze manier kunt u gemakkelijk de gewenste 
onderdelen bekijken of verbergen. 

• Ook kan men kiezen voor ‘Isoleren’ waarbij het 
onderdeel alleen wordt weergegeven. 

• Een andere manier om onderdelen te verbergen, is 
de modelstructuur te openen (zie pijl) en hier het 
gewenste onderdeel te verbergen of af te vinken.

http://www.assunta.be


WERKEN MET 3DPDF BESTANDEN - ADOBE ACROBAT
  METEN

• Het is via Acrobat Reader ook mogelijk om afmetingen te nemen van de tekening. 

• Dit kan gebeuren door in de werkbalk te kiezen voor 
‘meten’ (het metertje op de werkbalk) 

• Nu worden automatisch in het rood de hoekpunten van 
bepaalde elementen uit te tekening aangegeven. 

• Klik een eerste hoekpunt aan, en vervolgens een tweede 
hoekpunt. Men verkrijgt nu de afmeting tussen beide 
hoekpunten.
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