1. Moodul 3d modelleerimine ja CNC õpeõpetajatele
tajatele

1.1 Õppe-eesmärgid
o

Käesoleva õppekava eesmärk on saavutada parem tulemus 3d
modelleerimise õpetamisel töö ja tehnoloogiaõpetuses ning
nendega seonduvate tundide läbi viimisel.

o

taotletakse, loovuse ja ruumilise mõtlemise arendamist

o

arendatakse tegevuse etapiviisilise planeerimise oskust

o

õpetatakse püstitama kindlaid eesmärke

o

õpetatakse tehnoloogilise protsessi terviklikkust alates ideest
kuni toote valmimiseni.

o

selgitatakse meeskonnatöö vajalikkust ning näidatakse selleks
vajalikke võtteid

o

pakutakse

sisulist

tuge

töö

ja

tehnoloogiaainete

kaasajastamiseks ning kasvatada nende olulisust.
o

näidatakse kaasaegse tehnoloogia kasutamise vajadust kui
majanduslikult olulist lähenemist tootmisele.

o

Luua

eeldused

elukestvaks

õppeks

ning

pidevaks

enesearendamiseks

1.2 Kursuse lühikirjeldus
3D3D-modelleerimine ja CNC baseerub:
o

3D modelleerimistarkvara kasutamisel;

o

CNC

freespingi

seadistamise

algtõdede

ning

selle

juhttarkvara kasutusoskuse omandamisel.

Integratsioon teiste ainetega:
o

täienevad matemaatilised vilumused ja ruumiline mõtlemine
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o

täieneb

ettekujutus

erinevatest

mõõtkavadest

ning

kasutatavatest ühikutest.
o

tihe seos joonestamisega

o

esteetiliselt nauditavate ja samal ajal praktiliste toodete
disainimine eeldab kunstiande- ja ilumeele olemasolu

o

3d

mudelid

võivad

olla

kasutatavad

erinevates

WEBi

lahendustes, andes lisavõimalusi ka informaatika õpetamisel
o

CNC freespingi kasutamine nõuab ettekujutust erinevate
materjalide

(puit,

alumiinium,

plastik

jms)

ja

nende

töötlemiseks mõeldud tööriistade (erinevat tüüpi freesiterad)
omadustest, mida käsitletakse töö- ja tehnoloogiaõpetuse
raames

1.3 Õpitulemused
Kursuse läbinu
o

omab ettekujutust kaasaegsetest 3d ja CAM vahenditest.

o

suudab iseseisvalt, juhendi abil, sooritada kursusel proovitud
harjutusi

o

tehes iseseisvat tööd, ning kasutades kursuse õppematerjale,
saab hakkama ka õpilastele teadmiste edasi andmisega.

o

mõistab

CNC

freespingi

näitel

arvuti

teel

juhitavate

tehnoloogiliste seadmete toimimisloogikat;
o

suudab motiveerida-julgustada õpilasi kasutama kaasaegseid
CAD/CAM vahendeid ning tehnoloogiaid

1.4 Õppesisu
Kursuse sisuks on ülevaate andmine programmi võimalustest erinevate
näidete varal.
Lisaks programmi võimalusi tutvustavatele näidetele luuakse 2 erineva
keerukusega automudelit. Nii digitaalselt, kui reaalselt CNC pingi abil.
Kuna paljudes koolides kasutatakse vanemat SolidEdge versiooni, mis ei
võimalda sünkroontehnoloogia kasutamist, siis näidatakse nende loomist
ka traditsioonilises tehnoloogias.
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Lihtsama mudeli valmistamine CNC pingis näidatakse NC CADi vahendeid
kasutades.
Keerulisema mudeli loomiseks kasutatakse NX-i.
Soovitav on iseseisev harjutamine. Tarkvara saab vajadusel koolituse ajal
kaasa.

3d modelleerimine
o

Ülevaade Solid Edge koosseisu kuuluvatest vahenditest

o

Traditsioonilise

ja

sünkroontehnoloogia

olemus

ning

erinevused
o

Koordinaatteljed ja tasapinnad, nende lisamine. Keha pinna
kasutamine tasandina. „Part”

o

Eskiiside

joonestamine,

täpse

töö

alused,

mõõtmetega

opereerimine
o

Paralleellükkega keha tekitamine.

o

Pöördkeha loomine,

o

Abivahendid, Thin Wall, Round, Chamfer Cutout, Hole

o

Move, Rotate, Mirror, Scale

o

Trim, Trim Corner, Extend to Next.

o

Pattern

o

Teist tüüpi kehade loomise võimalused.

o

Koostejoonise loomine „Assembly”

o

Jooniste vormistamine „Draft”

o

Lihtsama automudeli loomine

o

Keerulisema automudeli loomine

o

NC CAD ja 2d geomeetria

o

CAM tööriistad.

o

NC kood.

o

SolidEdge mudelite kasutamine NX-is.

o

Tooriku loomine. Joonestuskeskkonna kontroll ja omadused.

o

Materjali lisamine. Tooriku muutmine läbipaistvaks.

o

Kinnituskeha

CNC

loomine.

Kinnituskeha

(tooriku)

mõõtmete

korrigeerimine. Freesimise tehnoloogia määramine.
o

Simulatsiooni loomine. Simulatsiooni loomine, kui detaili on
vaja töödelda mitmelt poolt.

o

Geomeetria määramine.
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o

Tööriista loomine või valimine programmi raamatukogust.

o

Geomeetria seaded.

o

Kinnituskeha (lõiketera liikumiseks keelatud ala) geomeetria
määramine.

o

Koordinaatidesüsteemi paigaldamine.

o

Musta töötluse loomine. Puhastöötluse loomine.

o

Töödeldava ala määramine.

o

Teise poole töötlemine.

o

Postprotsessor

1.5 Õpitulemused
o

õpilane

omab

ülevaadet

enamkasutatavatest

3D

modelleerimise vahenditest.
o

oskab luua detaile ning komplekteerida koostu

o

oskab luua mudelitest jooniseid.

o

oskab loodud mudeli viia üle NX-i ning luua eeldused toote
valmistamiseks.

o

saab aru CNC pingi tööpõhimõttest

o

oskab seadistada CNC pinki ning seda ette valmistada toote
lõikamiseks

o

oskab kasutada CNC pingi juhttarkvara nii 2d kui 3d detailide
lõikamiseks.

1.6 Õppetegevus
Õpetamisel kasutatakse loengu ja praktilise töö kombineeritud vormi.
Igal õpilasel on arvuti ning õpetaja ette näitamisel – juhendamisel peaks
iga õpilane kõik harjutused läbi tegema.
Õppetöö

on

jaotatud

4-le päevale, millest 3 päeva

käsitletakse

modelleerimist, ning 1 päev pingi juhtimist.
Lisaks peaks kursuslane tegema iseseisvat tööd harjutuste lõpetamise ja
uuesti läbi proovimisel, et tulemusi kinnistada.

Vastavalt vajadusele

konsulteerides ka iseseisva töö ajal õpetajaga kasutades elektroonilisi
kanaleid.
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Vajaliku tarkvara (SolidEdge) saab vajadusel koolituse toimumise ajal
kaasa. Selle tarbeks on soovitav soovijal kaasa võtta min. 1,5 GB mahuga
andmekandja.
Muud tarkvaraga (NX) seonduvad küsimused lahendatakse vastavalt
koolis olemasolevatele võimalustele.
Koolitusel osalemise eelduseks on iseseisev hakkama saamine Windows
operatsioonisüsteemiga, failisüsteemi tundmine.
Kasuks

tuleb

joonestamisoskus

ning

vastava

tegevuse

varasem

katsetamine arvutil, mis küll pole otseselt koolitusel osalemise eelduseks.

1.7 Füüsiline õpikeskkond

„3D3D-modelleerimine ja CNC“ õpikeskkond eeldab:
o

3D modelleerimistarkvara (SolidEdge) ning juhttarkvara (NC
CAD lihtsama töö ning NX keerulisema töö tarbeks) CNC pingi
jaoks.

o

Vastavalt õpilaste hulgale arvuteid, mis vastavad kasutatava
tarkvara nõuetele.

o

Internetiühenduse

ja

vastava

häälestusega

arvutit

(litsentsiserver) NX kasutamise korra.
o

CNC freespinki koos sinna juurde kuuluva kaitsekabiiniga

o

Kulumaterjalide olemasolu (erinevat tüüpi freesiterad, puit,
plastik)

5

