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Eessõna
Hea lugeja,
Hoiad käes õpikut, mis on valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse projekti TehnoTiiger+ raames. Projekti
rahastab Sihtasutus Innove, eraldades Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid õpetajate koolitamiseks,
õppematerjalide loomiseks ja üleriigiliste õpilaskonkursside tarbeks.
Tiigrihüppe Sihtasutuse tegevuse algusaegadest saadik on üheks olulisemaks eesmärgiks olnud
innovaatilistele ja edumeelsetele ideedele rakenduse leidmine Eesti koolides. 2005. aasta alguses alustati
projektiga, mille tulemusena said kõik koolid õiguse kasutada modelleerimistarkvara Solid Edge. Lisaks on
praeguseks hetkeks üle 50 kooli saanud endale CNC freespingi ja vastava tarkvara pingi juhtimiseks.
CNC freespingid, mida juhitakse arvutiga, ei ole kasutatavad ainult maailma suurte tootjate tehastes. Neid
võib kohata mööblitööstuses, masinaehituses ja mitmel muul tegevusalal paljudes ettevõtetes ka Eestis.
Läheb veel aega, kuni iga soovija hakkab kodustes oludes kasutama ka näiteks 3D printerit, aga kindlasti ei
ole see võimalus väga kaugel. Küllap jõuab peagi kätte ka aeg, kus igaüks võib olla disainer, tootearendaja,
kunstnik ning valmistada oma loomingut ise. Mõne vajaliku detaili asendamine kodustes oludes enda
looduga võiks olla jõukohane igaühele, kes algõpet saanud.
Käesolev raamat ongi mõeldud kasutamiseks üldhariduskooli põhikooli kolmanda astme
tehnoloogiaõpetuse tundides, kuid siit leiavad huvipakkuvat ja õpetuslikku ka gümnaasiumiõpilased ning
tudengid. Õppematerjal sisaldab kolme eriteemalist osa – „3D modelleerimine“, „CNC“ ja „Joonestamine“.
Neist igaüks koosneb omakorda kahest osast – õpilase- ja õpetajaraamatust. Õpe on suunatud siduma
mõttetööd ja käelist tegevust, kirjeldama toote valmimise protsessi ning mõistma koolis õpitava seoseid
elukeskkonnaga.
Raamat aitab õpetajal kokku panna ühe ülevaatliku või soovi korral mitu iseseisvat kursust, kasutada
õppetöös nii personaalset kui rühmatööd – vastavalt õpetaja, õpilase ja kooli soovile, vajadustele ning
võimalustele. Siinjuures täname üldhariduskoolide õpetajaid, kes oma antud tagasisidega toetasid materjali
valmimist sellisel kujul.
Edukat kasutamist!
Õpiku autorid
Tiigrihüppe Sihtasutus

Sisukord
Sisukord ....................................................................................................................................................1
1.

Soovitused õpetajale NcCAD’i kasutamisel.........................................................................................2

2.

Soovitused õpetajale NX’i kasutamisel ...............................................................................................3

1

NcCad ja NX õpetajale

1.

Soovitused õpetajale NcCAD’i kasutamisel

Tundi on soovitav alustada pingi ja programmide tutvustamisega. Alustada selgitamisest, mida kujutavad endast
arvutiteel juhitavad pingid, sellele järgneb tutvumine konkreetse pingi ja tarkvaraga NcCAD.
Edasi tutvustatakse pingi tarkvara ja selle võimalusi. Sealjuures võiks iga õpilane joonestada oma nime ja tunni lõpuks
freesitakse see plastile või puidule. Taoline töö tekitab õpilastes suuremat huvi ja näitab, kui lihtne on
graveerimisprotsess arvuti abil. Tekib võrdlusmoment arvutigraveeringu ja tavaliste käsitöövahendite kasutamise vahel.
Mõistetakse töö lihtsustumist ja paremat võimalust ideaalse tulemuse saavutamiseks.
Teises tunnis tehakse Solid Edge kolmemõõtmeline joonis kahemõõtmeliseks ja viiakse NcCADi. Lisatakse
freesimistehnoloogia ja simuleeritakse freesimisprotsessi. Simuleerimine on vajalik selleks, et näha, kas joomise
koostamisel ja tehnoloogia lisamisel on tekkinud vigu. Soovitav on lasta kiirematel valmisjõudnutel simuleerida OpenGL

Milling, kuna see võtab rohkem aega ja sarnaneb graafiliselt kõige rohkem freesimisprotsessile, mis peaks õpilastele
huvi pakkuma. Kahemõõtmeline joonis on soovitatav paigutada lehe alumisse vasakusse nurka (teha Solid Edge
programmis), kuna seal asetseb nullpunkt. Seetõttu on lihtne arvestada materjali suurust.
Kolmandas tunnis seadistatakse CNC freespink ja freesitakse töö välja. Soovitav on seadistamisel kasutada freesi
asemel mõõtepulka, mis tuleb kinnitada tsangi. Seda sellepärast, et kui käsi peaks vääratama, võib freesitera vastu
töölauda liikudes puruneda. Enne freesimise alustamist tuleks kindlasti kontrollida, kas freesitera ja toorik on
kinnitatud, frees sisse lülitatud, freesi pöörded õiged ja nullpunkt korrektselt seadistatud.
NcCAD joonestusvahenditega tuleb korduvalt katsetada, et saada soovitud tulemust. Pidev proovimine võimaldab
analüüsida joonestusvahendite kasutamist ja seejärel teha korrektuure joonisel. Lõpptulemusena õpitakse otstarbekalt
kasutama joonestusvahendeid. See on aeganõudev protsess, mille läbimine individuaalselt pole otstarbekas.
Positiivne on, et programm NcCAD7 sarnaneb mõningal määral joonistusprogrammiga Paint. See on õpilastele
enamasti tuttav. Antud sarnasus lubab oletada, et tarkvara NcCAD7 omandamine on ka iseseisvalt võimalik. See
annab õpetajale mõningase kindlustunde, et õpilane, kes on tunnis maha jäänud, suudab teemat juhendi järgi
iseseisvalt omandada.

NcCAD7 rakendamise probleemid ja põhjused
Probleem

Põhjus

Materjal läheb põlema.

Freesi ettenihke kiirus on liiga väike.

Tera murdub.

Freesi ettenihke kiirus on liiga suur või lõigatakse materjali
liiga sügavalt.

Eset ei freesita soovitud kohta.

Nullpunkt on valesti seadistatud.

Freesi tungimine töölauda.

Nullpunkt on valesti seadistatud.

Masin kaotab nullpunkti.

Masinat ühendatakse arvutist sageli lahti.

Ei suudeta joonestada joont soovitud kohta.

Sisse on lülitatud catch.

Ei ole võimalik teha simulatsiooni.

Puudub freesimistehnoloogia.
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2.

Soovitused õpetajale NX’i kasutamisel

Programmi NX käivitamisel ja salvestuskoha määramisel tavaliselt probleeme ei teki.
Mudeli importimisel tekib sageli probleeme Solid Edges loodud mudeli faili leidmisega, sest unustatakse programmile
teatada, mis tüüpi faili tahetakse importida, st dialoogiaknas Import Part viimasel real Files of Type on valimata rida
Solid Edge Part Files [*.par].
Modelleerimise keskkonnas on tihti probleeme joonestatavate elementide punktide määramisega.
Kui joonestamise käigus viia kursor mõnele joonisel olevale kehale või keha punktile leiab programm mõne hetke
pärast, et seal punktis on kõige pealmise punkti all veel mitmeid teisi ja avab dialoogiakna nende punktide loeteluga.
Loetelust on aga keeruline aru saada, millise punktiga parasjagu tegemist on, sest meil on üldjuhul mudeli pind risti
ees ja sügavustest puudub ülevaade. Kui aga pöörata mudelit, on kaldpinnale joonestamine keeruline.
Sellest probleemist üle saamiseks tuleb joonestamise käigus elemendi punkti määramiseks viia kursor soovitud punkti ja
kohe teha hiireklõps. Kui soovitud punktiks on mõni elemendi määratud punkt, nt ots- või keskpunkt, annab sellest
teada punkti tekkiv kollane romb. Kui klõpsata kohe peale selle punkti aktiveerumist, siis dialoogiakent ei avane ja
loodava elemendi punkt pannakse joonisel oleva kõige ülemise elemendi punkti.
Tooriku eskiisi joonestamise käigus tuleb olla hoolas loodud abijoonte kustutamisega. Nii nagu Solid Edges, ei loo ka
siin programm üksikust joonest keha – kui tooriku eskiisil on kuskil kohakuti rohkem kui üks joon, ei saa programm
eskiisist keha luua ja annab selle kohta veateate. Siis tuleb vajadusel kas või kõik jooned kursoriga üle käia ja otsida
topeltjooned üles. Üheks võimaluseks on ka jooned ükshaaval ära kustutada, et näha, kas kustutatud joone alla jääb
veel mõni teine joon. Kustutatud joone saab lihtsalt tagasi, kasutades käsku Undo.
Kõige keerulisem on üles leida joone all olevat üksikut punkti, st kui on joonestatud joon, mille algus- ja lõpp-punkt on
ühes ja samas kohas.
Kinnituskehade e hiljem töötlemiseks keelatud alade loomisel on hea jälgida, et need saaks loodud väljapoole toorikut.
Kui tooriku ja töötlemiseks keelatud ala välimised pinnad langevad kokku, võib programm suvalisel hetkel
tööoperatsiooni käigus leida, et tal on vaja teraga ka tooriku välispinda puutuda. Kui tegelik toorik vastab programmile
kirjeldatud toorikule ja seal tõesti midagi ees ei ole, ei juhtu midagi. Kui aga tooriku kinnitamisel on arvestatud sellega,
et seda tooriku ja töötlemiseks keelatud ala ühist välispinda lõiketeraga ei puututa ja seal on näiteks töötlemiseks
keelatud alast suurem kinnitusklamber või programmile kirjeldatud toorikust suurem toorik, siis on lõiketera
purunemise tõenäosus väga suur.
Töötlemiskeskkonda Manufacturing sisenemisel võib juhtuda, et tehakse vale valik – klikitakse Mill Contour asemel
Mill Planar (või jäetakse üldse valik tegemata) ja satutakse valesse keskkonda, kus kõik dialoogiaknad on valed ja

võõrad.

Geomeetriate ja töödeldavate pindade määramisel tuleb olla hoolikas ja erinevalt joonestamisest on soovitav kasutada
dialoogiakende abi. Kui kursor on kehal või pinnal, mille all on või võib olla veel teisi kehasid, oodata veidi, kuni kursori
kõrvale tekib kolmepunktiline punktiirjooneke, teha samas hiireklõps ja avanenud dialoogiakna abiga valida õige keha
või pind. Kui kolmepunktilist punktiirjoonekest kursori kõrvale ei teki, siis selles kohas kus kursor on, muid
valikuvõimalusi peale nähtava keha või pinna ei ole.
Töötlemisoperatsioonide loomise käigus tuleb jälgida, et rea Cut Levels dialoogiaknas tõstetaks kõige alumise
töötlemissektsiooni alumist pinda veidi (nt 0,5 mm) ülespoole. Sellega võib mudeli külge jääda küll väike töötlemata
materjali riba, aga sellega välditakse lõiketera ja freespingi töölaua kontakti. Kui lõiketera pikkus või töölaua tasand ei
ole väga täpselt määratud, saab freespingi töölaud kahjustada, kui detailide töötlemisel võib lõiketera seda lõigata.
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Post Process-i loomise käigus tuleb hoolas olla loodavate nccad-i failinimedega, et igale asjale saaks õige ja selge
failinimi, sest loodud faili nccad-i käsuridu vaadates ei ole võimalik aru saada, millist töötlust või millist detaili
konkreetne programm teeb.
Ja lõpuks veel probleemist, mida võib esineda genereeritud nccad-i failis e käskude juures.
Enne kui nccad-i programm toorikut töötlema hakkab, loeb programm käsud masinaase ja kontrollib nende vastavust
käskude moodustamise reeglistikule. Kui käsud vastavad reeglistikule, on programm peale käskude sisselugemist
valmis alustama töötlemist ja avab käivituseelse dialoogiakna.
Kui nccad leiab sisselugemise käigus mõne vea või käsu, mida pink ei saa täita, annab programm vastava veateate ja
näitab ära vigase käsurea.
Sel juhul on abi nccad-i käskude tundmisest selleks, et viga kõrvaldada. Mõne käsu tähis võib olla trükiveaga või mõni
tühik koordinaatide või suuruste vahelt puudu. Võib olla on käsk olemas, aga puudu koordinaadid jne.
Nüüd on võimalusi mitu.
Kõige lihtsam on viga parandada, kui puudu on tühikud – need tuleb lihtsalt käskude ülesehitust teades reale lisada.
Mitterahuldava koordinaadi väärtuse korral ei saa aga kuidagi teada, milline oleks pidanud õige väärtus olema. Üks
väikese riskiga vea paranduse võimalus on selline veaga käsurida lihtsalt ära kustutada. Tihti ei too see kaasa muud, kui
mingil järgmisel lõiketera liikumisel töödeldakse toorikut ühel lõiketera liikumisel topeltlõikesügavuses või
topeltlõikelaiuses. Samas võib see aga kaasa tuua selle, et jääb vahele mõni oluline lõiketera liigutus ja peale seda
viiakse tera otse läbi töötlemata tooriku või töödeldud mudeli.
Tihti on veaks liikumise käsk ilma ühegi koordinaadita. Sellise käsurea kustutamine ei ole seni kaasa toonud mingeid
nähtavaid tagajärgi.
Kui selliseid vigu on programmi sisselugemisel üksikuid, võib selle genereeritud programmi järgi töötlemist alustada. Kui
vigu aga on palju, siis on neid füüsiliselt võimatu parandada ja ka paljude vigaste käskude kustutamine on riskantne.
Kui programm on sisselugemise kontrollis leidnud vigase käsu, näitab ta ära vigase käsurea. Samal ajal on akna
kerimisriba liuguri asendi järgi võimalik ligikaudselt hinnata kui kaugel programmi algusest see viga asub.
Peale vea likvideerimist tuleb alustada uuesti programmi sisselugemist. Kui vigu on suhteliselt vähe (kuni kümmekond)
ja nad on suhteliselt ohutud (nt käsk ilma koordinaatideta) võib üritada need vead käsitsi kõrvaldada ja töötlus
sooritada. Kui aga vigu on palju (programmid võivad olla sadade tuhandete ridadega ja vead esineda mõnesaja rea
järel), on parem uus tööoperatsioon luua. Siin tavaliselt ei aita uus postprotsess ega ka tööoperatsiooni loomise käigus
tehtav uus tööradade genereerimine.
On olnud juhuseid, kus kogu NX-s tehtud töö on vaja uuesti teha, sest pole aidanud ei NX vahepealne sulgemine ega
arvuti taaskäivitamine (Restart on kehvem kui täielik taaskäivitus).
NX5 ja SE vanemate versioonide korral oli programmi genereerimisel vigu tihti.
Ideaalselt töötasid NX7 ja SE ST2.
NX7.5 ja SE ST3-ga aga on jälle sama riistvaraga genereerimise vigu esinenud.
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Tundide jaotuse tabel

Tundide jaotuse tabel
! veerand
Õppenädal

1

2

3

4

5

6

7

8

joonestamine
Tund
veerandis

Tunni teema

Allteema/Töö nimetus

Sissejuhatus ainesse/
õppeaastasse. Nõuded
joonestustööle

Kursuse sisu tutvustus;
kursuse korraldus;
töövahendid; mõistete
meeldetuletus
matemaatika-kursusest.

3

Meetodid

Kahemõõtmeline,
kolmemõõtmeline

Selgitus, vestlus,
konspekteerimine

Joonte liigid ja tähendus
joonisel. Materjalide
Nõuded joonestustööle
leppemärgid. Töötamine
sirkli ja joonlauaga.

Joone laius; lai
pidevjoon, kitsas pidevjoon, kitsas kriipsjoon,
kitsas pikk-kriipspunkt
joon, kitsas pikk-kriipskakspunkt joon

Selgitus, esitlus, iseseisev
graafiline töö

Jooniselehe
vormistamine; ül 1 ja 2
Nõuded joonestustööle
ettevalmistamine
normkirja kirjutamiseks

Formaat; raamjoon,
kirjanurk; paralleel- ja
ristsirgete joonestamine
joonlaudade abil

Selgitus, esitlus, iseseisev
graafiline töö

Nõuded joonestustööle Normkiri

Normkiri, kirja kõrgus,
joonestik, suurtäht
(majuskel), väiketäht
(minuskel), numbrid,
sümbolid

Selgitus, esitlus,
joonestiku valemite
konspekteerimine,
iseseisev graafiline töö

Tsentraal- ja
paralleelprojekteerimine,
objekt, kujutamiskiir,
ekraan, projektsioon,
koordinaatlõik, kvoot,
punkti koordinaadid,
kolmvaate peaomadus

Selgitus, esitlus, vestlus,
juhendatud/iseseisev
graafiline töö

Selgitus, esitlus, vestlus,
juhendatud/iseseisev
graafiline töö

1

2

Põhimõisted

Projektsioonide liigid,
ristprojektsioon

4

Projekteerimine

5

Jooniste saamise
meetodid: Monge´i
Monge´i meetod.
meetod, aksonomeetria
Aksonomeetria meetod
meetod, kvooditud
ristprojektisooni meetod

Kolmvaade, punkt,
koordinaatlõik (kvoot),
punkti koordinaadid,
kolmvaate peaomadus,
ristisomeetria

Geomeetrilised kehad

Tahkkehad

Tahkkehad, prisma,
püramiid; tahk, põhi,
põhjaserv, külgtahk,
Selgitus, esitlus, iseseisev
külgserv, kõrgus;
graafiline töö
nähtava ja varjatud serva
kujutamine

Pöördkehad

Pöördkehad, silinder,
koonus, tüvikoonus,
kera; raadius, läbimõõt
(diameeter),
moodustaja, kõrgus,
pöördpind

Selgitus, esitlus, iseseisev
graafiline töö

Kujutis

Vaade, lõige, ristlõige,
väljatoodud element;
vabakäejoon, jämedad
kriipsud

Selgitus, esitlus, iseseisev
töö

6

7

8

Geomeetrilised kehad

Tehniline joonis

Lühendid: R-õpilaseraamat TL-tööleht ül-ülesanne
Iseseisev töö

Oodatavad õppetulemused

Hindamine/ Arvestamine

Töövahendid: pliiatsid,
sirkel, joonlauad (3 tk, sh
kolmnurgad), kustutuskumm, pliiatsiteritaja,
töölehed 5 tk

Tuua näited tasapinnaliste ja
ruumiliste objektide kohta
ümbritsevast elust;
iseloomustada neid

Kasutab mõisteid kahe-,
kolmemõõtmeline õigesti

Raamat (R): Nõuded
joonestustööle. Kujutavas
geomeetrias kasutatavad
jooned; Tööleht (TL): ül 1, 2
(viimane ilma pealkirjadeta)

Tunneb joonte liike ja materjalide
TL: ül 1; töö vormistus,
leppemärke ning kasutab neid õigesti;
jooned
oskus töötada sirkli ja joonlauaga

R: Nõuded joonestustööle.
Formaat. Raamjoon ja
kirjanurk; TL: ül 3 (joonestiku
joonimine erinevatele kirjakõrgustele) ja 4 (kirjanurga ja
kirjaridade joonestiku
joonestamine)

Kasutab mõistet formaat õigesti; teab
jooniselehe vormistamisnõudeid,
oskab joonestada kirjanurka; oskab
paralleellüket, joonestab ristsirgeid
kolmnurkjoonlaudade abil

R: Nõuded joonestustööle.
Normkiri; TL: ül 2, 3 ja 4
(normkirja kirjutamine)

Oskus joonestada erineva kõrgusega
kirjale joonestikku; kirjutab tähe- ja
numbrikujud õigesti

TL: ül 2, 3, ja 4; tähe- ja
numbrikujude õigsus, töö
puhtus, jooned

R: Projekteerimine ja Monge'i
meetod. Monge'i meetodi
olemus. Punkti kaksvaade; TL:
ül 5, 6

Tsentraal- ja paralleelprojekteerimise
olemuse mõistmine, mõistete sisu
teadmine

TL: ül 5 ja 6; õige punkti
kolmvaate joonis; punkti
koordinaatide arvväärtused
on õiged ja järjestatud x, y,
z; nõuetekohane graafika

R: Projekteerimine. Monge'i
meetod. Monge'i meetodi
olemus. Punkti kaksvaade;
Aksonomeetria. Aksonomeetria üldiseloomustus ja
liigid; TL: ül 7

Mõistab ristprojekteerimise olemust;
oskab joonestada ristisomeetria
teljestikku ja teab telgede
moondetegureid; oskab tuletada
punkti kolmvaadet ja ristisomeetrilist
kujutist

TL: ül 7; õige punktide
kolmvaate joonis; õige
punktide ristisomeetriline
piltkujutis; graafika

Oskab tahkkehasid liigitada; oskab
lugeda joonisel kujutatud tahkkeha
R: Geomeetrilised kehad.
andmeid, oskab tuletada keha
Geomeetrilised kehade liigitus. servadel ja tahkudel olevate punktide
Tahkkehad; TL: ül 8, 9
puuduvaid projektsioone; oskab
kaksvaate järgi tuletada tahkkeha
ristisomeetrilist kujutist

R: Geomeetrilised kehad.
Pöördkehad; TL: ül 10

Oskab pöördkehasid liigitada; oskab
lugeda joonisel kujutatud pöördkeha
andmeid, oskab tuletada keha
servadel ja tahkudel olevate punktide
puuduvaid projektsioone; oskab
kaksvaate järgi tuletada pöördkeha
ristisomeetrilist kujutist

R: Tehniline joonis. Kujutised.
Vaated. Lõiked. Ristlõiked.
Väljatoodud element; vastata
kordamisküsimustele 1-18

Oskab joonestada tehnilise joonise
erinevaid kujutisi

Märkused

TL: ül 8, 9; määrab punkti
asukoha tahkkeha serval või
tahul õigesti, tuletab punkti
puuduvad projektsioonid
õigesti; tuletab õigesti
tahkkeha ristisomeetrilise
kujutise
TL: ül 10; määrab punkti
asukoha pöördkeha
elemendil õigesti, tuletab
punkti puuduvad
projektsioonid õigesti;
tuletab õigesti pöördkeha
ristisomeetrilise kujutise

II veerand
Õppenädal

3d modelleerimine

Tund
veerandis

Tunni teema

1

Koostupõhise
modelleerimisprogrammi
Solid Edge tutvustamine,
lihtsamate detailide
loomise näited

Paralleellükkega keha loomine
ja lõikamine. Programmi
häälestamine "Traditsioonilise
tehnolooga" kasutamiseks

Koost, detail, eskiis.
Eskiisirežiim ja mudelirežiim. Kinnine kontuur.
Eskiis (Sketch). Paralleellüke. Keha loomine
(Extrude) ja lõikamine
(Cut)

10

2

„Mudel 1“ detailide
loomine

Töö mõõtmetega, kindlate
mõõtmetega detaili loomine.
Mõõtude muutmine

Pöördkeha (Revolve), mõõt
Selgitus, esitlus,
(Smart Dimension),
vestlus, juhenvahekauguse mõõt
datud/iseseisev töö
(Distance Between)

11

3

„Mudel 1“ detailide
loomine

Seosed (Relate),
kontsentrilised jooned
(Offset)

Selgitus, esitlus,
vestlus, juhendatud/iseseisev töö

12

4

„Mudel 1“ detailide
loomine

Peegeldamine (Mirror)

Selgitus, esitlus,
vestlus, juhendatud/iseseisev töö

13

5

„Mudel 1“ detailide
loomine ja
visualiseerimine

Visualiseerimise võimalused

Visualiseerimine (Part
Painter)

Selgitus, esitlus,
vestlus, juhendatud/iseseisev töö

14

6

Koostu mooduli
tööpõhimõte

Töö koostu mooduliga,
detailide sidumine, sidemete
eemaldamine ja muutmine

Koost ja koostu moodul,
sidemed

Selgitus, esitlus,
vestlus, juhendatud/iseseisev töö

15

7

Koostu
komplekteerimine

9

Allteema/Töö nimetus

Koostu lõpetamine,
Lisavõimalusena Exploded

View

Põhimõisted

Meetodid

Selgitus, esitlus,
vestlus, juhendatud/iseseisev töö

Selgitus, esitlus,
vestlus, juhendatud/iseseisev töö

Iseseisev töö

Oodatavad õppetulemused

Hindamine/Arvestamine

Märkused

Oskab käivitada programmi ning teeb
vahet erinevatel moodulitel; suudab
luua paralleellükkega lihtsamaid
detaile

Saab hakkama etteantud mõõtude
järgi paralleellükkega keha loomise ja
lõikamisega; oskab luua pöördkeha

Saab õpetaja abiga hakkama
lihtsamate detailide loomisega
Soovitav on võimaluse korral
kõigi tunnis pooleli jäänud
tegevuste iseseisev
lõpetamine ja tegevuste
iseseisev kordamine

Hinnatakse õpilase arengut
esimeste loodud detailide
alusel

Saab aru otstarbekast eskiisi
projekteerimisest ning oskab leida
otstarbekaima lahenduse tulemuseni
jõudmisel
Oskab detaile visualiseerida, saab
iseseisvalt hakkama juhendis
kirjeldatud detailide "mudel 1"
samaväärsete detailide loomisega

Hinnatakse kõigi detailide
valmimise astet, samuti
õpilase suutlikkust leida
otstarbekaid
projekteerimislahendusi

Oskab paigutada detaile teineteise
suhtes õigesti; saab aru sidemetest
detailide vahel, oskab neid vajadusel
eemaldada
Oskab luua juhendis kirjeldatud
mudeliga samaväärseid kooste

Hinnatakse valminud
tulemust

Kui mingil põhjusel ei ole
õpilane detaile valmis
saanud, on hea need
talle järgnevaks tööks
anda valmis kujul

III veerand
Õppenädal

3d modelleerimine

Tund
veerandis

Tunni teema

Allteema/Töö nimetus

Põhimõisted

Töölehtede tüübid. Seos
joonise vormistamise mooduli
ja loodud mudeli vahel. Oma
kirjanurga loomine

Vormistamisleht,
taustaleht,
joonestamisleht

Meetodid

Selgitus, esitlus,
vestlus, juhendatud/iseseisev töö

16

1

Jooniste vormistamise
mooduli kasutamine

17

2

Mõõtmete kandmine
joonisele

Mõõtmete kandmine
joonisele

Gabariitmõõdud, disSelgitus, esitlus,
tants- ja mõõtjoon, nool, vestlus, juhenmõõtarv, mõõtkava
datud/iseseisev töö

18

3

Tehniline joonis

Joonis

Eskiis, detaili tööjoonis,
koostejoonis, tükitabel

19

4

Teised detaili loomise
võimalused

Keerulisemad kehade loomise
võimalused (Sweep, Loft,
Helix)

Selgitus, esitlus,
vestlus, juhendatud/iseseisev töö

20

5

„Mudel 2“ detailide
loomine

Mõõtude järgi keerulisemate
kehade loomine, eskiiside
sidemed

Selgitus, esitlus,
vestlus, juhendatud/iseseisev töö

21

6

„Mudel 2“ detailide
loomine

Mõõtude järgi keerulisemate
kehade loomine, eskiiside
sidemed

Selgitus, esitlus,
vestlus, juhendatud/iseseisev töö

22

7

„Mudel 2“ detailide
loomine

Vabapindade kasutamine

23

8

„Mudel 2“ detailide
loomine

Uue detaili loomine läbi
koostu mooduli, teise detaili
eskiiside kasutamine uue
detaili loomisel

24

9

„Mudel 2“ detailide
loomine

Mustrite kasutamine (Pattern)

25

10

Koostu
komplekteerimine ja
mudeli viimistlemine.

Detailide viimistlemine

Vabapind (Surf)

Selgitus, esitlus,
vestlus, juhendatud/iseseisev töö

Selgitus, esitlus,
vestlus, juhendatud/iseseisev töö
Selgitus, esitlus,
vestlus, juhendatud/iseseisev töö

Muster (Pattern)

Selgitus, esitlus,
vestlus, juhendatud/iseseisev töö
Selgitus, esitlus,
vestlus, juhendatud/iseseisev töö

Iseseisev töö

Oodatavad õppetulemused

Omab ettekujutust jooniste
vormistamise moodulist, suudab
luua oma kirjanurga

Hindamine/
Arvestamine
Hinnatakse oma
taustalehe loomist
(Background Sheet)

Märkused
Kui õpilaste loodud detailid
erinevad juhendis kirjeldatust
oluliselt või ei ole neid valmis
jõutud teha, siis võiks kaaluda
nende valmis kujul ette andmist

Oskab joonise mõõtkava määrata
ja teha joonist ette antud
mõõtkavas; oskab esitada detaili
valmistamiseks vajalikud mõõdud
ja lugeda valmis jooniselt detaili
andmeid (sh mõõdud)
Teab erinevaid jooniste liike ja
oskab neid üksteisest eristada;
oskab teha lihtsa detaili
tööjoonist; oskab teha lihtsa
koostu koostejoonist koos
tükitabeliga

Hinnatakse "Mudel 1"
detailide jooniseid ja
vormistamise
korrektsust

Soovitav on võimaluse korral
kõigi tunnis pooleli jäänud
tegevuste iseseisev lõpetamine

"Mudel 2" detaile võib ka
ajapuudusel lihtsustada, jättes
osa kirjeldatud elemente
kasutusele võtmata

.

Hinnatakse osaliselt
valminud tulemust

Hinnatakse valminud
tulemust

Samuti on võimalik lasta
õpilastel omapoolselt detaile
edasi disainida

IV veerand
Õppenädal

26

27

28

29

30

31

CNC pink

Tund
veerandis

Tunni teema

Allteema/ Töö nimetus

Meetodid

Sissejuhatus
tarkvarasse Nccad

Nccad-i joonestusvahendite
tutvustus; freesimistehnoloogia
seadistamise tutvustus; pingi
juhtimise tutvustus

CAM, Settings, View, Edit,
Convert, CAD standard,
CAD special, CAD 3D,
Symbols, Documentation,
Information

Solid Edge joonis
Nccadi

Kolmemõõtmelisest mudelist
kahemõõtmelise joonise
loomine; joonise viimine Nccadi.
Freesimistehnoloogia lisamine ja
simuleerimine

DXF,WORKPIECE
Selgitus, esitlus,
ZEROPOINT (WZP),
iseseisev töö
TECHNOLOGY,
Machining, Contour
correction, Safety distance,
Feed, Tool diameter, Entire
depth, Depth per step

Freesimine

CNC freespingi seadistamine

Nullpunkt, tera pikkuse
mõõtja, Go to home-

1

2

Selgitus, esitlus

Selgitus, esitlus

position, Workpiecechanging position, Select
workpiece-zeropoint from
table, Execute the
program, Position

3

4

Programmiga tutvumine, uue
Modeling, Manufacturing
faili avamine, salvestuskoha
määramine, mudeli importimine,
modelleerimise töövahenditega
tutvumine

Selgitus, esitlus,
iseseisev töö

Tooriku loomine

Mudel, töötlemisvaru
toorik, tooriku
kinnitusmeetodid ja
-vahendid.

Selgitus, esitlus,
iseseisev töö

Koordinaatidesüsteemi ja
kehade määramine,
järgnevussuhete määramine,
lõikeriistade loomine
programmile

Mill planar, Mill Contour,
MSC Mill, Workpiece

Selgitus, esitlus,
iseseisev töö

Tööoperatsioonide loomine,
postprotsess

5

6

Põhimõisted

CAD/CAM
programm NX,
töötluste loomine

32

7

Mill Contour, Cavity Mill,
Selgitus, esitlus,
must ja puhastöötlus, Mill iseseisev töö
Rough, Path Settings, Cut
Levels, Cutting
Parameters, Non Cutting
Moves, Verify, Postprocess

33

8

Selgitus, esitlus,
iseseisev töö

34

9

35

10

Nccad programm,
freespink, freesimine

CNC freespingi seadistamine ja
mudeli freesimine

Selgitus, praktiline
töö

Freesimine

Selgitus, praktiline
töö

Iseseisev töö
Proovida erinevaid
joonestusvahendeid
programmis Nccad

Oodatavad õppetulemused

Hindamine/Arvestamine

Teab Nccad’i joonestusvahendeid;
teab freesimistehnoloogiaid; teab,
kuidas pinki juhitakse

Teiste detailide viimine Nccadi, Oskab muuta töölehe suurust; teha
nendele tehnoloogiate
kolmemõõtmelisest joonisest
lisamine ja salvestamine
kahemõõtmelist; salvestada
tasapinnalist joonist DXF formaati;
importida joonist Nccadi; lisada
freesimistehnoloogiat ja simuleerida
freesimisprotsessi

Freesitava detaili paigutus
tööpinnal;
freesimistehnoloogia sobivus

Freesida tööd

Saab aimduse CNC freespingiga
töötamisest

Oskus käsitleda CNC
freespinki

Loob uue faili, määrab
salvestuskoha, impordib SE-s
loodud mudeli. Kavandab
mudeli töötlemise ja tooriku
kinnitamise freespingi
töölauale

Tutvub programmi kasutamisega,
oskab kasutada programmi tööriistu

Kavandab ja loob mudeli
töötlemiseks vajaliku tooriku

Oskab kasutada programmi tööriistu

Valmis töötlemiseks ja
kinnitamiseks sobiv toorik

Määrab programmi tööks
Oskab kirjeldada programmile
vajalike kehade parameetrid ja töötlemisega seotud kehade
lõikeriistad
geomeetriaid ja pindu ning lõikeriistu

Tööoperatsioonide loomine

Oskab juhendi järgi määrata ja
kirjeldada programmile vajalikke
töötlemisparameetreid

Simulatsioonis töödeldakse
toorikut, saamaks toorikust
vajalikku mudelit

Freesida tööd

Saab aimduse CNC freespingiga
töötamisest

Oskus käsitleda CNC
freespinki

Märkused

