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1. Harjutus 2 – „Ratas“ 

Selles harjutuses on loodavaks detailiks ratta mudel [joonis 1-1] kasutades Solid Edge traditsioonilist 

modelleerimist (Ordered).  

 

joonis 1-1 

o Valida More planes alt valik Angled [joonis 1-2;a] 

o Luua 22.5 kraadine (Angle) tasapind YZ ja XZ plaanide vahele [joonis 1-2;b] ning 

järgmine pind 22.5 kraadi võrra edasi [joonis 1-2;c]. 
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a b c 

 

  

joonis 1-2 

o Vahendiga parallel plane [joonis 1-3;a]  

o Luua plaan 100mm kaugusele (distance) [joonis 1-3;b] 

o Järgmine plaan luua 200 mm kaugusele [joonis 1-3;c]. 

a b c 

 

 

 
 

joonis 1-3 

o Luua eskiis (sketch) [joonis 1-4;a] YZ tasapinnale [joonis 1-4;b] 

o Joonestada kaks ringi 24 mm ja 10 mm 

o Vahendiga Smart Dimension [joonis 1-4;c]  



5 

 

o Määrata kauguseks 30 mm ja laiuseks 20 mm  

o Vahendiga Tangent Arc [joonis 1-4;c]  

o Luua kaks kõverat joont ringide ühendamiseks [joonis 1-4;d]. 

a b c d 

 
 

 

 

joonis 1-4 

o Lisada Smart Dimension abil kaartele raadiused 60 mm ja 40 mm [joonis 1-5;a] 

o Vahendiga Trim [joonis 1-5;b]  

o Eemaldada üleliigsed jooned [joonis 1-5;c]. 

a b c 
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joonis 1-5 

o Luua eskiis (100 mm kaugusel olevale pinnale) [joonis 1-6;a] 

o Joonestada ringid 30 mm ja 12 mm, laiuseks mõõta 40 mm ja kauguseks 30 mm, kaarte 

raadiused 60 mm ja 40 mm ning eemaldada üleliigsed jooned [joonis 1-6;c] 

a b c 

 

 

 

joonis 1-6 

o Luua eskiis (200 mm kaugusel olevale pinnale) [joonis 1-7;a] 

o Joonestada ringjooned 36 mm ja 8 mm, mõõta nende vaheliseks laiuseks 15 mm ja 

kõrguseks 30 mm ning kaarte raadiuseks 60 mm ja 40 mm ja kärpida (trim) üleliigsed 

jooned [joonis 1-7;b]. 
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a b 

 

 

joonis 1-7 

o Luua parallel plane [joonis 1-8;a] XZ pinnast Y-telje suunas 15 mm [joonis 1-8;b]. 

a b 

 

 

joonis 1-8 

o Luua eskiis (sketch) [joonis 1-9;a] pinnale [joonis 1-9;b] 
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o Joonestada keskpunktist ring raadiusega 200 mm [joonis 1-9;c]  

o väljuda sketch režiimist. 

a b c 

 

 

 

joonis 1-9 

o Luua normal to curve pind [joonis 1-10;a] ringjoonele [joonis 1-10;b]  

o Valida selleks suvaline koht ringil [joonis 1-10;c]. 

a b c 

 

 

 

joonis 1-10 

o Luua Loft [joonis 1-11;a] 
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o Valida eskiis YX pinnal [joonis 1-11;b]  

o Ühendada see järgmise eskiisiga [joonis 1-11;c]. 

a b c 

 
 

 

joonis 1-11 

o Valida kolmas eskiis [joonis 1-12;a]  

o Lõpetada keha loomine, valides preview ja finish [joonis 1-12;b]. 

a b 

 

 

joonis 1-12 
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o Luua Curved Pattern [joonis 1-13;a] 

o Valida loodud keha (loft) [joonis 1-13;b] ning ringjoon [joonis 1-13;c] 

a b c 

 
 

 

joonis 1-13 

o Mustri koguseks märkida 8 (count) [joonis 1-14;a]  

o Lõpetada muster valides next ja finish [joonis 1-14;b]. 

a b 

 

 

joonis 1-14 
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o Luua eskiis pinnale [joonis 1-15;a]  

o Joonestada keskpunktist ringjoon raadiusega 40 mm [joonis 1-15;b]. 

a b 

 

 

joonis 1-15 

o Luua Sweep [joonis 1-16;a]  

o Märkida valik Single path and cross section [joonis 1-16;b]  

o Teeks (path) valida ringjoon (200 mm) [joonis 1-16;c] 

a b c 

 
 

 



12 

 

joonis 1-16 

o Ristlõikeks (cross section) valida ringjoon (40 mm) [joonis 1-17;a] lõpetada keha 

valides finish [joonis 1-17;b]. 

a b 

 

 

joonis 1-17 

o Luua eskiis pinnale [joonis 1-18;a]  

o Joonestada ringjoon 30 mm raadiusega [joonis 1-18;b] 

 

a b 

  

joonis 1-18 
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o Luua Extrude [joonis 1-19;a] ringjoonest sümmeetriliselt (symmetric extent) [joonis 

1-19;b]  

o Määrata pikkuseks 75mm [joonis 1-19;c]. 

a b c 

 

  

joonis 1-19 

o Luua eskiis [joonis 1-20;a]  

o Joonestada kujund ja panna peale mõõdud [joonis 1-20;b]  

o Valida aktiivseks tehtud kujutis [joonis 1-20;c] 

a b c 

   

joonis 1-20 

o Peegeldada eskiis valides selleks Mirror vahend[joonis 1-21;a] 

o Orienteerudes ringi keskpunktist [joonis 1-21;b] 
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o Keerata peegelpilt valitud eskiisist [joonis 1-21;c] 

a b c 

 

  

joonis 1-21 

o Samale eskiisile joonestada sirge ratta keskpunktist [joonis 1-22;a] ja väljuda sketch 

režiimist. 

o Luua Revolved Cut [joonis 1-22;b]  

o Valida lõigatavaks osaks loodud eskiis [joonis 1-22;c]  
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o  

a b c 

 

 

 

joonis 1-22 

o Valida lõike pöörlevaks teljeks ringjoone keskele tehtud sirge ja määrata lõige 360 

kraadi (Angle) [joonis 1-23;a] 

o Valmis lõige ja ühtlasi ka detaili loomise lõpp [joonis 1-23;b] 
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a b 

 

 

joonis 1-23 
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2. Tõenäolised probleemid 

Selles peatükis on välja toodud peamised raskuskohad mis tekkisid harjutuste loomisel ja ka 

tõenäolised probleemid mis võivad tekkida nende läbimisel, kui pole piisavalt teadmisi ega kogemust 

Solid Edge programmiga töötamisel. 

2.1 Harjutuste loomise käigus tekkinud probleemid 

Õppematerjali koostamise käigus tekkisid peamised probleemid eelkõige just vanade juhendite 

lugemisel ja nende puudulikkusel. Mõlema harjutuse kohta oli välja toodud ainult paar halva 

kvaliteediga joonist mille põhjal polnud võimalik kogu töö kulgu läbi näha, mistõttu pidi puuduvatele 

sammudele ise toimivad lahendused leidma.  

Mutrivõtme detaili juures polnud välja toodud kuidas modelleerida pea osa [Error! Reference source 

not found.] ja selleni viivat kaela [Error! Reference source not found.]. Nendele osadele leidsin 

küll ise lahendused kuidas teha, aga kindlasti on võimalik neid ka mitut erinevat moodi luua.  

Ratta detaili loomisel ei olnud vanast juhendist hästi välja loetav kolme eskiisi paigutus kuidas nad 

omavahel asetsevad ja mis telja suunas täpsemalt paiknevad [joonis 1-5] [joonis 1-6] [joonis 1-7]. 

Mille tagajärjel tekkis ka hiljem probleem nendest loodud kehade mustriga, mis läbisid osaliselt ratta 

rõngaskeha. 

2.2 Harjutuste läbimisel tekkivad raskused 

Ratta mudeli puhul on kriitiliseks kohaks kindlasti kolme eskiisi läbiva keha loomine loft vahendiga 

[joonis 1-11]. Tähtis on valida eskiisid õiges järjekorras ja, et nende tugipunktid oleks ühel joonel 

[joonis 1-12], mitte diagonaali omavahel, mille tagajärjel võib keha loomine ebaõnnestuda või tulla 

liiga kõvera kujuga. Samuti on keeruline nende kolme eskiisi loomine plaanide keskele, kuna 

eelmised eskiisid võivad järgmiste joonestamisel segama hakata oma tugipunktide või joontega ja 

plaani keskpunkte võib üsna keeruline olla üles leida selle segaduse keskelt. Seega tasuks vahepeal 

eelmised plaanid ning eskiisid ära peita, et need ei segaks taustal järgmiste loomist.  
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Kokkuvõte 

Käesoleva seminaritöö eesmärgiks oli luua õppematerjal mida saaks kasutada Tallinna Ülikoolis 3D 

I kursuse ainet läbivatel üliõpilastel ilma suurtemate raskusteta nii koolis kui ka kodus iseseisvalt. 

Toetudes nende siiani õpitud teadmistele. Valminud harjutustes on võrreldes originaalidega 

täiendavalt palju rohkem joonised ka iga läbitava osa kohta, kus algselt oli näidatud ainult mõni üksik 

kehva kvaliteediga pilt ja mitte kõigil polnud täpsustavaid kommentaare esitatud sammude 

selgituseks. Mistõttu eeldas harjutus läbivalt õpilaselt märksa rohkem teadmisi programmi kohta kui 

neil seda tunnis oli õpitud. Puudusid täpsustavad juhised tehnilisemate sammude kohta mudelite 

loomisel just kriitilisemate kohtade peal. Samuti olid joonistel välja toodud mõõdud halvasti loetavad 

ja mõnes kohas arusaamatult puntras.  

Tehtud töö peaks olema võrreldes vanade materjalidega kindlasti kergem läbida õpilastel, kes alles 

tutvuvad programmi iseärasustega ja ei jääks hätta ka iseseivalt kodus harjutuse läbimisel. Kindlasti 

võib veel mõne koha peal tulla ka raskusi neil kes pole Solid Edge programmiga pikemalt tutvunud. 

Nende vigade vältimiseks on ka viimases peatükis käsitletud erinevad raskuskohad mis tekkisid töö 

käigus, kui ka keerulisemad kohad kus võib mõnel juhul tekkida arusaamatusi või vigu mis hiljem 

töö lõpetamist takistada võivad ja seetõttu on ka leitud lahendused tõenäolisematele probleemidele. 


