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KASUTATAVAD LÜHENDID 

ST - Synchronous Technology ehk sünkroontehnoloogia.  

ST3 - Synchronous Technology 3, uusim versioon programmist Solid Edge hetke seisuga. 
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SISSEJUHATUS 

Solid Edge on koostupõhine modelleerimiskeskkond, mis on põhiliselt mõeldud 3D 

prototüüpide modelleerimiseks. Hiljuti ilmus kolmas versioon sünkroontehnoloogiaga 

Solid Edge programmist, nimega Solid Edge ST3 ning sellega koos toodi programmi sisse 

ka mitmed huvitavad uuendused. 

Solid Edge ST3 programmiga on kaasa tulnud piisavalt muudatusi, et nendest kirjutada. 

Samuti on puudus eestikeelsest materjalist, mis tutvustaks redigeerimisvõimalusi 

sünkroontehnoloogiaga.  

Kuna avanes võimalus kasutada akadeemilist versiooni Solid Edge ST3 programmist, siis 

antud töö eesmärgiks on tutvustada Solid Edge ST3 programmi valikuid, töökeskkonda 

ning uuendusi, mis teinud töö kiiremaks ning mugavamaks, samuti anda ülevaade 

järgmistest detailide redigeerimisvõimalustest: 

 Live Rules, seosed 

 Redigeerimine mõõtude järgi 

 Muutujate tabeli kasutamine 

 Noolratta redigeerimisvõimalused  

Töö koosneb kahest peatükist – Programmi tutvustus ning detaili redigeerimisvõimalused. 

Esimene peatükk sisaldab ülevaadet programmi valikutest, tutvustab töökeskkonda ning 

peatükis on välja toodud erinevad uuendused, mida uus versioon programmist sisaldab. 

Teine peatükk annab ülevaate erinevatest redigeerimisvõimalustest.  

Antud tööd võib lugeda jätkuks Argo Mõttuse „Modelleerimine sünkroontehnoloogias 

Solid Edge näitel“ tööle. Kui Argo Mõttus tutvustab oma töös modelleerimist, programmi 

üldiselt ning õpetab detaili looma siis selles töös keskendutakse detaili 

redigeerimisvõimalustele ning uue Solid Edge versiooni tutvustamisele. 

Redigeerimisvõimaluste tutvustamisel on aluseks võetud Siemens Product Lifecycle 

Management Software Inc poolt loodud tumm videomaterjal, failinimega 

edit_vise_PD_silent.avi, kus tutvustatakse konkreetse detaili peal redigeerimisvõimalusi 

Solid Edge ST programmiga. (s.a.)  
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Töö sisaldab ühte lisa, seal on välja toodud arvuti konfiguratsioon, kus antud töö raames 

kasutati Solid Edge ST3 programmi. 
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1 PROGRAMMI TUTVUSTUS 

1.1 Avaleht 

Käivitades programmi Solid Edge ST3, tekib ekraanile avaleht (vt. Joonis 1). 

 

Joonis 1. Solid Edge ST3 avaleht 

Avaleht sisaldab järgmisi valikuid tööga tegelemiseks: 

Open Existing Document... – Juba alustatud töö avamine.  

Üleval vasakul Create aknas on olemas valikud töö alustamiseks: 

 ISO Part – Detailide loomise moodul. 

 ISO Sheet Metal – Metalllehe detaili moodul. 

 ISO Assembly – Detailide koostude moodul. 

 ISO Weldment – Keevituse moodul. 

 ISO Draft – 2D jooniste moodul. 

 Edit Create Options – Võimalik Create menüüd muuta erinevate sätetega.  
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Recent Documents sisaldab hiljuti avatud töid Solid Edge ST3 programmiga.  

Tutorials aknas on õpetused programmiga ümber käimiseks ning detailide valmistamiseks. 

Favorite Links menüü sisaldab Järjehoidjaid veebilehtede jaoks.  

Add or Remove Links – Järjehoidjate lisamine, kustutamine ja redigeerimine.  

1.2 Application Button 

Programmis üleval vasakul asub ümmargune nupp, nimega Application Button. Vajutades 

selle peale, tekivad ekraanile uued valikud (vt. Joonis 2): 

 

Joonis 2. Application Button valikud 

Valikud, mis tekkisid, on järgmised: 

 New - võimaldab uut tööd alustada, selle all on erinevate moodulite tüübid. 

 Open - salvestatud dokumendi avamine. 

 Convert - võimaldab traditsioonilise Solid Edge töödokumendi muuta 

sünkroontehnoloogiaga töödokumendiks. Varasemates programmi versioonides oli 
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tegemist üsna ainulaadse funktsiooniga, kuid ST3 on kaasa toonud uusi lahendusi, 

mis pakuvad antud lahendusele ka alternatiive. Funktsioonidest saab lähemalt 

lugeda alt poolt. 

 Print Drawings - 2D jooniste printimine. 

 Property Manager – võimaldab dokumentide suvandeid muuta. Nende hulgas on 

daatumid, autorid, staatused jne..  

 Send Command Log - tagasiside programmi valmistajatele. See saadab tagasisidet 

selle kohta, kuidas oled seda programmi kasutanud, näiteks käsud detaili 

valmistamiseks. 

 Manage - töödokumentide haldus.  

 Add-Ins – sinna on koondatud kõikvõimalikud programmi lisad. Sealtkaudu on 

võimalik lisade kohta infot saada. 

 Solid Edge Options - asub menüüs alumise riba peal. Sisaldab programmi kõige 

üldisemaid sätteid.  

 Exit Solid Edge - väljub programmist.  

1.3 ISO Part moodul 

Detailide loomise mooduli saab avada, klikkides Create menüüs ISO Part valiku peale. 

Peale seda  avaneb tööväli, mis näeb välja selline (vt. Joonis 3): 
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Joonis 3. ISO Part keskkond 

Võrreldes eelmiste Solid Edge versioonidega, hakkab ST3 versioonis silma kohe avaram 

detaili tööväli. Valikud, mis asusid vasakul töö alal, on nüüd integreeritud vasakul olevasse 

külgribasse, mis avaneb, kui liikuda hiirega vastava ikooni peale või lihtsalt klõpsata 

ikoonile.  

Samuti pole rajaleidja puu (Pathfinder tree) enam integreeritud küljepaneelile, vaid asub 

vasakul modelleerimise aknas „vabas õhus“ (Dean 2010). Sinna on koondatud mudeli 

koostisosad ning tasandite abijooned. Tulemuseks ongi avaram tööväli.  

Töövälja saab veelgi suurendada eemaldades ka ülemise lindi (ribbon). Selleks klõpsata 

üleval mõnele lindi valikule, näiteks Home, kaks korda hiirega, ning lint kaob ära (vt 

Joonis 4). 
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Joonis 4. Peidetud ülemine lint 

Tulevikus, kui on vaja lindile ligi pääseda, piisab sellest, kui vajutada vajaminevale lindi 

valikule hiirega (vt Joonis 5). 

 

Joonis 5. Lindi taasavamine ja Synchronous silt 
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1.3.1 Integreeritud sünkroontehnoloogia ja traditsiooniline tehnoloogia  

 

Üks suurimaid muudatusi, mis uue versiooniga kaasa tuli, on integreeritud 

sünkroontehnoloogia ja traditsioonilise tehnoloogia võimalused (Factory Equipment News 

2011:24). 

Vaikimisi, kui alustada tööd, siis kasutatakse sünkroontehnoloogia võimalusi, sellest annab 

märku õhus vasakul rajaleidja puul olev kollane silt, kuhu on kirjutatud Synchronous (vt. 

Joonis 5). Kogu alljärgnev töö, mis tehakse, koondub selle alla (vt. Joonis 6). 

 

Joonis 6. Synchronous sildi alla koondatud töö 

Kui tekib vajadus kasutada traditsioonilise tehnoloogia võimalusi samas töös, siis tuleks 

rajaleidja puul kollasel synchronous sildi peal vajutada hiire parema klahviga ning 

tekkivast menüüst valida Transition to Ordered (vt. Joonis 7).  
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Joonis 7. Transition to Ordered valik 

Selle tulemusena tekib rajaleidja puule uus silt Ordered, mis on samuti kollase taustaga, 

samas Synchronous silt, mis oli eelnevalt kollane, muutub halliks. See näitab, et 

sünkroontehnoloogia võimalused on mitteaktiivsed. Töö, mis on juba tehtud, jääb 

sünkroontehnoloogiasse ning töö, mida hakatakse tegema, läheb traditsioonilisse 

(Ordered) tehnoloogiasse (vt. Joonis 8). 

 

Joonis 8. Ordered sildi alla koondatud töö 
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 Tagasi sünkroontehnoloogiasse saab samamoodi, vajutades Synchronous või Ordered 

sildi peal parema hiire nupuga ning valides sealt Transition to Synchronous. 

Samuti on võimalik üksikuid mudeli koostisosasi ühe töödokumendi piires 

traditsioonilisest tehnoloogiast ümber muuta sünkroontehnoloogiasse (Collaborative 

Product Development Associates, LLC 2010:3). Selleks valida vastav element menüüst 

ning klikkides parema hiire nupuga antud elemendil, tuleb valida menüüst Move to 

Synchronous (vt. Joonis 9). 

 

Joonis 9. Move to Synchronous valik 

1.3.2 Radiaalmenüü  

ST3 sisaldab ühte uut menüüd - radiaalmenüü, mille eesmärk on tööd kiiremaks ja 

hõlpsamaks muuta. Menüü sisaldab 16 enimkasutatud töökäsku. Sellele pääseb ligi, kui 

hoida hiire paremat klahvi töövälja peal all (vt. Joonis 10). 
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Joonis 10. Radiaalmenüü 

Selekteerida saab tööriistu radiaalmenüü alt, kui allavajutatud parema hiireklahviga liikuda 

kursoriga vajaliku tööriista peale menüüs ning siis klahv lahti lasta. Samas on võimalik 

sisemises ringis olevaid tööriistu kiirelt selekteerida, hoides all hiire paremat klahvi ning 

liikudes samal ajal vastavasse suunda, kus asub tööriist, seejärel lahti lasta klahvist. 

Näitena on valitud hiire kursor, mis asub radiaalmenüüs üleval vasakul (vt. Joonis 11). 

 

Joonis 11. Radiaalmenüü kiirvalik hiirekursor 

Peale seda näitab programm, mis tööriista me valinud oleme, antud juhul näitab hiire 

kursori tööriista.  

Radiaalmenüü kasutamine on võimalik suhteliselt kiiresti omaks võtta, ning tööd on 

mugavam ja hõlpsam teha, kuna ei pea hiirega tihedalt liikuma ülemisele lindile, et 

vajalikku funktsiooni otsida. 
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2 DETAILI REDIGEERIMINE 

2.1 Live Rules 

Detailide redigeerimisel on tihti vaja säilitada teatud seoseid detaili osade vahel. Selle 

jaoks on sünkroontehnoloogiaga Solid Edge programmil olemas funktsioonide kogumik 

Live Rules. Nende abil saab fikseerida sellised detaili osad, mis asuvad näiteks ühel 

tasapinnal, omavad ühist keskpunkti või puutujat, paiknevad baaskoordinaattelgedega 

sümmeetriliselt, on paralleelsed või risti.  

Näitena on ette võetud detaili sisemine külg, mis on selekteeritud (vt. Joonis 12): 

 

Joonis 12. Selekteeritud sisemine külg 

Kui külg on selekteeritud, ilmuvad ekraanile alla keskele Live Rules valikud (vt. Joonis 

13). 

 

Joonis 13. Live rules valikud 
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Varasematel Solid Edge ST versioonidel oli Live Rules valikud integreeritud külgribasse, 

ST3 aga pakub neid valikuid all pool, ekraani keskel. Need Live Rules valikud, mis on 

sisse lülitatud, nende nupud on kollased, nagu näha joonisel 8. Kui üritada liigutada 

selekteeritud sisemist külge, siis liigub ka vastaskülg kaasa ning Live Rules valikutes on 

roheliseks muutunud need funktsioonid, mis võimaldavad vastasküljel kaasa liikuda, antud 

juhul sümmeetrilisus koordinaatteljestikust, täpsemini ZX koordinaatteljest (vt. Joonis 14). 

 

Joonis 14. Sümmeetrilisus baaskoordinaatidest ehk mõlema külje liigutamine 

Selleks, et liigutada selekteeritud külge ilma vastasküljeta, tuleb välja lülitada 

sümmeetriline seos ZX koordinaatteljestikuga  (vasakult teine roheline kast all). Kui nüüd 

liigutada detaili sisemist külge, on näha, et vastaskülg kaasa ei liigu (vt. Joonis 15). 
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Joonis 15. Väljalülitatud ZX seos, ühe külje liigutamine 

Samuti on näha neid Live Rules valikuid punastena, mis on välja lülitatud, kuid mis 

sisselülitatult toimiksid redigeerimise ajal. 

On võimalik liigutada mitut erinevat pinda korraga, kui need selekteerida. Selleks 

selekteerida üks detaili sisemine külg ning seejärel, hoides all CTRL klahvi, selekteerida 

sellest ülemine sisemine külg. Nüüd on võimalik mõlemaid külgi muuta ning sisselülitatud 

Live Rules tõttu liiguvad ka mõlemad vastasküljed (vt. Joonis 16). 

 

Joonis 16. Mitme külje liigutamine 
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Teise näitena on selekteeritud detaili esiosa külg ning liigutatud  seda detailist eemale. 

Automaatselt liikus kaasa ka detaili tagumine osa, kuna küljed on sümmeetrilised YZ telje 

suhtes (vt. Joonis 17). 

 

Joonis 17. Esikülje ja tagumise külje sümmeetrilisus 

On võimalik ära keelata kõik Live Rules funktsioonid korraga. Selleks Live Rules valikute 

juures panna linnuke Suspend kõrval olevasse kasti. Antud funktsioon keelab ära kõik Live 

Rules reeglid, olenemata küljest. Kui nüüd liigutada detaili esiosa külge, siis tagumine külg 

kaasa ei liigu (vt. Joonis 18). 
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Joonis 18. Suspend funktsiooni kasutamine 

2.2 Redigeerimine mõõtude järgi 

2.2.1 Ühe serva põhjal redigeerimine  

Detaili on üsna mugav redigeerida ka mõõtude järgi, mis on juba peale märgitud. Selleks, 

et mõõtu peale märkida, kasutada näiteks Smart Dimension tööriista, mis asub ülemisel 

lindil Home valikus. Antud tööriist on veel kättesaadav PMI valikus. Tööriista on võimalik 

kasutada mitmel moel. Üks võimalus on tööriistaga selekteerida üks serv (vt. Joonis 19). 
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Joonis 19. Serva selekteerimine 

Kui serv on selekteeritud (vasaku hiireklahviga), ilmub mõõt, mida saab lohistada 

mugavasse kohta, et see ette ei jääks. Kui mõõt on mugavasse kohta lohistatud, siis peale 

teist vasakut hiireklahvi vajutust ilmub selle juurde uus lahter, kus on võimalik mõõtu 

muuta (Joonis 20). 

 

Joonis 20. Mõõdu muutmise lahter 

2.2.2 Kahe serva põhjal redigeerimine  

Antud tööriistaga on võimalik märkida mõõt ka kahe serva vahel. Selleks selekteerida 

uuesti ülemine serv, mis eelneval näitel, ning seejärel liikuda detaili alumise serva peale 

ning selekteerida see (vt. Joonis 21). 
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Joonis 21. Teise serva selekteerimine 

Peale seda lohistada mõõt mugavasse kohta ning taas ilmub lahter, kus on võimalik mõõtu 

muuta (vt. Joonis 22). 

 

Joonis 22. Teise mõõdu lahtri ilmumine 

Üks võimalus mõõdu muutmiseks on kasutada hiire keskmist rullikut. Liigutades rullikut 

üles või alla muutub reaalajas antud ääre mõõt (vt. Joonis 23). 
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Joonis 23. Mõõdu muutmine hiire rullikuga 

Teine võimalus, mis annab sama tulemuse, on soovitud numbri kirjutamine väärtuse 

lahtrisse. 

On võimalik valida, kummast otsast muudetakse mõõtu. Mõõdu selekteerimisel on 

märgata, et mõõdu pikkuse abijoone ühes otsas on punane nool, teises otsas punane pallike 

(vt. Joonis 24). 

 

Joonis 24. Nool ja pallike mõõdu pikkuse abijoonel 

Nool näitab, kust poolt mõõtu muudetakse. Kui nool on üleval ja mõõtu muuta, siis näeme, 

et liigub ülemise serva horisontaalpind (vt. Joonis 25). 
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Joonis 25. Nool üleval, ülemise horisontaalpinna liigutamine 

Vajutades pallikese peale, tekib nool alla. Kui nüüd mõõtmeid muuta, muutub kogu detaili 

alumine osa (vt. Joonis 26). 

 

Joonis 26. Nool all, detaili alumise pinna liigutamine 
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2.2.3 Mõõdu lukustamine  

Kasuks tuleb ka mõõdu lukustamine. Viimases näites muutus detaili „kõrvade“ kõrgus. 

Kui on vajadus, et see ei muutuks, saab kõrvadele mõõtude abil kindla kõrguse ära 

fikseerida. Selleks on vaja võtta Smart Dimension tööriist ning selekteerida mõnel kõrval 

vertikaalne serv ning vajutada lukku tabalukk, mis asub mõõdu muutmise lahtris. See 

lukustab antud mõõtme (vt. Joonis 27). Lukustatud mõõtme jooned on punast värvi.  

 

Joonis 27.  Lukustatud kõrva serv 

Kui nüüd muuta teist mõõdet, mille peale märkisime, nii, et nool on all, siis tulemuseks 

muutub kogu detaili alumise osa kõrgus, samas kõrvade kõrgus ei muutu. Tänu aktiivsetele 

Live Rules reeglitele jäävad kõik kõrvad ühesuguseks (vt. Joonis 28). 
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Joonis 28. Ühesugused kõrvad lukustatud mõõtme ja live rules tulemusena 

2.3 Muutujate tabeli abil redigeerimine 

Kolmas võimalus mõõte muuta on võtta lahti muutujate tabel. Tabel asub ülemisel lindil 

Tools valikus. Sealt leida Variables ning klikkida sellele (vt. Joonis 29). 
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Joonis 29. Muutujate tabel 

Antud tabelis on hetkel tähtsad Name (muutuja nimi), Value (väärtus) ja Formula (valem) 

lahtrid. Formula lahtrisse on võimalik sisestada valem, mis näitab antud muutuja väärtust. 

Demonstreerimiseks on võimalik panna detaili kõrvade kõrgus sõltuma mõnes teisest 

detaili mõõtmest.  

Selleks otsida tabelist üles kõrvade kõrguse mõõde. Liikuda hiirega mõõtmete nimede peal 

tabelis, detailiväljal muutub kursori noole all olev mõõde kollaseks. Leitud kõrvade 

kõrguse mõõtme nimi antud näites on Linear_13 (vt. Joonis 30). 
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Joonis 30. Linear_13 mõõde muutujate tabelis 

Olles leidnud mõõtme, lukustada see, vajutades tabelis olevale lahtisele tabalukule peale, 

veendudes, et peale klõpsamist muutub tabalukk kinniseks. Mõõtme lukustamine on 

vajalik, sest muutes detaili mõnda teist mõõdet, mis mõjutaks ka antud mõõdet tabelis, ei 

ole valemist kasu.   

Teiseks mõõtmeks võtta ühe detaili kõrgus, joonis 24 pealt vaadates on väärtuseks 88,03. 

Tabelis on antud väärtus nimega Linear_12. Lukustada ka see. Järgmiseks liikuda tabelis 

Linear_13 mõõtme Formula lahtrisse, ning kirjutada sinna valem: Linear_12/3. See valem 

jagab Linear_12 mõõtme väärtuse kolmega. See ongi detaili kõrvade kõrgus. Tulemuseks 

on kõrvade kõrgus nüüd 29,34. Kui nüüd tekib vajadus Linear_12 mõõdet muuta, muutub 

ka Linear_13 ehk kõrvade kõrgus vastavalt sellele valemile. 

2.4 Redigeerimine noolratta abiga 

Detaili pinna või mõne osa redigeerimist on hõlbus teha noolrattaga. Noolratas täiskujul 

näeb välja selline (vt. Joonis 31). 
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Joonis 31. Noolratas 

Kui klõpsata hiirega mõnele pinnale detaili peal, siis muutub pind roheliseks ning tekib 

sinna üks nool, mis algab oranžist pallist. Antud noole peal klõpsates on võimalik pinda 

noole suunas liigutada edasi ja tagasi. Kui aga võtta hiirega kinni noole pallist ning liikuda 

sellega mõne teise koha peale, tekib noolrattas ning uued võimalused antud pinna 

redigeerimiseks. 

Selekteerida näitena detaili esimene külg, nii nagu joonisel 32. näidatud: 

 

Joonis 32. Selekteeritud detaili esimene külg 

Järgmiseks võtta kinni noole oranžist pallist ning liikuda sellega detaili ülemise pinna 

peale, näidatud joonisel 33. 
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Joonis 33. Noolratta liigutamine ülemisele pinnale 

Nüüd kui antud noolrattaga redigeerida, võetakse ülemine pind baaspinnaks, nullpunktiks. 

Kui klõpsata hiirega valge rõnga peale ja liigutada hiirt, on näha, et pinna kaldenurk 

muutub vastavalt (vt. Joonis 34.). 

 

Joonis 34. Pinna kaldenurga muutumine noolratta redigeerimise tulemusena 
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Muutub ka antud pinna vastaspind, mille saab vajadusel välja lülitada Live rules valikute 

alt. Samuti võib noolratast liigutada mistahes pinna või selle ääre peale  ja sealt vajalikud 

muudatused teha. 
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KOKKUVÕTE 

Antud töö tulemusena valmis ülevaade Solid Edge ST3  programmi valikutest, detaili 

loomise mooduli keskkonnast ning antud programmi versiooniga kaasa tulnud uutest 

funktsioonidest. Samuti sai tutvustatud alljärgnevaid redigeerimisvõimalusi: 

 Live Rules, seosed 

 Redigeerimine mõõtude järgi 

 Muutujate tabeli kasutamine 

 Noolratta redigeerimisvõimalused  

Solid Edge ST3 on samm edasi positiivses suunas. Programmi on tõesti mugavam käsitleda 

ning tänu avaramale töökeskkonnale on võimalik ka väiksema eraldusvõimega kuvariga 

tööd teha. Samuti töötab programm keskpärases arvutis oluliselt kiiremini kui varasemad 

versioonid (ST, ST2), seda nii laadimisel kui ka detaili kuvamisel. Arvuti konfiguratsiooni 

vaata Lisast. 

Antud tööd võib edaspidi kasutada eestikeelse õppematerjalina või üldharival eesmärgil 

programmi paremaks tundmaõppimiseks.  

Teemat on kindlasti võimalik ka edasi arendada. Üheks suunaks võib valida  koostude 

komplekteerimise ning Assembly mooduli võimaluste tutvustamise. Samuti on 

vabapindade koostamine (Surfacing) kindlasti selline teema, mida saaks lähemalt 

tutvustada. Üks huvitav osa programmis on ka  simulatsioonide läbi tegemine, mis hõlmab 

detailide materjale ning mõju füüsikalistele jõududele.  
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LISA. ARVUTI KONFIGURATSIOON 

 Operatsioonisüsteem Windows 7 Ultimate 64bit 

 Protsessor Intel Core 2 Duo E6750@3,2GHz 

 Mälu 4GB RAM DDR-800 

 Ekraani eraldusvõime 1680 x 1050 

 Kõvakettad 1TB WD Black, 160GB Seagate 

 Videokaart ATI Radeon HD4870x2 2GB 


