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SISSEJUHATUS 

 

Nüüdisaja kiire elutempo on tinginud tehnoloogia arengu kiire kasvu, mis on omakorda 

tugvalt puudutanud joonestamise võimalusi. Viimaste aastate jooksul on turule tulnud 

mitmeid erinevaid joonestustarkvarade pakkujaid, kelle võimalused lihtsustavad ja 

parendavad inseneride tööd. Eriti moodsaks on kujunenud toodetavate detailide 3D 

modelleerimine, millega visualiseeritakse valmiv detail.  

Paljud programmid on võõrkeelsed, millel puuduvad eestikeelsed juhendid või nende 

olemasolul hõlmavad üksnes programmi algmetoodikat, jättes mitmed programmi 

võimalused puudutamata. Eestikeelse juhendi puudumine võib kasutaja jaoks tingida 

programmi ebaefektiivse kasutamise või vääriti mõistmise.  

Käesoleva lõputöö eesmärk on luua raalprojekteerimise tarkvara Solid Edge 

pindmodelleerimist hõlmav õppematarjal iseõppijale. Kasutajal peaks olema programmi 

baasteadmised omandatud, kuna neid siin töös ei käsitleta. Käesolev töö sobib ka Eesti 

Maaülikoolis õppeaine "Raalprojekteerimine III" e-õpe vormi viimiseks, kuna töö lisades 

olevad 12 harjutusülesannet katavad ära aine mahu. Programmis kasutatavaid käsklusi ei 

tõlgitud eestikeelde, vaid kirjutati selle inglisekeelne termin kaldkirjas. 

Bakalaureusetöö on jaotatud viieks peatükiks. Esimeses peatükis antakse ülevaade 

joonestustarkvarast Solid Edge ning tutvustatakse programmi kasutajaliidest ja 

pindmodelleerimist. Teise peatükki on grupeeritud kõik kõverjoonte loomis- ja 

tuletamisfunktsioonid, mida võib pidada pindmodelleerimise alustalaks. Kolmandas 

peatükis on grupeeritud kõik pindade loomise funktsioonid, mis annavad modelleeritavale 

detailile kuju/vormi. Neljandas peatükis on grupeeritud kõik, mis on seotud pindade 

modifitseerimisega. Viiendas peatükis on välja toodud käsklused, mis visualiseerivad 

loodud mudeli pinnakumerusi ja üleminekuid. Töö lisades on 12 harjutusülesannet, kus on 

samm-sammult õpetatud käskluse funktsionaalsust või loodava mudeli saavutamiseks 

vajaminev. Ülesannetest, mille väljundiks on reaalne mudel, on koostatud ka video, mis on 

välja toodud töö kirjanduse loetelus. 

Käesoleva lõputöö koostamise ajal kasutati Solid Edge ST 6 akadeemilist versiooni.  Töö 

koostamisel oli abiks Solid Edge help menüü.   
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1. PORJEKTEERIMISTARKVARA SOLID EDGE 

 

1.1 Ülevaade Solid Edge'st 

 

Solid Edge on mitmekesise kasutusalaga joonestusprogramm, millega saab luua nii 

kolmemõõtmelisi ükskikdetaile (ISO Part), kui ka mitmetest detailidest koosnevat koostu 

(ISO Assembly). Programm on varustatud ka lehtmetalli töötluskeskkonnaga (ISO Sheet 

Metal), tasapinnalise 2D projekteerimiskeskkonnaga (ISO Draft) ja keevisliidete 

keskkonnaga (ISO Weldment). Lisaks on Solid Edge sisseehitatud detailide ja koostude 

tugevust analüüsiv ja simuleeriv lõplike elementide analüüs (Finite Element Analysis) ja 

raamide disainimine (Frame Design). 

 Solid Edge esimene versioon avaldati 1995. aastal, alates millest on programmi pidevalt 

täiustatud nii uute funktsioonidega, kui ka on arendatud töökeskkonna väljanägemist. 

Programmi algusaastatel oli kasutusel üksnes traditsiooniline modelleerimistehnoloogia 

(Ordered), mis põhines tasapinnaliste eskiiside loomisel, millele järgnes joonestatud 

profiili mahuliseks genereerimine. Kuid 2008. aasta Solid Edge versiooni sisendati ka 

kaasaegne sünkroontehnoloogia. Sellise tehnoloogia puhul toimub mudeli loomine otsesel 

meetodil ehk mudelisse sisestatakse muutusi, mida on koheselt reaalajas näha ning mis 

enam ei sõltu tasapinnalistest eskiisidest. Alates aastast 2010 on esindatud programmis nii 

traditsiooniline tehnoloogia, kui ka sünkroontehnoloogia modelleerimisvõimalused [1].  

 

 

1.2 Solid Edge kasutajaliides 

 

Solid Edge ekraanipilt on loodud küllaltki sarnaselt teistele Windowsi 

operatsioonisüsteemis töötavatele programmidele nagu näiteks Microsoft Excel ja 

Microsfot Word. See annab lisaeelise juba varasemalt Windowsi programmidega kokku 

puutunud kasutajale [5]. Kõikidele funktsioonidele ja abivahenditele on lisatud illustreeriv 

pilt, selgitamaks, mida selle funktsiooniga teha saab. Lisaks, kui kursoriga üle 

käsklusenupu liikuda, tekib selle kõrvale kastike, kus on antud lühikirjeldus käskluse 

kasutamiseks. Alljärgneval pildil on toodud Solid Edge ISO Part töökeskkonna 

ekraanivaade ning on antud lühiülevaade sealolevatest menüüribadest (joonis 1.1). 
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Joonis 1.1. Solid Edge ekraanivaade 

 

(A) Application button - Selle menüü all kuvatakse kõik dokumentide haldamisega seotud: 

uute dokumentide loomine, avamine, salvestamine ja kontrollimine (loodava mudeli 

materjalikoostise valik). Lisaks saab avada sealt Solid Edge tarvikute (Options) menüü, 

kust saab programmi muuta kasutaja jaoks käepärasemaks: kasutatavad ühikud (mm, toll), 

muuta dokumentide asukohta, joonte värvust jne [2]. 

(B, C) Menu bar - Menüüribal kuvatakse kõik joonestamiseks tarvlikud käsklused, mis on 

grupeeritud vastavalt neis sisaldavale. Surfacing menüü all kuvatakse kõik 

pindmodelleerimiseks koondatud käsklused [2]. 

(D) PathFinder - Ajaloopuu, kuhu kogunevad kõik modelleerimisel kasutatavad eskiisid ja 

kasutatud käsklused. Ajaloopuus saab mitmele käsklusele/eskiisile tagasi vaadata, ning 

neid vajadusel muuta või peita. Lisaks on võimalik seal muuta kasutatavat 

joonestustehnoloogiat: tavatehnoloogia (Ordered) ja sünkroontehnoloogia (Synchronous) 

vahel [2]. 

(E) Solid Edge algteljestik, mis kuvatakse töölehe avamisel, ning mida saab vajadusel 

peita. Teljestik on heaks abivahediks jooniste alustamisel, mida saab kasutada 

joontevaheliste seoste (Relationships) loomiseks [2]. 

(F) Status bar - Sellel tööriistaribal on Commandfinder (käskluseotsija), millega 

vajaminevaid käsklusi kiiresti leida. Lisaks on ribal veel erinevad vaadete 
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manipuleerimisnupud, millega saab mudelit töölehel liigutada,  suurendada (Zoom), 

pöörata (Rotate), muuta ekraanivaadet või kuvada mudeli jooni [2]. 

Kuna antud töös käsitletakse lähemalt pindmodelleerimist (Surfacing), siis alljärgneval 

joonisel (joonis 1.2) on toodud pindmodelleerimise menüüriba ning on antud ülevaade 

käskluste grupeeringute üle.  

 

 

Joonis 1.2. Pindmodellerimise käskluste grupeering 

 

(A) Curves - Selles grupeeringus kuvatakse kõik kõverjoonte loomis- ja 

manipuleerimiskäsklused. Kõverjooni võib arvata pindmodelleerimise alustalaks.  

(B) Surfaces - Siin kuvatakse kõik pindade loomise käsklused, mis saavad alguse 

kõverjoonest või siis juba loodud pinna täiustamiseks.  

(C) Modify Surfaces - Kõik, mis on seotud pindade manipuleerimisega, on grupeeritud 

sellesse gruppi.  

(D) Pattern - Nagu mahtmodelleerimise puhul, on võimalik ka pindmodelleerimise puhul 

kasutada ära korduvate elementide iseärasust - luues mustreid või kopeerides olemasolevat 

mudelit tasapinna/mudeli suhtes.  

(E) Inspect - Kuna pindmodelleerimisega kaasneb keerukate kujudega pindu, siis selle 

grupi käsklustega saab kontrollida pindade üleminekuid ja sujuvust.   

 

 

1.3 Pindmodelleerimine Solid Edge's 

 

Raalprojekteerimise progamm Solid Edge on varustatud kahe modelleerimistüübiga: 

mahtmodelleerimine ning pindmodelleerimine. Mahtmodelleerimise alamtüübiks võib 

arvata lehtmetallist loodavaid detaile ja raamkonstruktsioone. Pindmodelleerimise 

esimesed käsklused on Solid Edge keskkonnas olemas alates Solid Edge 14. versioonist 

ning täieneb iga Solid Edge versiooniga [3].  
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Pindmodelleerimisel pannakse põhirõhk toote disainile ja ergonoomsusele ning toote 

funktsionaalsed omadused on sekundaarse tähtsusega. Pindmodelleerimisega luuakse 

õhukeseseinalised kujuvormid. Pindmodelleerimiskeskkonnas saab luua keeruka kujuga 

detaile ja tasapindu, mis mahtmodelleerimiskeskkonnas võivad olla keerulised saavutada 

kui mitte võimatud. Lisaks võib mahtmodelleerimiskeskkonnas keerukate kujundite 

loomisel arvestada suurema ajakuluga. Sarnaselt mahtmodelleerimisele, jäädvustatakse ka 

pindmodelleerimise puhul detaili loomisel kasutatavad kõverjooned, pinnad ja eskiisid 

ajaloopuus, mida on võimalik igal ajal redigeerida. Mahtmodelleerimist iseloomustavad 

analüütilised kujundid: ringid, ristkülikud, ellipsid, kaared, lineaarsed jooned, millest 

genereeritakse mahuline mudel. Analüütilised kujundid on väiksema 

redigeerimisvõimalusega. Pindmodelleerimist iseloomustavad kahe- ja kolmemõõtmelised 

kõverjooned, millest genereeritakse soovitud pind. Kõverjooned, oma rohke 

redigeerimisvõimalusega, võimaldavad luua mistahes kujuga pinna. Kõverjooned, millest 

pind luuakse, võib nimetada otsesteks kõverjoonteks (joonis 1.3), või ka mudeli 

servjoonteks [4]. 

 

 

Joonis1.3. Pind, kus a - otsesed kõverjooned 

 

Lisaks otsestele kõverjoontele, millest pind/pinnad luuakse, on olemas ka veel niinimetatud 

kaudsed kõverjooned, või ka teoreetilised kõverjooned, mis asetsevad loodud pinna peal 

[4]. Joonisel 1.4 on kujutatud sama pind, mis joonisel 1.3, kuid kuvatud on kõik reaalsed ja 

teoreetilised mudeli servad (joonis 1.4). 
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Joonis 1.4. Pind, kus b on kaudne kõverjoon 

 

Enamasti ühildatakse pindmodelleerimist mahtmodelleerimisega. Näiteks luuakse 

soovitavad pinnakujud kõverjoontega ning asendatakse see mahtkeha pinnaga. Sellised nii-

öelda abipinnad töötavad kui konstruktsioonelemendid (Construction Elements). Enamasti 

konstruktiivpinnad peidetakse automaatselt pärast käskluse sisestamist. 

Konstruktiivpindade olemist saab ajaloopuus kas peita või kuvada. Kuid 

konstruktsioonelemendid omavad seoseid loodava mudeliga ning neid kustutades, kaob ka 

mudel. Teise võimalusena modelleeritakse mudel valmis üksnes pindmodelleerimise 

käsklustega ning seotakse (Stitch) ühtseks massiks, et saavutada mahtkeha [4]. 

Solid Edge pindmodelleerimise töökeskkonna võib jaotada neljaks:  

 kõverjoonte loomine; 

 pindade loomine; 

 pindade modifitseerimine; 

 pindade kontrollimine. 

Järgnevates peatükkides on antud ülevaade Solid Edge's pindmodelleerimist puudutavate 

käskluste üle.  
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2. KÕVERJOONED 
 

Enamikes raalprojekteerimistarkvarades kasutusel olev kõverjoone tüübiks on spline, mida 

on võimalik luua kahe- või kolmedimensioonilisel tasapinnal. Oma paindlikule 

redigeerimisele, võib kõverjooni pidada pindmodelleerimise alustalaks. Solid Edge 

pindmodelleerimiskeskkonnas eristatakse kahte sorti loodavaid kõverjooni [4]: 

1) Konstruktiivkõverjooned (Constructed Curves), mille kuju luuakse kasutaja enda poolt, 

ning mida saab hiljem otseselt redigeerida. Sellisteks käsklusteks on Curve command, 

Contour Curve, Keypoint curve, Curve by Table. 

2) Tuletatud kõverjooned (Derived Curves), mille kuju sõltub teistest pindadest, 

kõverjoontest või tasapindadest. Tuletatud kõverjooni ei saa otseselt kasutaja poolt 

redigeerida. Kuid redigeerides pindu, millest kõverjoon tuletati, muutuvad ka kõverjoone 

parameetrid vastavalt. Sellisteks käsklusteks on Intersection, Project, Cross, Wrap, 

Isocline, Derived. 

 

 

2.1 Kõverjoonte käsklused 

 

Käesoleva lõputöö puhul kasutati Solid Edge traditsioonilist tehnoloogiat (Ordered). See 

tähendab modelleerimise alustamist eskiisidest (Sketch). Kõik loodud eskiisid kuvatakse 

töölaua vasakul ääres ajaloopuus (Pathfinder), kus on mugav sisse viia muudatusi. Valides 

Home menüü alt Sketch käskluse ning sobiva tasapinna (xy;xz;yz), millel töötada, 

avanevad ekraanile joonestamise abivahendid. 

Pindmodelleerimise alustalaks võib nimetada kõverjoonte loomist, millest edasi juba 

luuakse soovitud pinnad ja genereeritakse edasi mudel. Käskluse Curve leiab joonestamise 

abivahendite alt (Draw), millele on omistatud ikoon . Kõverjoont joonestatakse kahel 

viisil: tehes punkte töölaual või lohistades kursorit üle tööpinna. Kusjuures kõverjoone 

loomisel kursoriga üle tööpinna lohistades ei teki kõverale redigeerimispunkte, vaid need 

tuleb hiljem vajadusel lisada. Punktidega kõverjoont luues, tuleks teha vähemalt kolm 

punkti, et kõver oleks defineeritud [4]. Alljärgneval joonisel on toodud näide 

tasapinnalisest (2D) kõverjoonest (joonis 2.1). Redigeerimis - või tipupunkte töölaual 

kursoriga lohistades, toimuvad muutused ka kõverjoone kujus.  
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Joonis 2.1. Kõverjoon, kus a - redigeerimispunkt (Edit point) ja b - tipupunkt (Vertex 

point) 

 

 Lisaks kuvatakse töölaual kiirvalikumenüü, kus on erinevad võimalused kõverjoonega 

töötamiseks ja selle muutmiseks (tabel 2.1). 

 

Tabel 2.1 Kõverjoone kiirvalikumenüü  

Ikoon Selgitus 

 

Add/Remove points - redigeerimispunkte saab kõverjoonele juurde lisada või 

eemaldada. Soovitud punkti eemaldamiseks tuleb konkreetsele punktile kursoriga 

klõpsata või soovitud kohta lisapunkti soovides tuleb sinna klõpsata. Samas tuleb 

märkida, et punkte juurde lisades kõverjoone kuju ei muutu, kuid neid 

eemaldades muutub kõverjoone kuju. Kui kõveral on ainult kaks punkti, on 

tegemist sirgega [4].  

 

 

Curvature comb- kuvatakse 

kõverjoonel graafik, mis 

näitab, kus ja kui sujuvalt 

toimuvad kõverjoonel 

suunamuutused [4].  

 
Show edit points - kuvatakse/peidetakse kõverjoonel redigeerimipunktid. 

 
Show control vertex points - kuvatakse/peidetakse kõverjoonel tipupunktid. 

 

Shape edit- lohistades kursoriga kõverjoone mistahes punkti, toimuvad muutused 

tervel kõverjoonel.  

 

Local edit - lohistades kursoriga kõverjoone mistahes punkti, toimuvad muutused 

redigeeritava punkti läheduses.  
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Tabel 2.1 järg 

 

Moodustades kurvi on võimalik valida, kas teha suletud või avatud kontuuriga 

kõverjoon. 

Avatud kontuur Suletud kontuur 

  

 

Options - tööriistapaneelil on võimalik täpsustada kõverjoone režiimi: paindlik 

(Flexible) või jäik (Rigid). 

Jäik Paindlik  

 

Jäiga režiimiga mõõtmeid muutes, jääb 

kõverjoone kuju muutumatuks, kuid 

muutub selle asend. 

Paindliku režiimiga muutes 

kõverjoone mõõtmeid, mõjutab see ka 

kõverjoone kuju.  

 
 

 

Simplfy curve - polügoonipõhist kõverjoont saab lihtsustada vähendades selle 

redigeerimispunkte või tipupunkte [4].  

 

Lisas A on toodud näide tasapinnalise kõverjoone käskluse kasutamisest.  

Edasi vaatleme Convert to Curve käsklust, mille leiab Home -> Sketch -> Draw Group -> 

Convert to Curve . Selle funktsiooni põhimõte on lihtne: omistatakse mistahes 

analüütilisele joonele, ringile, ellipsile, ristkülikule, lineaarsele joonele või kaarele 
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kõverjoone omadused. Näiteks kui sisestada Solid Edge mõne teise raalprojekteerimise 

tarkvara mudel, mille servajooned on analüütilised, saab edukalt kasutada kõverjoone 

teisendamise käsunuppu, omistades analüütilisele joonele kõverjoone omadused, andes 

modelleerimisele lisaväärtuse redigeerimisvõimaluste suurendamise näol. Vastupidist 

käsklust pole olemas: teisendades kõverjoont analüütiliseks jooneks [4].  

Bluedot Command. Surfacing -> Modify Surfaces Group -> Bluedot . Käskluse leiab 

ainult Solid Edge traditsioonilise tehnoloogia (Ordered) modelleerimiskeskkonnas ning 

sünkroontehnoloogia keskkonnas antud käsklus puudub. Bluedot ühendab kaks kõverjoont 

või analüütilise joone ja kõverjoone ruumis. Ühinemispunktiks võib olla mistahes punkt 

joontel, näiteks joonte otspunktid (joonis 2.2) [4]. 

 

 

Joonis 2.2. Bluedotiga ühendatud kurvid 

 

Joonisel 2.2 on punased ringid ümber tõmmatud loodud Bluedotidele. Arvestada tuleb, et 

esimesena valitud kõverjoon muudab oma asukohta sõltuvalt teisena valitud kõverjoone 

asukohast. Kui kaks kõverjoont on Bluedoti poolt ühendatud, on võimalik seda punkti 

redigeerida, et muuta loodud pinna/kõverjoonte kuju. Punkti redigeerimiseks tuleb esmalt 

menüüribalt valida Select tool  ning klikkida kursoriga ühele Bluedoti punktile. 

Avanevast menüüst tuleb valida Dynamic edit . Lihtsustamaks punktiga tehtavaid 

muudatusi, kuvatakse töölaual Bluedoti kiirvalikumenüü ning Solid Edge sisse ehitatud 
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teljestik: OrientXpres. Punkti asukohta ruumis on võimalik defineerida, omistades talle 

x,y,z koordinaadid. Teine võimalus on valida OrientXpres teljestikust telg/teljed, millises 

suunas punkti asukohta soovitakse muuta, ning seejärel punkti töölaual lohistades, liigub 

punkt mööda defineeritud telge/telgi. Kiirvalikumenüült Relative/Absolute position 

nuppu klikkides saab valida kas punkti asukoht muutub enda algasukoha suhtes (Relative) 

või Solid Edge algteljestiku suhtes (Absolute). Lisaks on võimalik valida, milliseid 

muudatusi kahe ühendatud kurviga tehakse, kas punktiga tehtavad muudatused mõjutavad 

terve kõverjoont (Shape edit) või punktiga tehtavad muudatused mõjutavad selle punkti 

lähedust (Local edit). Alljärgneval joonisel on toodud näide punkti asukohamuutusest 

OrientXpres teljestiku z telje suhtes (joonis 2.3). 

 

 

Joonis 2.3. Bluedot orientxpress ja edit 

 

Bluedoti kasutamise kohta on toodud näide lisas B. 

Project Curve Command. Surfacing -> Curves Group -> Project . Sellega saab 

projekteerida joonestatud eskiisi pinna peale. Eskiisi on võimalik projekteerida kahel viisil: 

projekteerida vektoriaalselt, või mööda pinna normaali (joonis 2.4). Avanevast Project 

käskluse kiirvalikumenüüst saab valida, kas projekteerida üksiku elemendi (single), 

elemendi ahela (Chain), punkti (Point) või terve eskiis (Entire Sketch) [4]. Käskluse 

kasutamise kohta on toodud näide lisas  H. 
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Joonis 2.4. Projekteeritud ring, vasakpoolne: mööda pinna normaali; parempoolne: 

vektoriaalselt 

 

Intersection curve command. Surfacing -> Curves Group -> Intersection . Selle 

käsklusega luuakse kõverjoon kahe pinna lõikumiskohas. Pindadepaar, millest kõverjoon 

luuakse, võib olla ükskõik milline kombinatsioon tasanditest, mudelitest või 

konstrueeritavatest pindadest. Tuletatud kõverjoon sõltub sisenditest või pindadest, millest 

see genereeriti. Kõverjoont otseselt redigeerida ei saa, kuid muutes pindu, millest 

kõverjoon loodi, kaasnevad sellega  kõverjoone muutused. Loodav kõverjoon võib olla 

etapp järgnevale modelleerimisele [4]. Näide käskluse kasutusvõimalusest on toodud lisas 

E.  

Sarnane Intersection käsklusele on Cross Curve Command (Surfacing -> Curves Group -> 

Cross ). Kuid selle käsklusega luuakse tuletatud kõverjoon kolmemõõtmelises ruumis, 

mis ei vaja ristumiseks reaalseid pindu, vaid kõverjoon luuakse teoreetilistest pindadest 

(joonis 2.5). Sisenditeks on vaja kahte kõverat, analüütilist joont või ühte mõlemast. Kuna 

tegemist on tuletatud kõverjoonega, siis otseselt seda muuta ei saa. Juhul kui muuta 

sisendkõverjooni, muutub ka tuletatud kõverjoon [4]. Näide käskluse kasutamisest on 

toodud lisas D. 



 

17 

 

 

Joonis 2.5. Cross curvest tuletatud kõverjoon 

 

Contour Curve Command (Surfacing -> Curves Group -> Contour ). Selle käsuga 

joonestatakse kõverjoon otse pinna/pindade peale. Seda käsklust on hea kasutada eelnevalt 

teistele käsklustele, näiteks Trim käsklusele. Kõverjoont on võimalik joonestada mitme 

erineva pinna peale, kuid tuleb veenduda, et need pinnad oleksid üksteisega puutuvad. 

Nagu ka kõvera omadustele kohaselt, saab joonestada avatud või suletud kontuuriga joont. 

Kõverale saab punkte juurde lisada ning neid eemaldada. Kõvera redigeerimispunkte 

lohistades on võimalik muuta kõvera kuju [4]. 

Derived Curve Command (Surfacing -> Curves Group -> Derived ). Konstrueeritakse 

uus kõverjoon juba olemasolevatest kõveratest, servadest või mõlema kombinatsioonist. 

Kui kõverjooned/servad on oma lõpp-punktidest ühendatud, luuakse uus tuletatud kõver. 

Kui kõverjooned/servad on omavahel ühendatud, kuid nende puutepunktid pole sujuvad, 

lisab programm automaatselt minimaalseima kumeruse loodavale kõverjoonele [4]. 

Offset edge command (Surfacing -> Modify Surfaces Group -> Offset Edge ). 

Kopeerib eskiisi defineeritud suuna (valitud eskiisist välja- või sissepoole) ja kaugusele. 

Eskiis peab moodustama kinnise kontuuri (joonis 2.6). 
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Joonis 2.6. Offset on tehtud pinna kontuurist sissepoole 

 

Keypoint Curve Command (Surfacing -> Curves Group -> Keypoint ). Käsklusega 

luuakse kolmemõõtmeline kõverjoon kolme või enama punktiga. Kõverjoone punkte saab 

luua kasutades mudelite servi, nurki või keskpunkte (joonis 2.7) ning kõverat saab luua ka 

klikkides punkte ruumis (joonis 2.8). Keypoint Curve käsklus on hea abivahend eelnevalt 

järgnevateks etappideks. Üheks võimaluseks võib tuua kurvi kasutamist rajana (guide), 

näiteks Swept käskluse puhul. Näide käskluse kasutamise kohta on toodud lisas C ja I. 

 

 

Joonis 2.7. Kõverjoon loodud kasutades mudeli nurki 

 

 

Joonis 2.8. Loodud kõverjoon punktidena ruumis 
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Kui luua kõverjoon kasutades mudelite servi/nurki, siis tekib mudeli juurde kõverale 

valikumenüü ja vektor, millega saab täpsustada kõverjoone sujuvust mudeli poolses otsas. 

Ka Keypoint Curve käskluse puhul on kasulik Solid Edge abiteljestik OrientXpress. 

Lukustades soovitava tasapinna või telje, luuakse kõverjoon mööda soovitud tasapinda või 

telge. Loodud kõverale saab lisada juurde punkte olemasoleva kõvera peale või ruumi, mis 

ühendab eelneva kõvera olemasolevaga. Selleks, et punkte lisada, tuleb redigeerida 

joonestatud kõverat ning kiirvalikumenüült minna tagasi Select points step . Punkte 

lisades tuleb klaviatuuril hoida all ALT nuppu ning klikkida soovitud kohas kõveral. 

Punkte eemaldades tuleb hoida all ALT nuppu ning vajutada kõveral olevale punktile [4].  

Curve by Table Command (Surfacing -> Curves Group -> Curve by table ). Kasutades 

Exceli tabelit, kus on loodava kõverjoone koordinaadid, loob käsklus nendest 

koordinaatidest kõverjoone (joonis 2.9). Seda käsklust on hea kasutada kui kõverjoon, 

mida soovitakse defineerida, on matemaatiliselt enne defineeritud. Microsoft Excel peab 

olema arvutisse installeeritud [4]. Lisas G on toodud näide käskluse kasutamisest.  

 

 

Joonis 2.9. Exceli tabelis on koordinaadid, millest on loodud kõverjoon 

 

Intersection point (Surfacing -> Curves Group -> Intersection point ). Käsklusega 

luuakse kõverjoone ja tasapinna/mudeli pinna lõikumiskohta punkt. Näide käskluse 

kasutamise kohta on toodud lisas F.  

Split (Surfacing -> Curves Group -> Split ). Käsklusega poolitatakse kõverjoon, 

kasutades selleks tasapindu. 
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3. PINDADE LOOMINE 

 

Pinnad on kolmemõõtmelised kehad, mis on kontrollitavad kõverjoonte poolt. Olenevalt 

sellest, mitme kõverjoone poolt on pind defineeritud, sõltub pinna keerukus. Enamasti 

koosneb pind ristlõigetest (Cross section) ja rajakõverjoontest (Guide curve). Pindadel 

puudub paksuse parameeter, seega võib pindu kujutleda kui kujuvorme [4]. Järgnevalt on 

toodud kõik Solid Edge pindmodelleerimises olevad pindade loomiskäsklused. 

 

 

3.1 Pindade loomiskäsklused 

 

Põhilised pindade loomiskäsklused on Extruded (Surfacing -> Surfaces Group -> 

Extruded ) ja Revolved (Surfacing -> Surfaces Group -> Revolved ). Extruded 

pindade käsklus loob õhukeseseinalise pinna mööda defineeritud kõverjoont (joonis 3.1). 

 

 

Joonis 3.1. Pind loodud Extrude käsklusega 

 

Kui luua pind kasutades suletud kontuuri, saab menüüst valida, kas jätta mudeli otsad 

lahtiseks (Open ends ) või kinniseks (Closed ends ). Kinniste otstega luuakse 

suletud profiil (joonis 3.2). Lisas E, H, I ja J on toodud näide käskluse kasutamisest.  
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Joonis 3.2. Suletud kontuuriga loodud pind, kus on otsad kinnised 

 

Revolved käsklus loob õhukeseseinalise pinna ümber defineeritud telje. Kui luua suletud 

kontuurist pind, mis ei ole pööratud ümber telje 360°, siis on võimalus valida kas otsad on 

kinnised (Closed ends ) või lahtised (Open ends ). Lisas I on toodud näide 

käskluse kasutamisest.  

 

 

Joonis 3.3. Revolved käsklusega loodud pind ümber telje 270° ja kinniste otstega 
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Peale selle et Extruded ja Revolved käskudega on lihtne luua soovituid pindasid, saab neid 

käsklusi kasutada konstruktsioonpindade loomiseks, millest tuletada kõveraid (Intersection 

Curve) vajaminevaks modelleerimiseks. Kuid konstruktsioonipindu ei tohi kustutada, kuna 

nad omavad seoseid ka loodud kõveratest [4].  

Tear-off Sketch command (Home -> Sketch Group -> Tear-off ). Tüüpilise 

pindmodelleerimise puhul luuakse pinnad kõverjoontest. Vahel tekib olukord, kus sarnast 

eskiisi on vaja joonestada mitme tasapinna peale. Tear-off käsklus kopeerib joonestatud 

eskiisi teisele/teistele tasapindadele. Pinnad võivad olla: paralleelsed (Parallel ), nurga 

all (Angled ), risti (Perpendicular ),teljega kattuvad (Coincident by Axis ) või 

mööda kõverjoont (Normal to Curve ). Selle käsklusega on võimalik jagada üks eskiis 

mitmeks (joonis 3.4). Kopeerida saab tervet eskiisi või üksikut eskiisi elementi (Chain, 

Single). Ainult sama eskiisi elemente saab kopeerida korraga. Tear-off käsklus on hea 

abivahend eelnevalt kasutamiseks järgmistele käsklustele, näiteks Bluesurf või Swept [4]. 

Lisas G on toodud näide käskluse kasutamisest. 

 

 

Joonis 3.4. Eskiis kopeeritud mööda kõverjoont 

 

Swept command (Surfacing -> Surfaces Group -> Swept ). Konstrueerib pinna 

venitades üht või mitut ristlõiget (Cross-section) mööda defineeritud rada (path) (joonis 

3.5). Võimalik on defineerida kuni kolm rada ja mitmeid ristlõikeid. Avanevast käskluse 

menüüst saab  valida kas üks ristlõige ja rada (Single path and cross section) või mitu 

ristlõiget ja rada (Multiple paths and cross sections). Ristlõiked võivad olla avatud 

kontuuriga või suletud kontuuriga. Kui konstrueerida suletud eskiisist, siis on veel 
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võimalus jätta otsad avatuks (Open ends) või suletuks (Closed ends). Käskluse 

kasutamisest on toodud näide lisas I ja D. 

 

Joonis 3.5. Konstrueeritud pind Swept käsklusega, kus 1 - ristlõige ja 2 - rada 

 

Lofted Surface command (Surfacing -> Surfaces Group -> Lofted Surface ). Käsklus 

on ainult traditsioonilises modelleerimiskeskkonnas (Ordered). Konstrueerib pinna läbi 

mitme ristlõike (Cross section) (joonis 3.6). Kui konstrueerida suletud kontuuriga eskiisist, 

siis on veel võimalus jätta otsad avatuks või suletuks. Võimalus defineerida rada (path) 

ristlõigete vahel, mida mööda luuakse soovitud kuju. Kui Swept käskluse puhul peab rada 

olema kindlasti defineeritud, siis Lofted käskluse puhul võib raja defineerimata jätta. 

Defineeritud ristlõiked võivad olla eskiisid, või olemasoleva mudeli profiilid [4]. Käskluse 

kasutamisest on toodud näide lisas H ja I. 

 

 

Joonis 3.6. Käsklusega Loft loodud pind, mille ristlõigeteks on ruut -> ring -> ruut 
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Bounded Surface command (Surfacing -> Surfacing Group -> Bounded ). 

Konstrueerib pinna suletud kontuuriga alasse (joonis 3.7). Konstrueeritav pind võib olla 

kõverjooned või mudeli servjooned [4]. Käskluse kasutamisest on toodud näide lisas H ja 

J. 

 

 

Joonis 3.7. Käsklusega Bounded on konstrueeritud pind, kasutades suletud kontuuriga ala 

 

Ruled (Surfacing -> Surfaces Group -> Ruled ). Tekitab pinna mudeli või pinna servast 

defineeritud suunas ja kaugusele [4].  

Bluesurf (Surfacing -> Surfaces Group -> Bluesurf ). Pindade loomise käsklus, 

millega on võimalik luua keerukaid, kuid kergesti redigeeritavaid pindasid. Käitub 

sarnaselt Loft ja Swept käsklustele, kasutades pinna loomiseks ristlõikeid ja rajakõverjooni 

(joonis 3.8). Loob ka pinna ilma rajakõverata, kuid nendega on võimalik defineerida 

keerukama kujuga pind ning sellel on ka suurem redigeerimisvõimalus [4]. Valides 

menüüribalt Bluesurfi käskluse tekib töölauale kiirvalikumenüü.  

 

 

Joonis 3.8. Kõverjooned, kus 1 - Rajakõverad ja 2 - Ristlõiked 
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Esimene samm loomaks bluesurfi, on valida ristlõige/ristlõiked, kiirvalikumenüü pealt 

Cross section Step  (joonis 3.9). 

 

 

Joonis 3.9.Ristlõigetest loodud pind 

 

Nagu joonisel 3.9 näha, siis on ühendatud omavahel ristlõiked, kuid ristlõiked ei läbi 

etteantud kolme rada. Selleks et nad läbiksid selle raja, tuleb kiirvalikumenüü pealt valida 

Guide Curve Step  ning kolm rajakõverat (joonis 3.10).  

 

 

Joonis 3.10. Pind läbib rajakõveraid 

 

Ristlõiked ja rajakõverjooned võivad olla ka teistpidi defineeritud. Kasutades pinna 

loomisel rajakõverjoone, peavad need puutuma ristlõikeid ja rajakõverjooned ristlõigete 

vahel peavad olema sujuvad. Siinkohal on kasulik kasutada Bluedoti käsklust, millest oli 

juttu eespool. 
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Minimaalselt peab defineerima ühe rajakõvera ja ühe ristlõike või kaks ristlõiget, et 

soovitud pind luua. Bluesurfi kiirvalikumenüül on ka võimalus veel sisestada loodud pinna 

peale eskiisi nupuga Insert Sketch step . Selleks tuleb defineerida uus tasapind pinnal, 

mis võib olla defineeritava pinna suhtes paralleelne, nurga all, risti jne. Kui eskiis on 

loodud, siis programm ise automaatselt tekitab ka eskiisi ajaloopuusse. Loodud eskiisi 

redigeerides, muutub ka vastavalt pinna kuju. Loodud eskiisi kuju tekitatakse tasapinna ja 

mudeli pinna lõikumiskohas (joonis 3.11). 

 

 

Joonis 3.11. Paralleelse tasapinnaga loodud uus eskiis pinna peal 

 

Luues pinna kasutades suletud kontuuriga ristlõikeid, saab valida kas mudeli otsad on 

kinnised või lahtised. Bluesurfiga saab pinda luua ka joone (line) ja avatud ristlõike (ring, 

ristkülik) vahel, kuid selleks tuleb ring/ristkülik eraldada kaheks, kasutades Split käsklust 

[4]. Lisades F, G, H ja J on toodud näide käskluse kasutamise kohta. 

Kasutades Bluesurfi käsklust pindade loomisel üksnes ristlõikeid, on võimalik mõlema 

ristlõike poolses otsas muuta loodava pinna ühenduvust ristlõikega (End Condition). 

Alljärgenvas tabelis on toodud ühenduvuste valikuvõimalused ning seda illustreeriv pilt 

(tabel 3.1). Ühenduvuste korral loob programm ristlõigete juurde vektori, millega saab 

ühenduvuse suurust muuta arvuliselt, välja arvatud naturaalse (Natural) ühenduvuse puhul 

[4]. Lisas I on toodud näide ühenduvuste kontrolli üle.  
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Tabel 3.1. Ühenduvused 

Ühenduvuse liik, ikoon Illustreeriv pilt 

Natural,  

 

Normal to section,  

 

Parallel to section,  

 

Tangent continious,  

 

Curvature continious,  

 

 

Ühenduvuste võimalused kiirendavad ja annavad lisaväärtusi modelleerimiseks. Näiteks 

saab rajakõverjoone defineerimata soovitud pinnakuju tuletada.  
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4. PINDADE MODIFITSEERIMISKÄSKLUSED 
 

Extend (Surfacing -> Modify Surfaces Group -> Extend ). Pikendab valitud pinna või 

mudeli serva. Pikenemisetüübid sõltuvad vastavalt sellele, kas pikendada analüütilist või 

mitteanalüütilist pinnaserva. Mitteanalüütiline pind luuakse kasutades kõverjoont. 

Mitteanalüütilise pikenemise puhul kuvatakse töölaual kiirvalikumenüü, kus on võimalik 

valida pikenemise viis, mis võib olla pikendatava serva suhtes: 

 lineaarne- pikendab valitud pinna serva lineaarselt. 

 kumer - pikendab valitud pinna serva sama joont pidi, mis servgi. 

 peegeldav- peegeldab pikendava serva pinda.  

Pikendada on võimalik pinnani (Extend to) või pikendada etteantud mõõtme võrra (Finite 

Extent) [4]. Käskluse kasutamise kohta on toodud näide lisas H ja J.  

Offset surface command (Surfacing -> Surfaces Group -> Offset ). Kopeerib valitud 

pinnast defineeritud kaugusele ja suunale uue pinna. Kui kopeeritaval pinnal esineb 

iseärasusi (avad), siis saab neid ka konstruktiivpinnale kopeerida või jätta kopeerimata. 

Kui kopeeritaval pinnal esineb raadiuseid, siis offset suurendab neid defineeritud kauguse 

võrra [4]. Näiteks kui luua pind, mille raadiuseks on 30 mm ning seejärel kopeerida offset 

käsklusega 10 mm kaugusele see pind, siis loodud pinna uus raadius on 40 mm (joonis 

4.1). 

 

 

Joonis 4.1.Tasapinnalist ja kumerat pinda kopeeritud 10 mm kaugusele 
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Copy Surface Command (Surfacing -> Surfaces Group -> Copy ). Kopeerib pinna 

valitud pinna peale. Kopeeritavaks pinnaks võib olla kombinatsioon mitmest pinnast. Uus 

konstrueeritud pind luuakse ühtse seotud pinnana. Kopeerides saab ära jätta pinna/pindade 

iseärasused (avad) [4].  

Trim Surface Command (Surfacing -> Modify Surfaces Group -> Trim ). Eemaldab 

mudelist soovitava ala, mis on defineeritud kasutades kõverjoont, tasapinda või teist pinda. 

Kasutades eemaldamiseks kõverjooni, peab kõver asetsema pinna peal [4]. Selleks sobivad 

käsklused Project Curve Command ja Contour Curve Command. Kasutades 

eemaldamiseks teisi pindu, peavad nad moodustama ühisosa või pinnad peavad lõikuma. 

Näide käskluse kasutamise kohta on toodud lisas H ja I. 

Intersect Surface Command (Surfacing -> Modify Surfaces Group -> Intersect ). Selle 

käsklusega on võimalik pikendada üht pinda teise pinnani ja samas eemaldada liigne pind 

ühisosani. 

Delete Faces Command (Home -> Modify Group -> Delete ). Selle käsklusega saab 

mudeli pinnalt eemaldada avasid ja teisi iseärasusi, mis on niinimetatud soovimatud (joonis 

4.2).  

 

 

Joonis 4.2. Mudelilt eemaldatud liigsed pinnad 

 

Stitched Surface Command (Surfacing -> Modify Surfaces Group -> Stitched ). 

Moodustab ühtse konstruktiivse pinna, mitut pinda sidudes. Kui seotav mudel moodustab 

kinnise profiili, siis on võimalik valida, et programm looks tahke mudeli (Solid Body), kus 
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mudel genereeritakse mahuliseks [4]. Käsklusega Show Non-Stitched Edges, kuvatakse 

pinnad, mis on sidumata. Käskluse kasutamise kohta on toodud näide lisas H ja J. 

Replace Face Command (Surfacing -> Modify Surfaces Group -> Replace Face ). 

Asendab valitud konstruktiivpinna kuju valitud mudeli pinnaga/pindadega (joonis 4.3). 

Pärast käskluse aktiveerimist, peidetakse konstruktiivpind. Käskluse kasutamise kohta on 

toodud näide lisas F. 

 

 

Joonis 4.3. Asendatud mudeli pinnad konstruktiivpinnaga 

 

Split Face Command (Surfacing -> Modify Surfaces Group -> Split ). Eraldab valitud 

pinna/pinnad osadeks. Eraldamiseks saab valida kõveraid, jooni, pindu või tasapindu. 

Pindade eraldamist (Split) kasutatakse enamasti lõplike elementide analüüsimisel (Finite 

Element Analyzes). Käsklust võib ka kasutada eraldamaks ala mudeli pinnalt, et sinna 

asetada pilt/kleebis või värvida eraldatud ala eristamiseks (joonis 4.4) [4]. 

 

 

Joonis 4.4.Eraldatud osad pinnast, mis on värvitud 

 

Kui eraldada pind kasutates teisi konstruktiivpindasid, peab see ka reaalselt füüsliselt 

soovitud mudeli pinda lõikama. Kuid tasapinna puhul peab lõikuma teoreetiliselt. 
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Parting Split Command (Surfacing -> Modify Surfaces Group -> Parting Split ). Hea 

kasutada valudetailidele vormide koostamiseks (joonis 4.5) või detailide eraldamiseks ISO 

part keskkonnas. Käkslus loob mööda detaili välimist piirjoont kõverjoone, mis luuakse 

mööda defineeritud tasapinda [4]. Näide käskluse kasutamise kohta on toodud lisas K. 

Parting Surface Commnad (Surfacing -> Modify Surfaces Group -> Parting Surface ). 

Hea kasutada valudetailidele vormide koostamiseks või detailide eraldamiseks ISO part 

keskkonnas. Luuakse pind mööda eelnevalt genereeritud kõverjoont käskluse Parting spliti 

või Intersection curve poolt [4].  

 

 

Joonis 4.5. Kerale tehtud vorm 
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5. PINDADE KONTROLLIMISKÄSKLUSED 
 

Draft Face Analysis Command (Inspect -> Analyze Group -> Draft Face Analysis). Selle 

käsklusega kuvatakse mudeli pinnad värviliselt, sõltuvalt sellest kust toimub pindade 

üleminek (joonis 5.1). Pindade üleminek sõltub kahe pinna vahelisest nurgast (Draft), mida 

on võimalik muuta Draft Analysis seadete alt vahemikus 0° ... 90° [4].  

 

 

Joonis 5.1.Tasapinna suhtes eristatakse: positiivsed pinnad (kollased), negatiivsed pinnad 

(punased) ja vertikaalsed pinnad (rohelised) 

 

Curvature Shading Command (Inspect -> Analyze Group -> Curvature Shading). 

Kuvatakse mudel värviliselt, sõltuvalt mudeli pinnaraadiustest. Visualiseerib mudeli 

kumerusi (joonis 5.2). Tööriistade alt on võimalik muuta kuvatavaid värve [4]. 

 

 

Joonis 5.2. Kumeruste visualiseerimine 

 

Zebra Stripes Command (Inspect -> Analyze Group -> Zebra Stripes). Kuvatakse must-

valged triibud mudeli peal, mis määravad kindlaks, et mudeli pindade kumerused oleksid 

võimalikult sujuvad ning et neil ei esineks katkevusi või puudujääke (joonis 5.3) [4].  
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Joonis 5.3. Zebra stripes visualiseerimine 

 

Surface Visualization Command (Inspect ->Analyze Group -> Surface Visualization ). 

Kuvatakse pinna peal kõverjoonte kumeruste graafikud, mis näitab kõverjoonte sujuvust. 

Seda, mitu graafikut pinna peal kuvatakse, saab ise arvuliselt määrata [4]. 

 

 

Joonis 5.4.Pinnakumeruste graafikud pinna kahes suunas 
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KOKKUVÕTE 

 

Joonestustarkvara Solid edge on laialdase kasutusvõimalusega programm, mida 

kasutatakse mitmetes tootmisettevõtetes ja inseneribüroodes üle Eesti ning ka kõrgkoolides 

õppevahendina. Programm puudutavad juhendid ja õppematerjalid on enamasti 

võõrkeelsed või nende eestikeelse juhendi olemasolul puudutavad üksnes programmi 

algmetoodikat. Pindmodelleerimist võib pidada programmi kasutamist edasijõudnu 

tasemel, eeldades et tarkvara baasteadmised on omandatud.  

Käesoleva lõputööga loodi õppematerjal tarkvara Solid Edge pindmodelleerimise kohta, 

kus töö sisulises osas käsitleti kõiki pindmodelleerimist puudutavaid käsklusi, mis olid 

grupeeritud nelja suuremasse peatükki ning töö lisades rakendati käsklusi reaalse mudeli 

loomise näol. Töö autori arvates sobiks loodud õppematerjal ka Eesti Maaülikoolis 

õppeaine "Raalprojekteerimine III" õppevahendina või kogunisti õppeaine e-õppe vormi 

viimiseks, kuna töö lisades olevad 12 harjutusülesannet kataksid ära õppeaine mahu. 

Lisaks loodi abistavad videolõigud ülesannetest, mille väljundiks oli reaalne mudel ning 

mis on välja toodud töö kasutatud kirjanduse loetelus. 

Kuna Solid Edge pakub lisavõimalustena veel raamdisainimist ja lõplike elementide 

analüüsi, näeb töö autor, et ka nende kohta võiks olla asjakohased eestikeelsed juhendid, 

koos neid puudutavate ülesannetega ning videodega. Lisaks sellele arendatakse ja 

uuendatakse ka vanu modelleerimistehnikaid, mille kohta saab edaspidi luua veel 

keerulisemaid mudeleid.   
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INSTRUCTION FOR INDEPNDENT LEARNING IN COMPUTER 

AIDED DESIGN SOFTWARE SOLID EDGE 

Summary 

Computer aided design software Solid Edge is a program with extensive possibilities, 

which is used in many manufacturing companies and engineering offices all over Estonia. 

It is also used in universities as a learning material. The instructions for this program are 

mainly in a foreign language and Estonian instructions teach only basic knowledge of this 

program. Surface modeling is using Solid Edge on advanced level, assuming the basic 

knowledges of this software have been acquired. 

Current bachelor's thesis created an instruction for computer aided software Solid Edge 

surface modeling part. The content part handles all the surface modeling commands, which 

were grouped into four bigger chapters and the additional part shows thoise commands put 

to use when creating a real model. The author of this thesis thinks the created material 

would fit as a learning material for Estonian University of Life Sciences syllabus "CAD 

III" or even to transorm the syllabus into internet learning form, because the twelve 

practising exercises cover up the capacity of the syllabus. Helpful video material was also 

made which are listed up in used literature part of the thesis. 

Because Solid Edge also offers frame design modeling and finite element analysis, the 

author of this thesis sees there should also be instruction in estonian for these possibilities 

along with exercises and video material. Old modeling techniques are often developed 

which allows user to create more difficult models. 
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Lisa A. Ülesanne 1 - Kõverjoone loomine ja redigeerimine. 

 

Ülesande eesmärk: Anda kasutajale ülevaade kahetasandilise kõverjoone loomisest ja selle 

redigeerimisest. Pärast ülesande lahendamist peaks kasutaja oskama:  

1. Joonestada tasapinnalist kõverjoont; 

2. Redigeerida kõverjoont, kasutades selleks kiirvalikumenüül asetsevaid 

funktsioone; 

3. Analüüsida kõverjoont. 

Avada Solid Edge programm ning luua uus ISO part dokument. Valida Home menüü alt 

Sketch  ning valida tasapind (xy, xz või yz), millel tööd alustada (joonis A.1).  

 

Joonis A.1.Tasapinna valimine 

Valida Draw menüü alt Curve , ning joonestada töölauale kuue vabalt valitud punktiga 

kõverjoon. Käskluse lõpetamiseks vajutada hiire parempoolset klahvi (joonis A.2).  
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Lisa A järg 

 

Joonis A.2. Joonestatud kõverjoon 

Valida menüüribalt Select  ning klikkida töölauale joonestatud kõverjoone peale. 

Töölaual kuvatakse kiirvalikumenüü (joonis A.3).  

 

Joonis A.3. Kõverjoone kiirvalikumenüü 

Vaikimisi on sisselülitatud Show edit points , Show vertex points ja Local edit

funktsioonid. Joonisel A.4 on näha kõverjoone redigeerimispunktid (punased) ja 

tipupunktid (sinised).  

 

Joonis A.4. Kõverjoone redigeerimispunktid ja tipupuktid 
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Klõpsata hiire vasakpoolse klahviga ühele redigeerimispunktile ning lohistada seda 

töölaual, et näha kuidas kõverjoone kuju muutub (joonis A.5).  

 

Joonis A.5. Kõverjoone redigeerimine Local edit funktsiooniga 

Kuna kiirvalikumenüül oli sisse lülitatud Local edit funktsioon, siis on näha ka jooniselt, et 

redigeerides punkti, muutub kõverjoone kuju punkti läheduses.  

Vajutada menüüribal Undo , et taastada kõverjoone esialgne kuju.  

Valida kiirvalikumenüüst Shape edit. Lohistada sama punkti uuesti, et näha, kuidas 

kõverjoone kuju muutub (joonis A.6).  

 

Joonis A.6. Kõverjoone redigeerimine Shape edit funktsiooniga 
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Lisa A järg 

Jooniselt A.6 on näha, et kõverjoone kuju muutub terve joone ulatuses.  

Vajutada menüüribalt Undo, et taastada kõverjoone esialgne kuju.  

Valida kiirvalikumenüüst Add/Remove points , ning lisada kõverjoonele kaks punkti, 

klõpsates hiire vasaku klahviga joonele (joonis A.7). 

 

Joonis A.7. Kõverjoonele lisatud 2 punkti 

Nagu jooniselt A.7 näha, siis punkte juurde lisades kõverjoone kuju ei muutunud, kuid 

muutusid tipupunktide asukohad.  

Valida uuesti Add/Remove points ja ning klikkida ühele redigeerimispunktile selleks, et 

punkti eemaldada.  

 

Joonis A.8. Kõverjoonel 1 punkt eemaldatud 
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Nagu näha jooniselt A.8, siis punkti eemaldades muudab kõverjoon oma kuju.  

Valida kiirvalikumenüüst Show curvature comb ning klikkida töölaual, et 

kõverjoonele ilmuks graafik (joonis A.9), mis näitab millistes kohtades ja kui sujuvalt 

toimuvad kõverjoonel suunamuutused. 

 

Joonis A.9. Graafik illustreerimaks kõverjoone kujumuutusi 

Juhul kui kõverjoonele graafikut ei teki, tuleb vajutada menüüribalt Inspect -> Analyze 

Group -> Curvature comb ning klikkida linnuke Show kastikesse. Settings peale klikkides 

saab muuta graafiku suurust kõverjoonel.  

Ülesande esimene pool on läbi.  

Avada labor_1.par ning vajutada Sketch 1 peale ja edit profile .Töölauale ilmub eskiis 

(joonis A.10).   

 

 

 

 

 



 

43 

 

Lisa A järg 

 

Joonis A.10. Põhijooned kõverjoone joonestamiseks 

Valida menüüribalt käsklus Curve ja joonestada kõver sirgjoonte tipupunktidest ühest kuni 

viieni (joonis A.10 ja joonis A.11). Selleks, et veenduda kursori olekust joone tipus, ilmub 

töölaual kursori kõrvale ikoon . Kui ikooni ei ilmu, siis veenduda, et IntelliSketchi 

grupis oleks linnuke vastava ikooni ette tehtud.  

 

Joonis A.11. Joonestatud kõverjoon sirgjoonte tipupunktidest 

Muuta etteantud mõõtmeid, et näha kuidas kõverjoone kuju muutub. Seejärel kustutada 

üleliigsed jooned.  
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Lisa A järg 

 

Joonis A.12. Kõverjoonele omistatud uued mõõtmed 

Valida Relate grupi alt Horizontal/Vertical . Luua suhted punktide A ja B vahel, C ja 

horisontaaltasapinna vahel ja D ja E vahel (Joonis A.12). Ning asetada joonisele mõõtmed 

(joonis A.13). 

 

Joonis A.13. Kõverjoonele lisatud mõõtmed 

Muuta mõõtmeid, et näha kuidas kõverjoone kuju muutub (joonis A.14). 
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Joonis A.14. Kõverjoone mõõdud muudetud 
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Lisa B. Ülesanne 2 - Bluedoti ülesanne 

 

Ülesande eesmärk: Anda kasutajale ülevaade bluedoti kasutamisest ja tööpõhimõttest. 

Pärast ülesande lahendamist peaks kasutaja oskama: 

1. Luua joontevahelisi bluedote; 

2. Redigeerida bluedote ja nende poolt ühendatud kõverjooni. 

Ülesannet saab lahendada üksnes Solid Edge traditsioonilises keskkonnas (ordered). 

Avada Labor_2.par ning valida Surfacing menüü Modify Surfaces alt Bluedot 

.Ühendada kõverjoonte tipupunktid sellises järjekorras, nagu näidatud joonisel B.1. 

Selleks, et kindlustada kõverjoone tipu valikus, ilmub kursori juurde ikoon . 

 

Joonis B.1. Kõverjoonte ühendamise järjekord 

 

Joonis B.2. Ühendatud kõverjooned bluedotiga 
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Nagu näha, siis esimesena valitud kõverjoon muudab alati oma asukohta teise kõverjoone 

suhtes (Joonis B.2).  

Vajutada Home menüült Select ja valida üks neljast bluedoti punktidest. Avanevast 

kiirvalikumenüüst valida Dynamic edit .  

Töölauale ilmub bluedoti koordinaatteljestik OrientXpres ja redigeerimisriba (Joonis B.3).  

 

Joonis B.3. Bluedoti redigeerimise menüüriba ja teljestik 

Märkida linnuke Solid Edge algteljestiku Base ette, mis asub ajaloopuus (Pathfinder). 

Ning töölauale ilmub teine teljestik.  

Seejärel trükkida redigeerimisreale x, y, z koordinaatide lahtritesse 0 mm ning vajutada 

klaviatuuril ENTER.  

 

Joonis B.4. Redigeeritud punkt liikus algteljestikku 
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Nagu näha jooniselt B.4, liikus punkt Solid Edge teljestiku algpunkti.  

Vajutada Undo, et taastada joonise esialgne kuju. Klikkida redigeerimisreal 

Absolute/Relative position aktiivseks. Seejärel trükkida x, y, x koordinaatide 

lahtritesse väärtusteks 10 mm ja vajutada ENTER.  

 

Joonis B.5. Relative redigeerimine 

Asukoha muutus toimus punkti algasendi suhtes (joonis B.5).  

Vajutada Undo, et taastada joonise esialgne kuju.  

Lukustada OrientXpres teljestiku z telg ning lohistada punkti töölaual, et näha kuidas 

toimuvad joonise kujumuutused (joonis B.6).  

 

Joonis B.6. Redigeeritud kasutades OrientXpres teljestikku 
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Redigeerimisreal oli vaikimisi valitud Local edit. Vahetada see ümber Shape edit ning 

korrata tegevust.  

 

Joonis B.7. Redigeeritud kõverjooni kasutades Shape edit funtksiooni 

Nagu näha, siis Shape edit ja Local edit puhul toimuvad muutused kõverjoones täpselt 

nagu esimeses ülesandes näidatud samade funktsioonide puhul.  
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Lisa C. Ülesanne 3 - Keypoint Curve ülesanne. 

 

Ülesande eesmärk: Anda kasutajale ülevaade Keypoint curve kasutamisest ja 

tööpõhimõtetest. Pärast selle ülesande lahendamist peaks kasutaja oskama: 

1. Luua kolmemõõtmelisi kõverjooni; 

2. Redigeerida kolmemõõtmilisi kõverjooni. 

Avada Labor_3.par ja valida Surfacing menüü alt Keypoint curve . Luua 

kolmemõõtmelises ruumis kõverjooned, kasutades selleks eskiisi nurki (joonis C.1). 

Selleks, et olla veendunud serva valikus, peaks kursori kõrvale ilmuma ikoon - . 

 

Joonis C.1. Loodud kõverjooned kasutades eskiisi servi 

Järgmisena ühendada ka eskiisid omavahel kasutades Keypoint curve (joonis C.2).  

 

Joonis C.2. Kõverjooned eskiiside vahel 
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Vajutada töölaual parema hiireklahviga, Hide All -> Sketches, peidetakse eskiisid. 

Siinkohal tuleks arvestada, et kõverjooned pole ühendatud üksteisega, vaid eskiisi 

nurkadega.  

Ühendada kõik kõverjooned bluedoti käsklusega.  

Nüüd on võimalik kõiki kõverjooni redigeerida, kaasates sellesse terve mudeli.  

Valida Select ja valida Dynamic edit ja klikkida ühele bluedotile. Tekkinud teljestikus 

lukustada z telg ja lohistada kursorit tööpinnal (joonis C.3).  

 

Joonis C.3. Redigeeritud mudel 

Nagu näha, ei saa Keypoint curve redigeerimisribal valida Local edit ja Shapde edit vahel.  

Avada Labor_302.par  

Valida Surfacing menüü alt Keypoint curve.  

Klikkida ühele mudeli nurgale ja teisele mudeli nurgale. Käskluse kinnitamiseks klikkida 

hiire parema klahvile (Joonis C.4).  

 

Joonis C.4. Kaks mudeli serva ühendatud Keypoint curvega 
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Valida Keypoint curve kiirvalikumenüült End conditions step .  

Mõlema punkti lähedusse tekivad valikmenüüd ja vektorid (Joonis C.5).  

Valida mõlema otsa menüüst Tangent continious ja jälgida kuidas kõverjoone kuju 

muutub. Hoides peal ja lohistades vektorit saab kõverjoone kuju muuta. Vektorile saab 

anda ka arvulise väärtuse.  

 

Joonis C.5. Vektorite suuruste muutmine Keypoint curve End condition stepiga 
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Lisa D. Ülesanne 4 - Jalgratta juhtraud 

 

Ülesande eesmärk: Modelleerida jalgratta juhtraud, kasutades selleks 

pindmodelleerimiskäsklusi, andes läbi selle kasutajale ülevaate käskluste kasutamisest ja 

tööpõhimõtetest. Pärast ülesande lahendamist peaks kasutaja oskama kasutada: 

1. Cross curve käsklust; 

2. Thicken käsklust; 

3. Swept käsklust. 

Avada Labor_4.par.  

Töölaual on kaks tasapinnalist eskiisi (joonis D.1).  

Valida Surfacing menüü alt Cross . Valida üks eskiisi ja kinnitamiseks vajutada hiire 

paremat klahvi. 

 

Joonis D.1. Kaks tasapinnalist eskiisi 

Seejärel valida teine eskiis. Kinnitamiseks vajutada hiire paremat klahvi ja 

kiirvalikumenüült valida Finish. 

Töölauale ilmub kahe eskiisi ristumiskohta uus tuletatud kõverjoon (joonis D.2). Vajutada 

tööpinnal parem hiireklahv Hide All -> Sketches, peidetakse teised eskiisid.  
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Lisa D järg 

 

Joonis D.2. Kahe kõverjoone ristumisel tuletatud kõver 

Valida Home menüü alt Planes ja sealt omakorda Normal to Curve ning luua uus 

tasapind äsja loodud kõverjoone ühte otsa.  

 

Joonis D.3. Tasapind loodud Normal to curve käsunupuga 

Valida Sketch ja äsja loodud tasapind (Plane 6). Joonestada kõverjoone otsa ringjoone 

diameetriga 10 mm (joonis D.4).  

 

Joonis D.4. Joonestatud 10 mm ring kõverjoone otsa 
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Valida Surfacing menüü alt Swept . Avanevast menüüst valida Single path and cross 

section ja vajutada OK. 

Seejärel valida terve kõverjoon (joonis D.5). Kinnitada parema hiireklahviga. 

 

Joonis D.5. Valitud rada (path) käskluse jaoks 

Valida ring. Veenduda, et kiirvalikumenüül oleks Open ends aktiivne ja klikkida 

Finish (joonis D.6). 

 

Joonis D.6. Loodud pind mööda defineeritud rada 
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Valida Home menüü Solids alt Thicken . Valida terve mudel (Body) ja Distance 

lahtrisse trükkida 0,50 mm, suunaks mudelist väljapoole (joonis D.7).  

 

Joonis D.7. Jalgratta juhtraud 

 

 

 

 

 

  



 

57 

 

Lisa E. Ülesanne 5 - Tennisepall 

 

Ülesande eesmärk: Modelleerida tennisepall, kasutades selleks pindmodelleerimiskäsklusi, 

andes läbi selle kasutajale ülevaate käskluste kasutamisest ja nende tööpõhimõtetest. 

Ülesande lahenduskäik on ka Metsheina kodulehel [13]. Pärast ülesande lahendamist peaks 

kasutaja oskama kasutada järgnevaid käsklusi: 

1. Extrude käsklust; 

2. Revolve käsklust (ülesande vajadusest tulenevalt kasutatakse mahtmodelleerimises 

asuvat Revolve käsklust, kuid käskluse tööpõhimõte on sama); 

3. Intersection käsklust. 

Ülesande lahenduskäigust on koostatud videomaterjal [6]. 

Avada Labor_5.par ning Home menüü alt valida Revolve ja klikkida töölaual oleva 

poolkaare peale (joonis E.1).  

 

Joonis E.1. Poolkaar 

Seejärel valida telg, ümber mille luuakse pind (teljeks on poolkaare sirgem joon). 

Kiirvalikumenüüst valida Revolve 360° või trükkida Angle lahtrisse 360° (joonis 

E.1). 

 

Joonis E.2. Poolkaarest loodud kera 
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Ajaloopuus lisada linnuke Base reference planes ette. Valida Sketch ja töölaualt Front pind 

ning joonestada selline skets, nagu on näidatul joonisel E.3. Esmalt joonestada ring 50 mm 

ja kaks sirget (65 mm), mis oleks ringi otspunktidega puutuja. Kasutada Draw menüüst 

Trim , et kustutada pool ringi kaart. Vajutada Close Sketch ja Finish. 

 

Joonis E.3. Eskiis Front tasapinna peal 

Surfacing menüüst valida Extruded  ja äsja joonestatud eskiis. Kiirvalikumenüüst 

valida Symmetric extent ja Distance lahtrisse trükkida 110 mm (joonis E.4).  

 

Joonis E.4. Eskiisist loodud pind Extrude käsunupuga 

Valida Surfacing -> Curves Group -> Intersection . Valida kera ja siis pind. Joonisele 

tekib musta värvi tuletatud kõverjoon, mis asub kera peal (joonis E.5).  
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Joonis E.5. Tuletatud kõverjoon kera peal 

Valida Planes grupist Normal to curve ja paigutada äsja tuletatud kõverjoone peale 

tasapind (joonis E.6).  

 

Joonis E.6. Tuletatud kõverjoone peal tekitatud uus tasapind  

Valida Sketch ja joonestada ring diameetriga 4 mm äsja loodud pinna peale (joonis E.7).  

 

Joonis E.7. Tasapinna peal 4 mm ringjoon 
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Valida Home menüü alt Cut -> Sweep 

 

Avanevast menüüst valida Single path and cross section ja vajutada OK.  

Esmalt valida rada, mida mööda lõige tehakse, milleks on tuletatud kõverjoon ja seejärel 

valida ring (joonis E.8).  

 

Joonis E.8. Lõigatud soon kera peal 

Värvida loodud mudel, et tulemust rohkem visualiseerida (joonis E.9). 

 

Joonis E.9. Tennisepall 
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Lisa F. Ülesanne 6 - Pult 

 

Ülesande eesmärk: Modelleerida pult, kasutades selleks pindmodelleerimiskäsklusi, andes 

läbi selle kasutajale ülevaate käskluste kasutamisest ja nende tööpõhimõtetest. Pärast selle 

ülesande lahendamist peaks kasutaja oskama kasutada järgmisi käsklusi:  

1. Bluesurf käsklust; 

2. Replace face käsklust; 

3. Intersection point käsklust. 

Ülesande lahenduskäigust on koostatud videomaterjal [7]. 

Avada Labor_6.par.  

Valida Surfacing menüü alt Intersection point ning Sketch 8 ja Front pind.  

 

Joonis F.1. Kaks lõikepunkti eskiisi otstes 

Käsklus tekitas kaks punkti mudeli otsadele, mida on hiljem vaja kasutada (joonis F.1).  

Valida Surfacing menüüst Bluesurf . Liikuda kursoriga ühte mudeli otsapunkti ja 

valida Intersection poolt tehtud tipupunkt (Vertex point). Selleks et Quickpick menüü 

tekiks, peab vajutama hiire parempoolset klahvi punkti juures (joonis F.2).  

 

 

 



 

62 

 

Lisa F järg 

 

Joonis F.2. Quickpicki dialoogkast 

Valida järgmine eskiis.  

 

Joonis F.3. Pind punkist eskiisini 

Ja toimida nii kuni mudeli teise otsani (tipupunktini). 

 

Joonis F.4. Bluesurfiga tehtud pind mööda ristlõikeid 
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Valida kiirvalikumenüüst Guide curve step ja select peab olema valitud single. 

Seejärel valida mudeli servjooned (joonis F.5). 

 

Joonis F.5. Tekitatud pind kasutades etteantud rajakõverjoont 

Valida Planes alt Parallel ja luua uus tasapind Top tasapinnast 10 mm mudelist eemale. 

Valida Sketch ja äsja loodud tasapind. Käsklusega Include kopeerida mudeli äärmine 

servjoon ja klikkida Close Sketch(joonis F.6). 

 

Joonis F.6. Loodud eskiis mudelist 10 mm kaugusele 

Valida Extrude  Home menüüst ja luua 10 mm pind mudelist eemale poole (joonis 

F.7).  

 

Joonis F.7. Loodud 10 mm paksune pind mudelist eemale 

Valida Surfacing menüü alt Replace face , esimesena valida mahtpind ja seejärel 

kõverpind (joonis F.8).  
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Joonis F.8. Kumer pind asendatud tasasega 

Valida Round ja teha mudeli servjooned ümaraks (10 mm) (joonis F.9).  

 

Joonis F.9. Ümardatud mudeli servad 

Kasutades lineaarset mustrit (Linear pattern) ja värvimist, lõpetada mudel (joonis F.10). 

 

Joonis F.10. Modelleeritud telekapult 
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Lisa G. Ülesanne 7 - Tiib 

 

Ülesande eesmärk: Modelleerida tiib, kasutades selleks pindmodelleerimiskäsklusi, andes 

läbi selle kasutajale ülevaate käskluste tööpõhimõtest. Arvutisse peab olema installeeritud 

Microsoft Excel. Pärast ülesande lahendamist peaks kasutaja oskama kasutada järgnevaid 

käsklusi:  

1. Curve by table käsklust; 

2. Tear-off käsklust. 

Ülesandes kasutatavad kõverjoone koordinaadid on võetud UIUC Airfoil kodulehelt [8]. 

Avada uus Solid Edge ISO part dokument. 

Valida Surfacing menüüst Keypoint curve noole alt Curve by table . Klikkida Browse 

ja otsida üles dokument Labor_7_Blade.xlsx. Vajutada OK. Töölauale tekib eskiis, juhul 

kui eskiisi ei teki, suurendada lähemale (joonis G.1). 

 

Joonis G.1. Loodud kõverjoon Curve by table poolt 

Valida Sketch ja xy tasapind. Valida Include ja vajutada exceli poolt loodud kõverjoone 

peale (joonis G.2).  

 

Joonis G.2. Loodud sama eskiis  

Ajaloopuus peita Table by curve. Planes menüü alt valida Coordinate system . 

Avanevast menüüst valida Key-in ja vajutada OK. Z koordinaadi lahtrisse trükkida 3 mm ja 

vajutada Next -> Preview ->Finish. Z koordinaadi lahtrisse trükkida 6 mm ja vajutada 

Next -> Preview ->Finish. Töölauale ilmub 3 koordinaatteljestikku (joonis G.3). 
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Joonis G.3. Loodud 3 teljestikku 

Valida Sketch menüü alt Tear-off . Ning valida Coordinate system 2 xy tasapind 

(joonis G.4).  

 

Joonis G.4. Kopeeritud eskiis Tear-off käsunupuga 

Seejärel valida Sketch 1, milleks on eelnevalt loodud tiiva profiil. Käsklus kopeeris 

esimese teljestiku pealt profiili, teise teljestiku peale. Korrata käsklust, et kopeerida profiil 

ka kolmanda koordinaatsüsteemi peale.  
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Klikkida töölaual Coordinate system 2 peale ja edit definition. Avanevast menüüst valida 

Orientation step  . Z lahtrisse trükkida 25° ja vajutada Finish (joonis G.5). 

Klikkida töölaual Coordinate system 3 peale ja edit definition. Avanevast menüüst valida 

Orientation step  . Z lahtrisse trükkida 70° ja X lahtrisse trükkida 50° vajutada 

Finish(joonis G.5). 

 

Joonis G.5. Pööratud teljestikud 

Surfacing menüüst valida Bluesurf. Valida kolmanda teljestiku peal olev eskiis ja seejärel 

teise teljestiku peal olev eskiis (joonis G.6).  

 

Joonis G.6. Loodud pind Bluesurfiga.  
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Ja viimasena, esimese teljestiku peal olev eskiis (Joonis G.7).  

 

Joonis G.7. Loodud tiib 

Peida teljestikud, eskiisid ja ongi valmis.  

 

Joonis G.8. Tiib 
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Lisa H. Ülesanne 8 - Pudel 

 

Ülesande eesmärk: Modelleerida pudel, kasutades selleks pindmodelleerimiskäsklusi, 

andes läbi selle kasutajale ülevaate käskluste tööpõhimõtetest. Pärast ülesande lahendamist 

peaks kasutaja oskama kasutada järgmisi käsklusi: 

1. Lofted; 

2. Bounded; 

3. Project; 

4. Trim; 

5. Extend; 

6. Stitch. 

Ülesande lahenduskäigust on koostatud videomaterjal [9]. 

Avada Labor_8.par. Valida Surfacing menüü alt Loft ning valida Sketch 1 eskiis ja 

seejärel Sketch 2 eskiis. Kiirvalikumenüü pealt valida Guide curve step ning valida 

äärmised eskiisid. Vajutada Preview ja Finish(joonis H.1). 

 

Joonis H.1 Pudeli kuju Lofted käsunupuga 

Valida Planes alt Parallel ja luua uus tasapind Front tasapinna suhtes 50 mm mudelist 

eemale. 

 Valida Sketch ja äsja loodud tasapind ning joonestada selline eskiis, nagu on näidatud 

joonisel H.2.  
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Joonis H.2. Eskiis  

Ning Close Sketch ja Finish. 

Valida Surfacing menüü alt Project . Valida äsja joonestatud eskiis ning mudel, 

projekteerimissuunaks valida mudeli poole ja kinnitada klikkides vasakut hiireklahvi 

(joonis H.3).  

 

Joonis H.3. Projekteeritud eskiis pudeli pinnal 
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Valida Pattern menüü alt Mirror copy part  ning mudeli peale projekteeritud 

kõverjoon. Peegelda kõverjoon Front tasapinna suhtes.  

Valida Surfacing menüü alt Trim . Kasutades käsklust eemaldada kõverjoone sisemine 

osa (joonis H.4).  

 

Joonis H.4. Eemaldatud eskiisi sisu 

Valida Planes menüü alt Normal to curve ja tekitada kaks tasapinda kõverjoone sirgema 

joone otspunktidesse (joonis H.5).  

 

Joonis H.5. Tasapinnad sirge joone otspunktides 



 

72 

 

Lisa H järg 

Valida Sketch ja ülemine tasapind ning joonestada analoogne kaar nagu näidatud joonisel. 

Kaare üks ots peab puutuma sirgjoone lõpp-punkti (joonis H.6). 

 

Joonis H.6. Eskiis 1. tasapinna peal 

Joonestada ka teisele loodud tasapinnale analoogne skets (joonis H.7).  

 

Joonis H.7. Eskiis 2. tasapinna peal 

Valida Surfacing alt Bluesurf  ja luua pind ühest kaarest teiseni (joonis H.8).  
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Joonis H.8. Loodud pind eelnevatest eskiisidest 

Valida Surfacing alt Extend ning pikendada loodud pinna mõlemat otsa 18 mm võrra 

(joonis H.9).  

 

Joonis H.9. Pikendatud eelnevalt loodud pinda 18 mm võrra 

Valida Sketch ja eelnevalt loodud tasapind (Project curve jaoks) ning joonestada analoogne 

skets nagu näidatud joonisel (joonis H.10).  
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Joonis H.10. Eskiis Front tasapinnast 50 mm oleva tasapinna peal 

Projekteerida joonestatud skets pinna peale (joonis H.11).  

 

Joonis H.11. Projekteeritud eelnevalt loodud eskiis pinna peale 

Kasutades Trim käsklust eemaldada üleliigne pind (joonis H.12).  
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Joonis H.12. Trim käsklust rakendatud 

Käsklusega Mirror copy part peegeldada loodud pind Front tasapinna suhtes (joonis 

H.13).  

 

Joonis H.13. Peegeldatud teisele poole Front tasapinna suhtes 

Kasutades käsklust Bluesurf  katta tühjad avad (joonis H.14).  
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Joonis H.14. Bluesurf käsklusega loodud pind 

Valida Surfacing menüü alt Bounded , katta pudeli alumine pind valides kogu alumise 

servjoone (joonis H.15).  

 

Joonis H.15. Kaetud pudeli põhi 

Kasutades Parallel käsklust tekitada kaks tasapinda pudeli kaela juurde ning joonestada 

nendele kaks ringi diameetriga 35 mm. Kasutades käsklust Loft tekitada ringide ja pudeli 

vahele pind (joonis H.16).  
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Joonis H.16. Pudelikael 

Valida Surfacing menüü alt Stitch ja tõmmata kast ümber terve mudeli. Loodud mudeli 

pinnad on nüüd kokku seotud, moodustades ühtse pinna (joonis H.17).  

 

Joonis H.17. Pinnad seotud omavahel 
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Valida Solids grupi alt Helix ja Front tasapind ning joonestada selline eskiis nagu näidatud 

joonisel (joonis H.18).  

 

Joonis H.18. Eskiis keermete jaoks 

Close Sketch ja kiirvalikumenüüst valida Axis length and turns ning Turns lahtrisse 

trükkida 3.  

Värvida mudel ära ning tulemuseks on pudel (joonis H.19).  

 

Joonis H.19. Pindmodelleerimisega loodud pudel 
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Lisa I. Ülesanne 9 - Kõrvaklapp. 

 

Ülesande eesmärk: Modelleerida kõrvaklapp, kasutades selleks pindmodelleerimiskäsklusi, 

andes sellega kasutajale ülevaate käskluste tööpõhimõtetest.  

Ülesande lahendustkäigust on koostatud videomaterjal [10]. 

Avada Solid Edge ISO part dokument.  

Valida Sketch ja tasapind millel töötada. Valida Draw menüüst Curve käsklus ning 

joonestada analoogne skets nagu näidatud joonisel. Ning joonestada ka vertikaalne 

teljestik, et hiljem ümber selle pind kujutada (joonis I.1). 

 

Joonis I.1. Eskiis Revolved käskluse jaoks 

Vajutada Close Sketch ja Finish. 

Sufacing menüü alt valida Revolved. Valida eelnevalt joonestatud eskiis ning seejärel 

teljestik, mille ümber pind luuakse. Kiirvalikumenüüsse trükkida 360º ning Finish (joonis 

I.2).  

 

Joonis I.2. Loodud pind Revolved käsuga 

Valida Sketch ja Right plane. Kasutades Curve käsklust joonestada selline joon nagu 

näidatud joonisel I.3.  
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Joonis I.3. Kõverjoon Trim käskluse jaoks 

Valida Close Sketch ja Finish. 

Surfacing menüü alt valida Extruded ning valida joonestatud kõver, Distance lahtrisse 

trükkida 250 mm ning valjutada Finish (joonis I.4).  

 

Joonis I.4. Extruded pind eelnevalt loodud eskiisist 

Surfacing menüü alt valida Trim ning eemaldada pind, mis näidatud joonisel I.5.  

 

Joonis I.5. Trim käsuga eemaldatud pinnast osa 

Kasutades käsklust Parallel Plane, tekitada paralleelne tasapind Solid Edge algpinnast 

(joonis I.6).  
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Joonis I.6. Loodud paralleelne tasapind 200 mm kaugusel 

Valida Sketch ja joonestada tasapinnale ring (joonis I.7). 

  

Joonis I.7. Loodud tasapinnale joonestatud ring 

Vajutada Close Sketch ja Finish. 

Valida Surfacing menüü alt Extruded ja klikkida joonestatud ringile. Valida 

kiirvalikumenüüst Symmetric Extent ja Distance lahtrisse trükkida 120 mm. Seejärel 

klikkida Finish (joonis I.8).  

 

Joonis I.8. 120 mm venitatud pind 
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Valida Surfacing menüü alt Loft ning tekitada pind kahe profiili vahele (joonis I.9).  

 

Joonis I.9. loodud pind käsklusega Lofted 

Valida Sketch ja Right pind. Joonestada selline eksiis, nagu seda on näidatud alltoodud 

joonisel I.10.  

 

Joonis I.10. Eskiis  

Vajutada Close Sketch ja Finish. 

Valida Surfacing menüü alt Revolved ja tekitada 360º pind (Joonis I.11).  

 

Joonis I.11. Loodud pind ümber telje 

Valida käsklus Bluesurf ning katta lahtine ava (joonis I.12).  
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Joonis I.12. Loodud pind katmaks ava Bluesurfiga 

Kasutades käsklust Loft tekitada kahe profiili vahele pind. Mõlemasse profiili otsa 

kuvatakse lõpuolekute menüü, kust valida Curvature Cointinious ning kasutades otses 

olevaid vektoreid, reguleerida pind selliseks nagu on soov (joonis I.13). 

 

Joonis I.13. Lõpuolekute kontroll 

Joonestada veel üks ring kaabli jaoks. Kasutades Coordinate System, tekitada üks teljestik 

ringi keskele.  

 

Joonis I.14. Loodud uus koordinaatteljestik koos ringiga 
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Kasutades Keypoint Curve, joonestada loodud teljestiku keskpunktist üks kõverjoon 

(joonis I.15).  

 

Joonis I.15. Kõverjoon kaabli jaoks 

Kasutades Swept käsklust, tekitada pind mööda ette antud rada ja joonestatud profiili 

(joonis I.16).  

 

Joonis I.16. Kõrvaklapp juhtmega 
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Lisa J. Ülesanne 10 - Pardli korpus. 

 

Ülesande eesmärk: modelleerida pardli korpus, kasutades selleks erinevaid 

pindmodelleerimiskäsklusi, andes kasutajale ülevaate käskluste tööpõhimõtetest. Ülesanne 

on tuletatud Solid Edge help menüüs olevast materjalist [14].  

Ülesande lahenduskäigu kohta on koostatud videomaterjal [11]. 

Avada Labor_10.par.  

Valida Surfacing menüü alt Extruded ning Sketch 1. Avanevasse kiirvalikumenüüse 

Distance lahtrisse trükkida 12mm ning OK ja Finish (joonis J.1).  

 

Joonis J.1. Extrudetud pind 

Valida Home menüült Sketch ja Right tasapind. Kasutades Curve ja Arc käsklust 

joonestada kõverad. Seejärel klikkida Close Sketch ja Finish (joonis J.2). 

 

Joonis J.2. Kõverjoontega loodud profiil 
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Valida Surfacing menüü alt Bluesurf. Cross Section Step valida kõigepealt pardi tipus olev 

vertex point ja see järel ellips (Sketch 3) (joonis J.3). 

 

Joonis J.3. Bluesurfi esimne samm 

Seejärel valida Sketch 1 (joonis J.4).  

 

Joonis J.4. Bluesurfi teine samm 

Bluesurf  kiirvalikumenüüst valida Guide Curve Step, ning nendeks on kaks äärmist 

rajakõverat. Seejärel klikkida OK ja Finish (joonis J.5). 

 

 



 

87 

 

Lisa J järg 

 

Joonis J.5. Bluesurfi kolmas samm 

Järgnevalt valida Bounded ja katta pardli pealmine pind (joonis J.6).  

 

Joonis J.6. Pind kaetud Bounded käsklusega 

Selleks et tekitada tahke mudel, valida Surfacing menüü alt Stitched ja valida terve mudel. 

Avaneb aken, kus küsitakse "kas tahad luua tahket keha". Vajutada OK (joonis J.7). 

 

Joonis J.7. Kokku seotud mudelist loodud mahtkeha 
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Kasutades Angled Plane, tekitada 45° nurga all tasapind Front tasapinna suhtes (joonis 

J.8).  

 

Joonis J.8. Uus tasapind 45º all 

Kasutades Parallel Plane, tekitada uus paralleelne pind, äsja loodud pinnast 17,25 mm 

tahapoole (joonis J.9). 

 

Joonis J.9. Uus paralleelne tasapind 17,25 mm eemal 

Valida Home menüü alt Cut ja joonestada selline eskiis nagu joonisel.  

 

Joonis J.10. Loodud eskiis eelnevalt loodud tasapinna peale 
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Seejärel valida Close Sketch ja kiirvaliku menüüst valida Cut -Through next ja suunaks 

valida välja poole. Seejärel klikkida Finish (joonis J.11). 

 

Joonis J.11. Ava lõikamine 

Valida Home menüült Cut ja eelnevalt loodud 45 kraadise nurga all olev tasapind ning 

joonestada eskiis (joonis J.12).  

 

Joonis J.12. Loodud eskiis 

Ning valida Close Sketch ja valida suund selliselt, et lõikuks alumine osa ära.  

 

Joonis J.13. Lõigatud alumine serv 
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Valida Surfacing menüü alt Parting split  . Seejärel valida eelnevalt loodud 45 kraadise 

nurga all olev tasapind ja terve pardli pind (joonis J.14).  

 

Joonis J.14. Parting split 

Valida Surfacing menüü alt Offset ja just splititud pind. OffsetiDistance lahtrisse trükkida 

3mm ning suunaks valida pardli poole. Ning klikkida Finish (joonis J.15). 

 

Joonis J.15. Offset pardli poole 

Valida Surfacing menüü alt Extend ja pikendada ülemist pinda 18,95 mm.  

 

Joonis J.16. Pikendatud serva 18,95 mm 
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Kasutades Parallel Plane, tekitada tasapind 58 mm kaugusele esialgsest 45 kraadise nurga 

all olevast tasapinnast (joonis J.17).  

 

Joonis J.17. Uus paralleelne tasapind 

Valida Home menüü alt Cut ja äsja loodud tasapind, millele joonestada alltoodud eskiis 

(joonis J.18).  

 

Joonis J.18. Tasapinnale joonestatud eskiis 

Avanevasse kiirvalikumenüüst valida Cut -From/To Extent ning eelnevalt loodud Offsetiga 

pind (joonis J.19).  

 

Joonis J.19. Korpusele tehtud lõhe 
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Valida Home menüü alt Thin Wall . Valida menüüst Thin wall - open faces, 

seinapaksuseks 2mm ja pealmine pind, mis jääb avatuks (joonis J.20).  

 

Joonis J.20. Mudel tehtud õhukeseseinaliseks 

Valida Home menüü alt Round ja teha servad ümaraks. Ongi valmis! (joonis J.21) 

 

J.21. Loodud pardli korpus 
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Lisa K. Ülesanne 11 - Vorm. 

 

Ülesande eesmärk: Modelleerida kerale vorm, kasutades selleks pindmodelleerimise 

käsklusi, andes läbi selle kasutajale ülevaate käskluste tööpõhimõtetest. Pärast selle 

ülesande lahendamist peaks kasutaja oskama kasutada: 

1. Parting surface 

Avada uus Solid Edge ISO part dokument.  

Valida Sketch ja joonestada ruut mõõtudega 200 x 200 mm Top (xy) pinnale (joonis K.1). 

 

Joonis K.1. Joonestatud ruut 

Valida Close Sketch ja Finish. 

Kasutades käsklust Extrude, genereerida sümmeetriliselt 200 mm risttahukas (joonis K.2).  

 

Joonis K.2. Kuup 
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Vaida Clipboard -> Part copy ning otsida üles ja valida Labor_11.par. Veenduda, et 

avanevas menüüs oleks Design bodies ees linnuke ja vajutada OK (joonis K.3).  

 

Joonis K.3. Kuupi sisestatud kera 

Valida Home menüü alt Solids grupist Add body alt Subtract ning valida esmalt 

risttahukas ja seejärel kera.  

Valida Status barilt View style alt Visible and hidden edges (joonis K.4).  

 

Joonis K.4. Peidetud pinnad 
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Surfacing menüü alt valida Parting split . Esmalt valida Top (xy) tasapind ja seejärel 

kera (joonis K.5).  

 

Joonis K.5. Kera poolitatud kuubi sees 

Surfacing menüü alt valida Parting surface . Esmalt valida Top (xy) tasapind ja 

seejärel eelnevalt loodud kera äärmine piirjoon. Avanevasse menüüsse trükkida 100 mm ja 

suunaks mudeli eemale (joonis K.6).  

 

Joonis K.6. Poolitatud kõverjoonest kera pinnal venitatud pind 100 mm 
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Valida tagasi Shaded with visible edges.  

Valida Home meüü alt Solids grupist Add body alt Split . Esmalt valida risttahukas ja 

seejärel Parting surface poolt loodud pind (joonis K.7).  

 

Joonis K.7. Kolmeks jaotatud vorm 

Käsklusega eraldati mudel kolmeks osaks.  
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Lisa L. Ülesanne 12 - Hiir. 

 

Ülesande eesmärk: Modelleerida hiir (joonis L.1), kasutades selleks 

pindmodelleerimiskäsklusi. Ülesannetes 1 kuni 11 kasutatud käsklused peaksid olema 

eeskujuks, et iseseisvalt modelleerida hiir.  

Ülesande lahenduskäigu kohta on koostatud videomaterjal [12]. 

 

Joonis L.1 Hiir 
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