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Täienduskoolituse õppekava 
CAM-programmeerimine (raaltootmine) Fusion 360 abil 

 
Täienduskoolitusasutuse nimetus: AruCAD Süsteemid OÜ 

 

Õppekava nimetus: CAM-programmeerimine (raaltootmine) Fusion 360 abil 

 

Õppekavarühm: arvutikasutus 

 

Õpingute alustamise ja toimumise tingimused: koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti kasutamise oskus. 

Kasuks tuleb 3D mudeli omaduste mõistmine. Koolitus on orienteeritud Windowsi op. süsteemi kasutajatele. 

Mac-süsteemi põhist õpet koolitusel ei käsitleta. Koolitus toimub Fusion 360  põhjal. 

 

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud inseneridele, kes tegelevad tootedisainiga, tootearendusega, üksikute 

detailide loomisega. Koolitus on sobilik ka tudengitele. Fusion 360 koolitus on sobiv just neile spetsialistidele, 

kellele on oma töös oluline märksõna koostöö, just seda võimaldab Fusion 360 suurepäraselt. 

 

Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda teadmised ja oskused, et viia oma idee kontseptsioonist tooteni. Osalistel 

on võimalik omandada teadmisi läbi praktiliste näidete freesdetaili töötlemise programmeerimisest 3 – 

teljelise CNC töötlemiskeskuse baasil ning seda Fusion360 CAD/CAM programmi keskkonnas. 

 

Õpiväljundid:  

 

o Orienteeruda Fusion360 tarkvara raaltootmise (Manufacture) moodulis 

o Freesdetaili mudelit töötluseks ette valmistada 

o Luua detaili erinevaid paigaldusi CAM-programmis arvestades reaalse CNC freespingi 

omadustega 

o Rakendada, kontrollida ja muuta 2D ja 3D tööradasid freesimise operatsioonide 

programmeerimiseks 

o Luua, täiendada ja kasutada freesimise tööriistade andmebaasi 

o Genereerida NC-koodi valitud paigalduste või tööradade põhjal 

 

Õppe kogumaht: 14 ak/h, kogumahus auditoorne õpe, praktiline osa vähemalt 90%, iseseisev töö puudub. 

Koolitus on jagatud kahele õppepäevale mahuga 7 ak/h päev. 

 

Õppe sisu/teemad:  

 

I koolituspäev (7 ak tundi) 

• Programmi tutvustus. Kasutajaliides, erinevad töökeskkonnad ja nende võimalused. Failihaldus ja 

koostöö Fusion360 keskkonnas. 

• ”Manifacture” töökeskkonna ülevaade. Tooriku/detaili paigalduse loomine: tooriku, mõõtmete 

määramine, detaili koordinaatsüsteemi defineerimine 

• Ülevaade enimkasutatavatest 2D freesimise ja avatöötluse tööradadest 

• Ülevaade enimkasutatavatest 3D tööradadest 
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• Lõikeinstrumentide andmebaasi loomine, kasutamine ja muutmine 

• CNC töötlusprotsessi simuleerimine, tööradade muutmine, NC-koodi loomine 

 

II koolituspäev (7 ak tundi) 

• Detaili programmeerimine mitmes paigalduses 
• Detailsemalt lõikeinstrumentidest ja lõikerežiimidest: valiku põhimõtted ja andmete otsing 
• Praktiline CNC töötlus (võimalusel) 

Õppekeskkonna kirjeldus: 

Koolitus viiakse läbi veebikoolitusena Zoom keskkonnas. Koolituse korraldaja informeerib 

osalejaid aegsasti vajaminevatest vahenditest, milleks on arvuti, arvutihiir, lisaekraan ning 

tarkvara, mille osaleja peab enne koolitust enda arvutisse laadima. Veebikoolitusel osaleja 

kuuleb ja näeb läbi Zoomi veebiportaali koolitajat, koolitaja ekraanipilti ja sellel tegutsemist. 

Koolitusel osaleja saab esitada küsimusi (‘Chat’) vestlusakna kaudu või läbi mikrofoni ning 

jagada enda ekraanipilti. Koolitaja edastab enne koolituse algust igale osalejale eestikeelse 

õppematerjali (konspekti). 

 

Koolitust korraldatakse tavaolukorras ka aadressil Lõõtsa 4 Tallinn, AruCAD Süsteemid OÜ 

koolitusklassis või kliendiga kokkuleppel muus sobivas ruumis. Koolitusruumi valmisoleku 

koolituseks, õppeks vajalikud vahendid ja kaasaegse tehnoloogia tagab kohapeal koolituse 

korraldaja. Igale osalejale on koolituse ajal kasutada sülearvuti, mis sisaldab praktiliseks 

õppeks vajalikku Fusion 360 tarkvaraprogrammi. Koolitusel saab iga osaleja vastava koolituse 

jaoks loodud eestikeelse õppematerjali ja konspekti paberkandjal. 

 

1. Koolituse lõpetamise tingimused: 

• koolituse lõpetamise eelduseks on täies mahus ja aktiivne osalemine koolituspäeva õppetöös 

ning praktilistes harjutustes. 

• täienduskoolitusel osalenutele väljastatakse tõend koolituse läbimise kohta. 

 

2. Koolitaja kvalifikatsioon:  

Fusion 360 koolitust viib läbi Tõnu Leemet , kes on AruCAD Süsteemid koolituspartner. 

Tõnu Leemet töötab teadurina Eesti Maaülikooli Tehnikainsituudis ning on tegev Eesti Maaülikooli 

Avatud Ülikooli juures. On välja töötanud erialase koolituse “CNC freesimise ja CAM 

programmeerimise algkursus: seadistamine, programmeerimine, opereerimine”. Tõnu on 

bakalaureuse ja magistri astme Digitaalsete tootmistehnoloogiaid (CAD/CAM/CNC) puudutavate 

õppeainete vastutav õppejõud. 

 


