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OSA I: LEIUTAMINE 
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Leiutaja stereotüüp 

Olulisemad leiutised 



Definitsioon 

 Mis on leiutis? 

 Leiutis on mingi (tavaliselt) tehnilise probleemi 

uudne ja tööstuslikult kasutatav lahendus 

 

 Leiutis on uus, leiutustaset omav ja tööstuslikult 

kasutatav tehniline lahendus, mille objektiks võib 

olla seade, meetod, aine, kaasa arvatud 

bioloogiline aine, või nende kombinatsioon 
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Leiutaja 7 tavapärast eksimust 

Lahendus on probleemist keerulisem 

Lahendust ei hoita enne patendeerimist saladuses 

Leiutis ei ole uudne 

Probleemist ei ole täielikult aru saadud 

Keegi ei soovi leiutist kasutada 

Turvalisem on leiutist enda valve all hoida 

Leiutaja ülehindab oma toodet 
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Leiutaja stereotüüp 
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Leiutaja stereotüüp 
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OSA III: PROTOTÜÜPIMINE 

Liigid 

Näited 

Ülesanded õpilastele 



Prototüüp – toote või teenuse algkuju  

• omaduste testimine (funktsionaalsus, ergonoomika, 

esteetika) 

• majanduslike riskide maandamine 

• seadusenõuete täitmise kontroll (avarii, keemia, 

elekter, …) 

• tootmisprobleemide kaardistamine 

• sisseostetavate komponentide ühilduvus 

• valmistatakse mitmel erineval viisil, otstarbel ja 

viimistlustasemel 
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Prototüübi liigid - Savimudel 
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Prototüübi liigid - Papist mudel 
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Prototüübi liigid - Tarkvara funktsionaalne 

prototüüp 
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Prototüübi liigid - Toote ainueksemplar 
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Prototüübi liigid - Toote ainueksemplar 
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Prototüübi liigid - 3D printimine 

toote imitatsioon 

e. dummy 
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Prototüübi liigid - 3D printimine 

värviline 

funktsionaalne 
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Prototüübi liigid - 3D printimine 



NÄITEID ÕPILASTE 

PROTOTÜÜPIDEST 

Tootearenduse kursused 2010.a. ja 2011.a.  
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Tootearenduse kursus 

Ülesanne: 

 Teostada oma meeskonna idee uuest tootest 

 Tootearendus  

sh prototüüp, ettekanne “investoritele”, aruanne 

Kursuse sisu: 

 Läbitakse kolme kuuline tootearenduse protsess 

neli loenguosa ja kohapealsed ülesanded 

kuus tööde ülevaatust 
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Ideed ja prototüübid 

    Kokkuvolditav söögikarp 

    Poekäru (ekraanil tooteinfo ja hinnaarvutus) 

    MuteBox (helikindel ruum) 

    Reaallaud (erifunktsioonidega joonestamise ja 

õppimise laud) 

    Laser kõrgushüppe latt 

    Vinüülplaatidega LED põrandavalgusti 
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ÜLESANDEID ÕPILASTELE 
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Mootoriga plaaner 
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Potensiaalse energia sõidukid 
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Sillad/toed 
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Nuputamine 

 Paigutada 10 tavalist raamatud lauast 5 cm 

kõrgusele 1 A4 lehe abil!? 

 

 Ja lisaülesanded: 
 http://inventors.about.com/od/kidexperiments/Science_Experiments

_for_Kids.htm 
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Vahukommi väljakutse 
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Tulemused 
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OSA IV: TOOTEARENDUS 
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Kolm küsimust 

Tootearenduse etapid 

Näited 

Grupitöö 



Tootearendus    

Definitsioon: 

 See on protsess, mis hõlmab nii toote loomist kui ka 

turule toomist 

 Tootearenduse eesmärgiks ei ole mitte uus toode 

vaid edukas äri 

 

 80-85% uutest toodetest annab turunõudluse 

analüüs 

 15-20% annab teadus-, arendus- ja leiutustöö 
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Kolm küsimust 

    1) Kes on minu klient ja millist tema vajadust  

        ma tahan rahuldada? 

 

    2) Mida ma suudan talle pakkuda? 

 

    3) Miks klient valib minu toote? 
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Eramaja omanik, kes hoolib loodusest ja energia säästust 

5 kW jagu hea hinnaga taastuvat energiat 

Soodsam hind, lihtne hooldus, hea disain, lihtne osta 
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Tootearenduse etapid 
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Tootearendus - õpilastööde näited 
IDE: töötuba 

Ülesanne: mõelda meeskonnas välja uus, praktiline ja 
kasutaja vajadusi rahuldav rattatarvik 
 
 
Protsess: teooriaosa, meeskonnad, ideede 
genereerimine, prototüüpimine, turundus, disain, 
esitlused 
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Tänan tähelepanu eest! 


