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Robotitehnika arengu tulemusena on toimunud hüppeline areng õppeseadmete valdkonnas. 

Järjest rohkem ettevõtteid pöörab ressurssi tööstusprotsesside automatiseerimiseks, mis 

tähendab robotite kasutusele võtmist. Tööstusprotsesside automatiseerimiseks kasutavate 

seadmete kontrollimiseks vajatakse pädevat tööjõudu. 

 

Töö koosneb kolmest peatükist, kus esimeses peatükis tuuakse välja õppetöös kasutatava 

seadme kui ka lõppseadmete tehnilised andmed ning võimalused. Uuritakse analoogseid 
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Master’s thesis methodical possibilities using manipulator for teaching is brought out. Due to 

major development in the field of robotics it has caused development in educational devices. 

Many companies aim their resources to automate their processes which means using robots. 

For using automated solutions skilled labour is needed. 

 

Thesis consists of three chapters. In the first chapter learning device and end effectors 

technical data and usage possibilities have been brought out. Similar devices are compared 

with terms given by manipulator uArm Swift Pro which will be used for teaching. The second 
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SISSEJUHATUS 

 

Viimastel aastatel on hüppeliselt arenenud robootika valdkond, laiendades sellega seotuid 

seadmeid. Rakendusvaldkondi robootika valdkonnas on palju, näiteks tööstus, meditsiin, 

kosmos, veealused uuringud, tuumaenergiajaamad jpm. Tööstuses rakendatud robotid pakuvad 

mitmesuguseid eeliseid toote – ja tootmisaja tsükli optimeerimisel. Sellist liiki areng on 

põhjustanud robotite kasutuselevõttu erinevatel protsessidel nagu keevitamine, pakkimine, 

korraldamine, lõikamine, värvimine jne. Trend võtta kasutusele roboteid, et automatiseerida 

klassikalisi tööstuslikke protsesse nõuab haridussüsteemilt antud temaatika õpetamist, kuna 

tegemist on keerulise valdkonnaga [1].  

 

Eesti Maaülikooli õppeainete Robotitehnika I ja – II ning Masinaehitustehnoloogia tarbeks on 

kasutada õppevahend uArm Swift Pro. Eelnevalt nimetatud masin on manipulaator, millega saab 

simuleerida erinevaid liigutusi ning rakendada mitmeid funktsioone. Robot on kui automaat, 

mis aitab inimesi tööprotsessides, kuna inimene kasutab töötamiseks enamasti käte abi, siis on 

ka tööstusrobotil mehaaniline käsi ning seda nimetatakse manipulaatoriks [2].  

 

Õppetööks olemasolev seade uArm Swift Pro on mõeldud simuleerima läbi mängulise tee 

erinevaid võimalusi, mida tööstuses kasutatakse, kuid lihtsustatult. Seadmetega on võimalik 

luua erinevaid ülesandeid, millega piltlikult kujutakse erinevate tööstusharude läbiviimise 

protsesse. Käesoleva seadmega saavutatakse esmane kokkupuude ja arusaam, milleks antud 

seadmed on võimelised. Tudengitel on võimalik kinnitada teoreetilisi aluseid praktiliselt ning 

saavutada esmane kogemus, mida võib tööle asumisel vaja minna 

 

Tehnikavaldkonnas tegutsevaid ettevõtteid on Eestis piisavalt ning neist suurimad tegelevad 

järjest rohkem tootmisprotsesside automatiseerimisega tänu ettevõtjate teadlikkuse tõusule ning 

robotite taskukohasuse tõttu [3]. Sellest tulenevalt peaksid Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi 

lõpetajad olema ette valmistatud selliste masinatega töötamiseks.  

 

 



7 

 

Tööstuslahenduste areng nõuab ka õppeainete täiendamist ja moderniseerimist, et pakkuda 

tudengitele täisväärtuslikku õpet. Õppeainete TE.0923, TE.0986 ja TE.0551 raames 

tutvustatakse tööstusrobootika põhimõtteid. Rakendamaks teoreetilisi teadmisi praktiliselt, 

töötatakse välja antud ainetele labortööd, millega sooritatakse erinevaid ülesandeid, mis 

simuleerivad tööstuses kasutatavaid funktsioone. Ülesanneteks töötatakse välja labortööd, 

tuuakse välja ettepanekud labortööde edasiarenduseks, arendatakse seadme õppestend ja 

modelleeritakse õppevahendile täiendavaid detaile.  

 

Esimeses peatükis tuuakse välja õppemanipulaatori uArm Swift Pro tehniline spetsifikatsioon, 

kirjeldatakse õppestendi- ja labortööde nõudeid. Antud peatükiga selgitatakse välja, millisteks 

ülesanneteks abivahend on võimeline ning milliseid ülesandeid on võimalik seadmega 

lahendada.  

 

Teises peatükis tutvustatakse labortööde arenduse etappe, teostatakse analüüs õppevahendi 

võimalike funktsioonide ja tööstuses kasutavate lahendustega, kirjeldatakse töökohtasid, 

esitatakse väljatöötatud labortööd ning antakse ülevaade ning ettepanekud labortööde 

täiendamiseks.  

 

Kolmandas peatükis teostatakse õppestendi arendustöö, millega tagatakse sujuvam labortööde 

läbiviimine. See hõlmab õppestendile täiendavate lisade modelleerimist, ning vajaminevate 

detailide valmistamist, välja tuuakse ka arendustöö ning labortööde läbiviimise kulu. 

 

Lisades esitletakse väljatöötatud labortööd, tuuakse välja hinnapakkumine ning tehnilised 

joonised. 
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1. ÕPPEMANIPULAATORI UARM SWIFT PRO, ÕPPESTENDI 

JA LABORTÖÖDE KIRJELDUS 

 

1.1.  Õppemanipulaatori uArm Swift PRO ja lõppseadmete kirjeldus 

 

Manipulaatori uArm Swift PRO põhielemendid ning koordinaadisüsteem on välja toodud 

joonisel 1 (telgede ristumispunktid ei ole seadme nullpunkt). Seade on välja arendatud 

väiketootjate – ja õppe arendustööde eesmärgil. Tootja garanteerib opereerimise lihtsuse ning 

tarkvara kiire kasutusoskuse valdamise [4].  

 

Joonis 1. uArm Swift Pro õppemanipulaator, kus 1 – ülemine liigend, 2 – alumine liigend, 3 – 

lõppseade, 4 – baas [4]. 

 

Seade põhineb Arduino Mega 2560 mikrokontrolleril, mis arendati välja 2005 aastaks. Arduino 

platvorm arendati välja prototüüpide loomiseks, mis täidaks kasutaja poolt ettekirjutatuid ning 

programmeerituid funktsioone ning täidaks need vastavate lisadega, mis on arendusplaadiga 

ühendatud [5].  
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Õppevahendi tehniline spetsifikatsioon on esitatud tabelis 1. Tabelis tuuakse välja peamised 

parameetrid, millega saavutatakse seadme kohta esmane tehniline informatsioon. 

 

Tabel 1. uArm Swift PRO tehniline spetsifikatsioon [6] 

Kirjeldus Väärtus 

Mass, kg 2,2 

Vabadusastmed 4 

Kordustäpsus, mm 0,2 

Maksimaalne tõstevõime, kg 0,5 

Tööala, mm 50 – 320 

Maksimaalne kiirus, mm/s 100 

Ühendusviis Micro USB 

Juhtmevaba ühendus Bluetooth 4.0 

Toiteadaptri sisendvool 100 – 240 V, 50/60Hz 

Toiteadaptri väljundvool 12 V, 5 A, 60 W 

Töötemperatuur, °C 0 – +40 

 

Riistvara andmed on välja toodud tabelis 2, kus kirjeldatakse olulisi näitajaid manipulaatori 

riistvara kohta. 

 

Tabel 2. uArm Swift Pro riistvara andmed [6] 

Riistvara Kirjeldus 

Mõõtmed, mm 150 x 140 x 281 

Emaplaat Arduino Mega 2560 

Bitti kiirus, bps 115200 

Laiendusvõimalused I/O – 3 tk  5 V – 1 tk  IIC – 1 tk 

 

Tarkvara andmeid on kirjeldatud tabelis 3, kus tuuakse välja vajaminevad tarkvaralised 

lahendused, millega on võimalik seadet juhtida ning täiendavalt programmeerida. Seadme 

kasutamiseks vajaminev kontrolltarkvara on kättesaadav tootja kodulehelt. Arendustarkvarana 

on toetatud mitmed viisid nagu Python, Arduino ja ROS ehk Robot Operating System. 

Autoriõiguste osas on tegemist vabavaralise ning vabalt kättesaadava lähtekoodiga, mida 

huvilistel on võimalik kohandada ning täiendada vastavalt oma soovidele. 
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Tabel 3. uArm Swift Pro tarkvara andmed [6] 

Moodul Tarkvara 

Kontrollprogramm uArm Studio 

Aplikatsiooni kontroller uArm Play 

Arendustarkvara Python / Arduino / ROS 

Autoriõigused Open Source 

 

Liigendite kiiruseid ning tekkivaid jõude esitatakse tabelis 4, mis on välja toodud kõikide 

seadme mootorite kohta. 

 

Tabel 4. uArm Swift Pro liigendite kiirus ja tekkiv pöördemoment [6] 

Mootor Liikumisulatus, ° Kiirus, °/s Eluiga, h Pöördemoment, 𝑵 ∙ 𝒎 

Baasmootor 0 - 200 40 > 3000 1,18 

Vasak mootor 0 - 135 40 > 3000 1,18 

Parem mootor 0 - 100 40 > 3000 1,18 

Lõppseadme mootor 0 - 180 60 500 0,2 

 

Antud õppeseadmele on tootja valmistanud mitmeid lõppseadmeid, mille andmed on esile 

toodud tabelis 5. 

 

Tabel 5. uArm Swift Pro lisaseadmete spetsifikatsioon [6] 

Seade Kirjeldus Väärtus 

Vaakumpump 

Iminapa läbimõõt, mm 5 – 10 

Maksimaalne tekitatav surve, kPa 33 

Maksimaalne tõstetav mass, kg 1 

Universaalne hoidja 

Mass, kg 0,036 

Mõõdud, mm 62 x 25 x 15 

Hoidja ava läbimõõt, mm 14 
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Tabel 5. järg 

Mehaaniline haarats 

Mass, kg 0,058 

Mõõtmed, mm 92 x 50 x 18 

Maksimaalne tõstetav mass, kg 0,8 

Maksimaalne haaratsite vahe, mm 40 

Maksimaalne kiirus, mm/s 20 

Töövool 6V / 200 mA 

3D printer 

Energiakulu, W 35 

Täpsus, mm 0,2 

Filament (PLA), mm 1,75 

Maksimaalne printimiskiirus, mm/s 20 

Faili formaat gcode 

Prinditava detaili suurus, mm 100 x 100 x 100 

 

 

 

Laser 

Laseri võimsus, mW 500 

Töövool 12 V / 5 A 

Lainepikkus, nm 405 

Mass, kg 0,14 

Laserpea mõõtmed, mm 55 x 33 x 88 

Graveeritavad materjalid Puit, plastik, nahk, sulg, paber 

 

Eelnevates tabelites esitati õppeseadme olulisemad omadused ja väärtused, millega seadmega 

töötav inimene peab olema enne kasutamist tutvunud. Seadme piirväärtused on olulised selle 

tööea tagamiseks ning täpsuse säilitamiseks. 

 

1.2. uArm Swift Pro lõppseadmete funktsionaalsus 

 

Seadme kasutajal on võimalik õppida läbi mänguliste võimaluste, lihtsa ülesehituse ning 

erinevate lõppseadeldiste ehk tööorganite kaudu tööstusliku robotkäe algtõdesid ning 

võimalusi, millega paremini organiseerida tööstuses tootmist.  

 

Õppevahendi jaoks on võimalik paigaldada järgnevad tööriistad: 

1. Iminapp 

2. Laser 
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3. 3D printer 

4. Mehaaniline haarats 

5. Universaalne hoidik 

6. Laiendusmoodul(id) 

7. Masinnägemis moodul 

 

Iminapp kinnitub seadme külge kaasasoleva poldiga. Pärast kinnitamist tuleb ühendada 

neljanda telje mootor kahe pistikuga, mis paiknevad ülemise liigendi peal ning taga, lisaks 

ühendada seadme küljes olev vaakumvoolik lõppseadmega, esitatud joonisel 2. Iminapa 

tehnilised näitajad on välja toodud tabelis 5. 

 

Joonis 2. Iminapp ning selle ühendamine [4]. 

 

Lasermoodul kinnitub seadmega sama kinnituspoldiga, mis on seadmega kaasas. Erinevalt 

iminapa ühendamisega pole lasermooduli ühendamiseks vaja ühendada vaakumvoolikut ning 

kahte pistikut vaid ainult üks. Oluline on jälgida, kuidas pistiku ning pistikupesa nooled 

paiknevad, esitatud joonisel 3. Lasermooduli tehnilised näitajad on välja toodud tabelis 5. 

 

Joonis 3. Pistiku ning pistikupesa noolte paiknemine [4]. 
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NB! Kui laser ei suuda graveerida paberit, siis avada uArmStudio ning vajutada „Start“ 

funktsiooni graveerimise alustamiseks, seejärel fokuseerida laseri läätse – õrnalt keerates, 

esitatud joonisel 4. Tähelepanelik tuleb olla nii seadme ühendamisel kui ka laseri käivitamisel. 

Vältida kehaosade sattumist laserkiire teele. [4] 

 

Joonis 4. Laseri läätse fokuseerimine [4]. 

 

3D printeri ühendamine käib sarnaselt eelnevatele lisaseadmetele, kuid sellel on täiendav 

trükkplaat, mis ühendatakse seadme tagaküljele (esitatud joonisel 5), millega omakorda 

ühendatakse pistik. 

 

 

Joonis 5. 3D printeri moodul ning selle ühendamine [4]. 

 

Mehaaniline haarats kinnitub analoogselt teistele lõppseadmetele, haarats on kujutatud joonisel 

6. Lõppseade ühendatakse kaasasoleva poldiga manipulaatori külge, pistiku ühendamisel 

pöörata tähelepanu, et pistik ühendatakse nii nagu ette nähtud. 
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Joonis 6.  Mehaaniline haarats [4]. 

 

Universaalne hoidik, kuhu on võimalik kinnitada näiteks marker või pastakas, on mõeldud 

erinevate kirjutamis- ja joonistamisülesannete täitmiseks. Universaalne hoidik on kujutatud 

joonisel 7. 

 

Joonis 7. Universaalne hoidik [4]. 

 

Laiendusmoodulitega, esitatud joonisel 8, on võimalik luua manipulaatorile lisaväärtusi ning 

kohandada erinevaid võimalusi kasutaja soovide järgi. Kasutades näiteks nägemismoodulit, 

arendusplaate ning ventilaatorit, on võimalik, palavatel suvepäevadel, kohandada seadme 

liikumine vastavalt inimese pea liikumisele ning agregaat tekitab õrna õhuvoolu.  
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Joonis 8. Laiendusmoodul [4]. 

 

Masinnägemine on kahte valdkonda, riist- ning tarkvara, ühendav protsess, kus läbi arvuti 

tuvastatakse piltidelt ning videotel kujutatud objektidest info. Käesolevat lahendust kasutatakse 

tihtipeale informatsiooni kogumiseks, millega läbi viia etteantut ülesannet. Masinnägemist 

rakendatakse tööstuses, kus kaamerate, riistvara ning tarkvara abil tuvastatakse erinevaid 

tooteid, nende arvu või kindlaid omadusi, mille põhjal näiteks liigitada ning teisaldada 

täiendavate seadetega objektid õigetele liinidele. Kirjeldatavat lahendust kasutatakse ka toodete 

kvaliteedi hindamiseks, mille eelis inimsilma ees on täpsuses [7]. Manipulaatoriga ühilduv 

masinnägemis moodul on kirjeldatud joonisel 9. 

 

Joonis 9. Masinnägemis moodul [4]. 

 

Eelpool välja toodud ülevaatega kirjeldatakse antud seadme tootja poolt ettenähtud 

lõppseadmete kasutamist käesoleva seadmega. Õpetatavad ained peaksid võimaldama 

ühendada erinevaid õppeaineid läbi ainetööde, misläbi saavutatakse edukas ainetöö ning 

lisaväärtusi seadmetele. Antud viisiga on võimalik tekitada erinevaid ainetöid näiteks õppeaines 

mikroprotsessortehnika põhikursus, millega luuakse toimiv lahendus nimetatud aines ning 

robotitehnikas kasutatav manipulaator saab endale lisafunktsiooni. 
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1.3.  uArm Studio tarkvara 

 

Riistvaraga suhtlemiseks ning tegevuste kontrollimiseks on vajalik tarkvara uArm Studio, 

esitatud joonisel 10. Antud tarkvara on võimalik paigaldada arvutisse, millel on üks järgnevatest 

operatsioonisüsteemidest: Windows, Mac või Linux. Täiendavalt on võimalik paigaldada uArm 

Play & uArm Draw Androidi ning iOS operatsioonisüsteemidele [8]. Tegemist on lihtsa ning 

kergesti õpitava keskkonnaga, kus keskkondade kontrollimiseks on viis erinevat 

aktiveerimisnuppu „Blocky, Control, Teach & Play, Draw / Laser, 3D Printing“. Läbi eelnenud 

funktsioonidele pääseb kasutaja ettenähtud keskkonda ning seeläbi on võimalik sooritada 

vajaminevad toimingud. 

 

 

Joonis 10.  uArm Studio keskkonna kuvatõmmis. 

 

Tarkvaraga seadme kontrollimiseks tuleb esmalt ühendada seade toitekaabliga, lülitada seade 

sisse selleks ettenähtud lülitiga ning ühendada seade arvutiga, kasutades USB kaablit. Võimalik 
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on luua ühendus seadme ja nutiseadme vahel läbi Bluetooth’i ja WIFI. Ühenduse saavutamisel 

saab kontrollida masina liikumist ning rakendada vajaminevaid funktsioone. 

 

Seadme kontrollkeskkonnas on erinevad valikud, mis on, lühidalt, järgnevalt kirjeldatud: 

1. Blocky – loogikafunktsioonid, kus on võimalik seadet programmeerida vastavalt 

tööülesannetele. 

2. Control – kontrollfunktsioonid, millega on võimalik seadet liigutada, klaviatuuri ja 

arvutihiire abil, soovitud suundades. 

3. Teach and Play – õpeta ja mängi funktsioon, kus on võimalik seadmele õpetada selgeks 

erinevad liigutused, mida seade suudab iseseisvalt hilisemalt korrata. 

4. Draw / Laser – joonistamine / laserseade, keskkond millega on võimalik universaalhoidiku 

ning kirjavahendiga joonistada erinevaid kujundeid, pilte jms ning laserseadmega graveerida 

erinevatele materjalidele. 

5. 3D printing – 3D printeri funktsioon, antud keskkonna kasutamiseks on vajalik täiendavat 

tarkvara CuraForumArm, läbi antud keskkonna saab  lisaseadmega printida vajaminevaid 

komponente [4]. 

 

Ülevaade lõppseadmetest on esitatud alapeatükis 1.1. tabelis 5, täpsem ülevaade lõpporganitest 

on välja toodud alapeatükis 1.2. 

 

 

1.4.  Konkureerivad õppemanipulaatorid 

 

1.4.1.  Analoogsete manipulaatorite ülevaade 

 

Analoogsete manipulaatorite puhul võetakse võrdluseks õppemanipulaator uArm Swift Pro. 

Arvesse võetakse lõppseadmete mitmekülgsust ning täiendavate lisaseadmete lisamise 

võimalust, millega on võimalik valmistada miniatuurne tootmisliin. Konkureerivaks seadmeks 

osutub seade, mis täidab järgnevad tingimused: 

1. Vahetatavad lõppseadmed 

2. Neli liikumisvabadust 
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3. Nägemismoodul 

4. Minikonveier 

5. Bluetooth, WIFI ühenduvus 

6. Maksimaalne tõstevõime 500g 

7. Kordustäpsus 0,2 mm 

 

Eelneva nimistu olemasolu puhul on võimalik kirjeldada samasuguseid parameetreid. Lisaks 

nägemismooduli ja minikonveieri rakendamise võimalusena on antud seadmetega koostada 

tulevikus tootmisliini, millega saab luua keerukaid lähteülesandeid labortöödeks. 

Manipulaatorite võrdlus ning algtingimuste täitmine on esitatud tabelis 6. 

 

Tabel 6. Manipulaatorite võrdlustabel (X – täidetud tingimus, - – tingimus täitmata) [9, 10, 11, 

12, 13] 

 Dobot 

Magician 

Thor LittleArm 

2C 

OWI Robotic 

Arm Edge 

Arduino Braccio 

Robotic Arm 

Vabadusastmete arv 4 6 4 4 4 

Vahetatavad 

lõppseadmed 

X - - - X 

Nägemismoodul X - - - - 

Minikonveier X - - - - 

Bluetooth X - X - - 

WIFI X - - - - 

Tõstevõime, kg 0,5 0,75 0,127 0,1 0,4 

Kordustäpsus, mm 0,2 0,2 - - - 

 

Tabeli põhjal selgub, et ainuke kõiki lähtetingimusi täitev seade on Dobot Magician. 

Konkureeriv seade on ainus, millel on samapalju vahetatavaid lõpporganeid ning on täiendatav 

masinnägemis mooduli ja konveierliiniga. Ülejäänud, võrdluses välja toodud, manipulaatoritel 

puudus ülevaatlik informatsiooni tootja poolt ning kasutada on ainult mehaaniline haarats. 

 

Täpsemalt tuuakse kõiki lähtetingimusi täitva seadme Dobot Magician manipulaatori kohta 

ülevaade peatükis 1.4.2.  
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1.4.2. Dobot Magician manipulaator 

 

Dobot Magician on multifunktsionaalne manipulaator, mis on välja töötatud, sarnaselt uArm 

Swift Pro’le, hariduse ning väiketootluse edendamise eesmärgil. Erinevate funktsioonide 

rakendamiseks tuleb vahetada lõppseade. Võimalik on valida järgnevaid lõppseadmeid, millega 

saab läbi viia erinevaid protsesse: 

1. 3D printeri moodul 

2. Lasermoodul 

3. Kirjutamise ja joonistamise moodul 

4. Iminapp 

5. Pneumaatiline haarats 

 

Võimalik on juurutada ka lineaarset rööbaste komplekti, konveierliini, nägemismoodulit ning 

roomikut. Nimetatud lisadega on võimalik simuleerida erinevaid tootmisprotsesse, kus igal 

seadmel on oma roll. Käesolev lahendus on leidnud rakendust ka tööstus 4.0 programmis [14].  

 

Käesolevat manipulaatorit on kasutusele võetud mitmetes instutsioonides nagu Tsingua 

Ülikoolis, Shandong Ülikoolis, Sydney Tehnikaülikoolis ja paljudes teistes. Ettevõtted nagu 

Volkswagen, Alibaba ja Tencent on loonud Dobot manipulaatoritega koostööprojekte [14]. 

 

Volkswageni koostööprojekt hõlmas endas miniatuurset sõiduki koostamisliini (esitatud 

joonisel 11), kus sisendiks oli tühi sõiduki kere ning liinilt väljus valmis sõiduk (mudel). 

Tootmisliini ülesehituseks kasutati kuute Dobot manipulaatorit ning kolme lineaarset 

rööbaskomplekti. Projekti eesmärk oli simuleerida nimetatud autotootja tehase tootmisprotsesse 

ning õppida tundma koosteliini erinevaid etappe [15].  
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Joonis 11. Dobot miniatuurne koosteliin manipulaatorite ja konveierliinidega [15]. 

 

Antud seadmetega läbiviidud protsessi on võimalik vaadata järgnevalt online veebiaadressilt: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=206&v=Jw00AcxFFJY 

 

Dobot manipulaatori tehniline spetsifikatsioon on esitatud tabelis 7, kus tuuakse välja seadme 

kohta peamised parameetrid. 

 

Tabel 7. Dobot manipulaatori tehniline spetsifikatsioon [9] 

Kirjeldus Väärtus 

Mass, kg 3,4 

Vabadusastmed 4 

Kordustäpsus, mm 0,2 

Maksimaalne tõstevõime, kg 0,5 

Maksimaalne tööala, mm 320 

Maksimaalne kiirus, mm/s 100 

Ühendusviis USB 

Juhtmevaba ühendus Bluetooth, WIFI 
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Tabel 7. Järg [9] 

Toiteadaptri sisendvool 100 – 240 V, 50/60Hz 

Toiteadaptri väljundvool 12 V, 7 A, 60 W 

Töötemperatuur, °C -10 – + 60 

 

Seadmega töötamiseks on vajalikud tarkvarad järgnevad: 

1. Dobot Studio 

2. Repetier Host 

3. GrblController 3.6 

4. Dobot Blocky [9] 

 

Loetletud keskkondades on võimalik kontrollida masina tööd sarnaselt uArm Swift Pro’le. 

 

Dobot liigendite nurgad ning kiirused on esitatud tabelis 8. 

 

Tabel 8. Dobot  liigendite nurgad ning kiirused [9] 

Mootor Liikumisulatus, ° Kiirus, °/s 

Baasliigend -90…90 320 

Tagumine liigend 0…85 320 

Esimene liigend -10…95 320 

Servo liigend 0…180 480 

 

Lisaseadmete ehk lõpporganite tehniline spetsifikatsioon on välja toodud tabelis 9. 

 

Tabel 9. Dobot  lisaseadmete spetsifikatsioon [9] 

Seade Kirjeldus Väärtus 

Vaakumpump 
Iminapa läbimõõt, mm 20 

Maksimaalne tekitatav surve, kPa -35 

Universaalne hoidja Hoidja ava läbimõõt, mm 10 

Pneumaatiline haarats Ava ulatus, mm 27,5  
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Tabel 9. järg 

3D printer 
Maksimaalne printimisala, mm 150 x 150 x 150 

Filament PLA 

Laser 
Võimsus, mW 500 

Lainepikkus, nm 405 

 

Kahe võrreldava seadme, uArm Swift Pro ja Dobot Magician, tehnilised andmed ei erine 

oluliselt. Sellegipoolest omavad lõppseadmete parameetrid erinevusi, kuid tegemist on, 

tehniliste näitajate poolest, võrdväärsete seadmetega. 

 

1.5. Õppeaine, labortööde nõuded ja õppematerjal 

 

1.5.1.  Õppemanipulaatori integreerimise analüüs õppeainetega 

 

Manipulaatori põhjal on võimalik edastada tudengitele esmane kokkupuude 

tööstuslahendustest, millega ettevõtetes järjest rohkem tegeletakse. Tarkvaraga on võimalik ette 

kavandada seadme liikumistrajektoor ning lõppseadme funktsioon. Eelnevad protsessid 

annavad ülevaate roboti seadistamisest ning selle kontrollimist reaalsuses. Antud masinaga 

töötamine võimaldab liikuda keerukamata tööstusrobotite tööpõhimõtete ja võimaluste suunas.  

 

Robotitehnika I ja – II ning Masinaehitustehnoloogia loogiline ülesehitus laborite kujul saab 

olla: 

1. Õppemanipulaator uArm Swift Pro labortööd 

2. Robotkäe Universal Robots UR3 labortööd 

3. Tööstusrobot RV-4FL labortööd 

 

Esitatud labortööde ülesehitus võimaldab järk – järgult liikuda lihtsama seadme tundmisest 

keerulisema masina õppimiseni. Seeläbi muutuvad ülesanded keerulisemaks ning 

reaalsemateks. 

 



23 

 

Kõigi kolme Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudis kasutuses olevate seadmete ühine osa saab 

olla näiteks: 

1. Seadme kalibreerimine 

2. Haaratsiga detailide teisaldamine punktist A punkti B 

3. Seadme liikumistrajektoori õpetamine  

4. Lõppseadmete vahetamine 

5. Kontrollkeskkondadega tutvumine 

 

Väljatoodud labortööde läbimisel saavutab üliõpilane põhjaliku kokkupuute robotitehnikaga, 

millele toetudes on võimalik mõista tööstuses kasutatavate robotvahendite tööpõhimõtteid ning 

võimalusi neid rakendada.  

 

Erinevate ülesannete sooritamisel, toetavad need, üliõpilast osade õpiväljundite saavutamisel 

õppeainetes, kus seadmed on kasutusel [16]: 

1. Teab ja oskab kasutada roboti manipulaatori kinemaatikat, ülekandemehhanisme ning roboti 

juhtseadmeid 

2. Tunneb õppeseadme tehnilisi näitajaid 

3. Oskab koostada robotsüsteemi ja trajektoori 

4. Tunneb ning oskab rakendada roboti programmeerimist ning simuleerimist. 

 

 

1.5.2.  Labortöödele esitatud nõuded 

 

Labortööd peavad sisaldama eesseisva labori pealkirja, töö vormistaja andmeid, kuupäeva, 

ohutuslauseid, ülesande kirjeldust ning aruandluse ala. Tudengitel on labortööde ajal oluline 

kaasa mõelda ning panustada enese arengusse. EMÜ Tehnikainstituudis on robootika 

edendamiseks mitmeid seadmeid ning võimalusi, mis on mõeldud tudengitele, et end kurssi viia 

võimalikult hästi läbi erinevate masinate. 

 

Seadmega töötamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata ohutusele. Seadmel on liikuvad osad, 

kütteelemendid, laserkiir, mehaanilised liigendid ning elekter, mille suhtes tuleb olla ettevaatlik.  
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Seadme tootja on välja toonud järgnevad tähelepanekud: 

1. Vältida kehaosade asetamist liigendite vahele, kui manipulaator töötab 

2. Kasutada ametliku tootja toiteadapterit 

3. Mitte tõsta lubatust suurema massiga detaile 

4. Veenduda takistuste puudumises liikumistrajektooril [4] 

 

Antud õppevahendi liikumistrajektoori ulatus, arvestamata on jäetud lõppseade, ning 

lähtepunkti asukoht on esitatud joonisel 12. 

 

Joonis 12. Õppevahendi liikumistrajektoor ning lähtepunkti asukoht (oranž) [4]. 

 

Labortööde läbiviija peab juhendama seadmel töötavaid indiviide võimalikest ohtudest ning 

selgitama kuidas neid vältida ning ennetada. 

 

1.5.3.  Viited õppematerjalidele 

 

Seadme edukaks tundmiseks on kasutaja jaoks kasulikud mitmed veebipõhised allikad ning 

videod. Kirjandusallikatega tutvudes saavutatakse olulised teadmised käesoleva seadme 

võimalustest. Videotega avardatakse kasutaja silmaringi erinevatest võimalustest, misläbi saab 

ka tudeng juurde mõelda täiendavaid funktsioone käesolevale seadmele. 
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Kõige olulisem allikas on tootjapoolne kasutusjuhend, millega antakse inglise keeles, täpne 

ülevaade ohutusest, tootest, tööorganite paigaldamisest ning tarkvarast. Kasutusjuhend on väga 

põhjalik ning informatiivne, millega kaetakse kõik seadet puudutavad teemad. Tootjapoolne 

kasutusjuhend on kättesaadav järgnevalt veebilehelt: 

 

http://download.ufactory.cc/docs/en/uArm%20Swift%20Pro%20Quick%20Starter%20Guide

%20v1.0.17_20180619.pdf  

 

Seadme tootja poolt on välja toodud õpetus masina kalibreerimise kohta. Kalibreerimise käigus 

määratakse kindlaks seos mõõtevahendilt saadud tulemuse ning etaloni väärtuse vahel. 

Kalibreerimise tulemuse põhjal saab seadme valdaja, kasutaja teada, kui palju seade valetab 

mingis punktis [18]. Manipulaatori kalibreerimise teostamiseks vajaminev õpetus ning 

kalibreerimisleht on leitav järgnevatelt veebilehtedelt: 

 

http://download.ufactory.cc/docs/en/uArm%20Swift%20Pro%20Calibration%20V1.0.2_2018

1212.pdf 

 

https://drive.google.com/file/d/0B-L-tCvknXU9aWdjcE5mV3QtZEU/view 

 

Täiendavalt on üliõpilase jaoks kasulikud erinevad ülevaatlikud videod. Nendega tutvustatakse 

kasutajale masina konstruktsiooni, erinevaid kasutusviise (masinnägemis mooduli kasutamist 

ning rakendamist), loogikakeskkonna kasutamist, nutiseadmega juhtimist, lõppseadmete 

kasutust, tööseadmete paigaldamist manipulaatori külge jpm. Videotega on võimalik tutvuda 

järgneval veebilehel: 

 

https://www.ufactory.cc/#/en/video 

 

Salvestatud on ka seadme jaoks vajamineva tarkvara paigaldamise video. Sellel on kuvatud 

lisaks ka loogikakeskkonna kasutamine, kus on näha liigendite liikumisi ja lõppseadme 

rakendamist tulenevalt määratud tingimustest. 

http://download.ufactory.cc/docs/en/uArm%20Swift%20Pro%20Calibration%20V1.0.2_20181212.pdf
http://download.ufactory.cc/docs/en/uArm%20Swift%20Pro%20Calibration%20V1.0.2_20181212.pdf
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https://youtu.be/XNDxqM3OGKQ 

 

Varasemalt on välja toodud, et seadet saab kasutada ka väikeseeriatootmises erinevate 

ülesannete täitmiseks. Õppematerjalis on seadmele määratud kindel liikumistrajektoor, mida 

manipulaatori liigendid järjepidevalt kordavad. Seeläbi teisaldatakse detailid punktist A punkti 

B, kus graveeritakse, valmistatavale tootele, lasermooduliga tootjapoolne märgistus ning 

seejärel teisaldatakse punktist B punkti C ehk kogumiskasti. Väikeseeriatootmises, uArm Swift 

Pro kasutamise, rakendamise näide on leitav järgnevalt veebilehelt: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AwJD0Fr8JYY 

 

Tegemist on seadmega, mille lähtekood on avatud ning kõigile kättesaadav. Huvilistele, kes 

soovivad täiendada seadet läbi erinevate programmeerimiskeelte, toetatud keeled on välja 

toodud tabelis 3, saavad vabavaraliste lahendustega tutvuda järgnevalt veebilehelt: 

 

https://github.com/uArm-Developer 

 

Lisaks on huvilistel võimalik uurida lisamaterjali kasutades otsingumootorit Google ning 

videokeskkonda Youtube kasutades märksõnadena „uArm Swift Pro“. Keskkondi on teisigi, 

kuid esitatud kaks on põhilised, millele toetudes on võimalik leida erinevaid näiteid ning 

kasutusvaldkondi käesoleva seadme rakendamiseks. 

 

Väljatoodud kirjanduse ning videote põhjal tuuakse välja põhilised teemad ning aines 

sooritavate praktikumide ülesannete läbimiseks on need sobilikud. Käesolevad videod on 

informatiivsed ning pakuvad erinevaid ideid seadme kasutamise kohta. 
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2.  LABORTÖÖD 

 

2.1.  Labortööde väljatöötamine 

 

Labortööde väljatöötamisel on oluline välja selgitada, milliseid ülesandeid on võimalik ning 

tuleks käesoleva seadmega lahendada. Lähtudes õppeseadme, tööorganite ning tarkvaralistest 

võimalustest, genereeriti järgnevad ideed, mille põhjal on võimalik välja töötada sobilikud 

labortööd. 

1. Seadme telgede liigutamine läbi uArmStudio keskkonna 

2. Seadme telgede liigutamine ning uArmStudio keskkonnaga tutvumine läbi TeamViewer’i 

3. Lõppseadmete ühendamine seadmega 

4. Lasermooduliga kujundi graveerimine 

5. Lasermooduliga teksti graveerimine 

6. 3D printeri mooduliga printimine 

7. Haaratsiga detailide tõstmine punktist A punkti B 

8. Mehaanilise haaratsi käppade vahetamine modifitseeritud käppade vastu 

9. Vaakummooduliga detaili koostamine 

10. Manuaalne seadme liikumistrajektoori õpetamine 

11. Tarkvaraga seadme liikumistrajektoori õpetamine 

12. Loogikakeskkonnaga tutvumine ja seadme ülesande väljatöötamine 

13. Kirjutusvahendiga kujundi joonistamine, - kirjutamine 

14. Seadme kalibreerimine 

 

Eelnenud valiku põhjal valmistatakse üks kauglabor, millega saavutab tudeng esmase 

kokkupuute manipulaatoriga läbi võrgu. Meetodi ülesanne on seadme telgede liigutamine läbi 

uArmStudio keskkonna. Sellise lahenduse puhul ei ole vajalik üliõpilase füüsiline kohal 

viibimine ning kontaktõppesse tulles omab tudeng ülevaadet seadmega töötamisest. Lisaks 

töötatakse välja neli erinevat ülesannet, mis on vajalikud ning mille põhjal tuleb täita aruanne. 

 

Labortöödena töötati välja järgnevad labortööd: 
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1. Labortöö 1 (kauglabor) – seadme telgede liigutamine distantsilt ning uArmStudio 

keskkonnaga tutvumine eelseisvateks kontaktõppe kordadeks 

2. Labortöö 2 – lõppseadmete montaaž ja demontaaž 

3. Labortöö 3 – manuaalne- ja tarkvaraline liikumistrajektoori õpetamine 

4. Labortöö 4 – pneumaatilise silindri koostamine mehaanilise haaratsiga 

 

Järgnevalt tutvustatakse töökohtasid ja labortööde väljatöötamist ning eesmärke, mille jaoks 

need on olulised. Väljatöötatud labortööd toetavad osaliselt erinevate õpiväljundite 

saavutamisel (tutvustatud alapeatükis 1.5.1. õppemanipulaatori integreerimise analüüs 

õppeainetega). Väljatöötatud labortööd on esitatud lisas A. 

 

2.2.  Töökohtade kirjeldus 

 

Labortööde läbiviimiseks peab masinal olema stabiilne ning fikseeritud tasapind, vajalik on 

elektrilise toiteallika lähedus seadmele, piisav valgustus, ventilatsioon ning kontrollseadme 

olemasolu (arvuti või nutitelefon) koos vastava tarkvaraga uArmStudio või uArmPlay. 

Kasutatavaid õppeseadmeid on kokku kolm ning õppestendi juurde on mõeldud korraga üks 

indiviid. Sellisel moel saavutatakse seadmest parem ülevaade ning kaasatus labortöö 

sooritamisel. Ümbritsev keskkond peab olema takistusteta, et seade saaks vabalt liikuda 

(seadme liikumisulatus on esitatud joonisel 12) ning sellega töötav inimene saaks hõlpsalt 

vahetada lõppseadmeid.  

 

Labortööde sooritamiseks peavad olema juhendid tudengite jaoks kättesaadavad. Vähendamaks 

paberite kasutamist on võimalik tutvuda juhenditega EMÜ õppeinfosüsteemi – või Moodle 

keskkonnas. Täidetud aruanne esitatakse õppeainet läbiviivale persoonile. 
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2.3. Labortööde ülevaade 

 

2.3.1.  Labortöö 1 – kauglabor 

 

Internetitehnoloogia on täiendav õpetamismeetod lisaks üldlevinud meetoditele. Tuginedes 

erinevatele tarkvaradele ning internetile on võimalik läbi viia praktilisi ülesandeid läbi võrgu. 

Sellest tulenevalt on võimalik sooritada kauglaborit, kus tänapäevased lahendused aitavad 

erinevaid süsteeme kontrollida distantsilt. Mõningad tarkvarad mida kasutatakse selliste 

lahenduste puhul on LabView, Matlab / Simulink, Flash, Ajax jpt. [19] 

 

Õppetöösse on rakendatud kauglaboreid, misläbi simuleeritakse roboti tööd enne füüsilisi 

praktikume. Antud meetodi kasutamine omab mitmeid eeliseid võrreldes traditsiooniliste 

meetoditega. Esiteks õpitakse seadme kontrollimist, liikumist ning funktsioone enne, kui aset 

leiab reaalne praktikum. Sellest tulenevalt omistatakse parem ülevaade ja oskused ning 

kontaktõppe korraks on esmane kokkupuude olemas. Esimeses praktikumis pole vaja aega 

kulutada seadmega tutvumiseks ning võimalik on alustada ülesannete lahendamisega. 

Täiendavalt omab antud lahendus ka ajalist eelist, sest tudengil on võimalik ise otsustada, kunas 

ta soovib sooritada vajaminev labortöö. Kontaktõppe jaoks on siiski oluline labortööde ees 

vastutava õppejõu kohal viibimine, et vastata tudengite küsimustele ning lahendada seadme 

tõrkeid ning tehnilisi probleeme. Sellest tulenevalt on esimese labortööna ideaalne kauglabor, 

kus eesmärk on tutvuda seadme ja selle kontrolltarkvaraga. [20] 

 

Esimese labortöö arendustööna selgitati välja vajaminevad tarkvaralised- ja riistvaralised 

lahendused, millega on võimalik sooritada praktikum. Algtingimustena leiti, et vajalikud on 

järgnevad tingimused: statsionaarne arvuti, kontrolltarkvarad (uArmStudio, TeamViewer ja IM 

Magician), internetiühendus, veebikaamera, aktiivne operatsioonisüsteemi kasutaja ning läbi 

USB kaabli ühendatud seade. Täiendavalt peab olema tudengi arvuti või nutiseadmesse 

paigaldatud TeamViewer tarkvara, millega saavutatakse ühendus kontrollitava arvutiga. 

Kontrollitavasse arvutisse on paigaldatud kontrolltarkvarad läbi mille saab üliõpilane 

kontrollida õppeseadet [21]. Protsessi jälgimiseks on oluline veebikaamera, mille 
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rakendamiseks tuleb avada IM Magician tarkvara. Ülesande sooritamise kohta tekkiv 

videovoog on esitatud joonisel 13. 

 

Joonis 13. Protsessi jälgitavus läbi veebikaamera [21]. 

 

Meetodi väljatöötamisel prooviti koostada pneumaatilist silindrit, mille detailid asusid 

manipulaatori käe tööraadiuses. Kiirendatut salvestist on võimalik vaadata järgnevalt 

veebilehelt: 

 

https://youtu.be/ab6_AtPxd2I 

 

Katse sooritamisel järeldati, et meetodil on mõningaid puudujääke (näiteks halb tagasiside 

kvaliteet läbi videoedastuse), seega on ülesande sooritajal raske hinnata õigesti käe asukohta 

ning vahemaad detailist. Järelduse põhjal otsustati, et parim lahendus kauglabori läbiviimiseks 

on seadme tarkvaraga tutvumine ning seeläbi manipulaatori liigendite kontrollimine, mille 

raames saab tudeng vajaminevad oskused eelseisvateks kontaktõppe raames toimuvatele 

labortöödele. 
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2.3.2.  Labortöö 2 – Lõppseadmete montaaž ja demontaaž  

 

Seadme kasutaja jaoks on oluline teada, mille jaoks masin on mõeldud ning kuidas seda 

kasutada. Vastavalt vajadusele tuleb seadet kohandada eelseisvateks ülesanneteks, olgu selleks 

teisaldamine, graveerimine, 3D printimine jms protsess. Tootjapoolne kirjandus annab ülevaate 

lõppseadmetest ning kuidas neid ühendada, kuid üliõpilase jaoks jääb teoreetilisele osale täita 

praktiline ülesanne.  

 

Praktikumi raames tuleb ühendada kõik seadmega kaasasolevad lõppseadmed ning seeläbi 

testida nende funktsionaalsust. Testimine garanteerib, et tööorgan on korrektselt paigaldatud 

ning sellega on võimalik teostada vajaminev protsess. 

 

NB! Tähelepanelik tuleb olla järgnevate lõppseadmete testimisel: 

1. 3D printimine – filamendi kuumutamisel on kõrged temperatuurid; 

2. Lasermoodul – laserkiire aktiveerimisel kasutada seadmega kaasasolevaid ohutusprille. 

 

2.3.3.  Labortöö 3 – manuaalne ja tarkvaraline liikumistrajektoori õpetamine 

 

Optimeeritud liikumise korral väheneb seadme liigutuse kordamise ajakulu, mis inimfaktori 

korral võib olla oluliselt suurem. Inimese liigutus ei käitu süstemaatiliselt, väsimuse tõttu, ning 

võib lisada täiendavaid liigutusi detaili teisaldamisel, mille tulemusel tekitatakse veelgi 

suuremat ajakulu. Labortöö eesmärk on õpetada seadmele liikumistrajektoor mida agregaat 

järjepidevalt peab kordama. 

 

Trajektooride õpetamiseks on kaks varianti. Ühel juhul liigutatakse seadme liigendeid 

manuaalselt. Antud olukorras on rakendatud ka inimfaktor, mis võib mõjutada ajakulu. 

Õpetatud liikumistrajektoori õpetamisele järgneb antud teekonna kordamine seadme poolt. 

Manuaalseks salvestamiseks tuleb vajutada seadmel lülitit (esitatud joonisel 14) seejärel 

liigutada seadme liigendeid vastavalt vajadusele ning protsessi lõpetamiseks deaktiveerida 

salvestusnupp. Teisel juhul koostatakse liikumistrajektoor keskkonnas uArmStudio Blocky 
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rakenduses. Protsessi kordamisel on oluline mõõta kuluvat aega mida hiljem võrreldakse 

programmeeritud teekonna ajakuluga. 

 

Joonis 14. Manipulaatori lülitid, märguandetuli ning sumisti [4]. 

 

Teisel juhul on liikumistrajektoori õpetamiseks vajalik uArmStudio loogikakeskkond Blocky 

(esitatud joonisel 15).  

 

Joonis 15. uArmStudio loogikakeskkond Blocky. 
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Eelnenud joonisel on erinevad viisid, millega saab seadmele selgeks teha liikumistrajektoori 

ning lõppväljundit, mida seade peab täitma.  

 

Labortöö eesmärk on luua võimalikult sarnased liikumised (näiteks detailide liigutamine kolme 

erineva positsiooni vahel) nii manuaalselt kui digitaalselt ning mõõta mõlema lahenduse 

ajakulu. Seejärel peab tudeng välja selgitama kahe liikumistrajektoori ajakulu erinevuse 

protsentuaalselt, et välja selgitada kumb meetod on efektiivsem. 

 

2.3.4.  Labortöö 4 – Pneumaatilise silindri koostamine mehaanilise haaratsiga 

 

Oluline valdkond tööstuses on koostamine, kus erinevate seadmete abil paigaldatakse 

vajaminevad komponendid õiges järjekorras kokku. Lõpptulemusena valmib terviklik toode, 

millega on võimalik edasi täita toote eesmärki. Automatiseerides järjest rohkem protsesse 

kasvab ka tootlikkus, sest protsessid on järjepidevad ning optimeeritud. 

 

Labortööna töötati välja pneumaatilise silindri koostamine, komponent koosneb neljast 

erinevast detailist (esitatud joonisel 16).  

 

Joonis 16. Pneumaatilise silindri detailid (vasakult: vedru, silindri keha, kolb, kattekaas). 
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Labortöö raames paigutatakse mehaanilise haaratsiga koostamisrakisele kõigepealt silindri 

keha, seejärel kolb ning vedru, viimasena paigaldatakse silindri kattekaas.  

 

Ülesande läbiviimiseks on vaja rakist, milles saab fikseerida silindri keha, et see seisaks 

liikumatult ülejäänud detailide koostamise ajal. Vajamineva rakis on esitatud joonisel 17, mis 

valmistati vineerist laserlõikuse teel ning liimiti omavahel kokku. 

 

 

Joonis 17. Vineerist pneumaatiliste silindrite koostamisrakis. 

 

Tudeng saavutab labortöö raames teadmised ning oskused manipulaatori kinemaatika ning 

roboti juhttarkvara kohta. 

 

2.4.  Edasiarendus ja ettepanekud 

 

Õppestendi edasiarendusena tuleks tulevikus soetada masinnägemis moodulid, millega on 

võimalik tuvastada erinevaid objekte nende kuju või värvide järgi. Seeläbi välja töötada 

masinnägemis labortöö, kus tuleb tuvastada erinevaid objekte ning tõsta need õigetele 
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kohtadele. Antud meetodiga on võimalik läbi viia erinevate protsesside simulatsiooni, millega 

imiteeritakse tootmisliini.  

 

Arendustööna annab suure väärtuse juurde miniatuurse konveierliini arendustöö, mis lisab 

täiendava funktsiooni käesolevale seadmele. Konveierliin ei pea olema ilmtingimata suur, kuid 

peab olema piisavalt hoolikalt läbimõeldud ning valmistatud, et selle väärtusi saaks muuta 

tulenevalt ülesande eripäradest. Ideaaltingimustel saab antud manipulaatorite ning planeeritava 

konveierliiniga imiteerida koosteliini omadusi, kus sisendiks on üksikud detailid ning 

väljundiks on valmistoodang. Sellise protsessi läbiviimisel on võimalik integreerida ka 

masinnägemis moodul, mis on võimeline tuvastama detailide paiknemist ning edastama info 

robotile, mis lisab uue komponendi antud koostele arvestades liinil oleva komponendi 

paiknemist. 

 

Planeeritud labortööd toetavad eelnevalt kirjeldatud ideed, kuna nendega saavutatakse 

vajaminevad oskused, mis täidaksid erinevaid rolle tulevases keerukamas labortöös. 

 

Tuleviku siht antud labortööde läbimisel peaks algama praegu kavandatud labortööde 

sooritamisel õppeaines Robotitehnika I ning muutuma keerukamaks labortööks õppeaines 

Robotitehnika II. Sellisel meetodil saavutatakse põhioskused ja teadmised eeldusainel ning 

õppeaine jätkamisel saavutatakse keerukamate protsesside läbiviimise oskus. Õppeaine 

TE.0923 hõlmaks endas erinevate õppevahendite (uArm, UR 3 ja RV-4FL) tundmaõppimist. 

Järgneva TE.0986 raames on võimalik ainetööde raames luua lisaseadmeid olemasolevatele 

õppevahenditele. Sellisel meetodil peavad tudengid tegema aktiivset koostööd, et jõuda ühise 

eesmärgini, milleks võib olla toimiv, miniatuurne tootmisliin. 
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3.  ÕPPESTENDI ARENDUSTÖÖ 

 

3.1.  Seadme funktsionaalsuse parendamine 

 

3.1.1.  Modifitseeritud haardeulatusega mehaanilise haaratsi käpad 

 

Antud õppeseadme mehaanilise haaratsiga (esitatud joonis 18) on võimalik haarata selliseid 

detaile, mille maksimaalne laius või läbimõõt on 40 mm. Tingituna eelnevast piirangust,  pole 

võimalik laiemat toodet antud lõppseadmega teisaldada. Selline kitsendus tekitab probleeme, 

kui labortöö käigus tuleb teisaldada suuremate mõõtmetega detaile. Tulenevalt labortöö 

eripärast modifitseeritakse mehaanilise haaratsi käppasid, mis ühilduks originaal lõppseadme 

käppade asemele.  

 

Joonis 18. Manipulaatori mehaaniline haarats. 

 

Arendustöö raames planeeriti mehaanilise haaratsi käpp ehk detaili fiksaator üles skaneerida 

EMÜ laserskanneri Nikon MCAx20/MMDx50 laserskanneriga. Nimetatud masinaga on 
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võimalik luua füüsilisest kehast punktipilv (esitatud joonisel 19) kasutades ka vastavat tarkvara. 

Punktipilve kohendades on sellest võimalik tekitada 3D modelleerimiskeskkondades keha 

projektsioon. Tegevuse järel on võimalik otsustada valmistamismeetodi üle. Käesoleva 

arendustöö raames paluti ka seadme tootjalt lõppseadme mudelit, kuid vastuse viibimise tõttu 

alustati tööd laserskanneriga.  

 

Joonis 19. Punktipilv mehaanilise haaratsi käpast. 

 

Seejärel teavitas seadme tootja uFactory, et nad on nõus jagama mehaanilise haaratsi mudelit, 

mis aitas oluliselt kaasa arendustöö läbiviimiseks. Käppadele otsustati teha kahest detailist 

koosnev haaratsi laiendus (esitatud joonisel 20), millega on võimalik laiemaid detaile haarata. 

 

Joonis 20. Kahest detailist koosnev mehaanilise haaratsi laiendusmoodulid (punane ja roheline, 

1 – ülemine vastus, 2 – alumine vastus). 
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Laiendused prinditi EMÜ Tehnikainstituudist 3D printeriga, käppade laiendused on esitatud 

joonisel 21, millega testida laiemate detailide teisaldamist. Seadme tootja lubab antud seadmega 

maksimaalselt teisaldada 500g raskuseid detaile, tootjapoolsed andmed on esitatud tabelis 1. 

 

 

Joonis 21. Täiendatud käppade laiendused. 

 

3.1.2. Mehaanilised ohud ja nendega seotud riskid 

 

Ohutuse tagamise põhimõttel kasutatakse seadmetel korpust, töölauda, piirdeaeda jms, mille 

eesmärk on kaitsta ning abistada seadmega töötajaid. Masinate liikuvad- ja elektrilised osad on 

seetõttu kaitstud korpusega või piirdeaiaga, mis takistab jäsemete kokkupuudet erinevate 

seadme komponentidega, millega inimesel on end võimalik vigastada. Töölaud on tihtipeale 

abistava eesmärgiga, kuhu on paigutatud seadme jaoks vajaminevad vahendid ning tööriistad, 

millega muuta töötamiseks vajaminevaid osasid. 

 

Ohud ja riskid jagunevad rühmadeks, kus ühel juhul on tegemist mehaaniliste ohtude ja 

riskidega ning teisel juhul töökeskkonnaga seotud ohud ja riskid. Mõlemat gruppi saab 

leevendada ning rakendada töökohtades täiendavaid meetmeid ohtude vähendamiseks, kuid see 

ei garanteeri ohtude välistamist. Enimlevinumad mehaanilised ohud ja nendega seotud riskid 



39 

 

masinate ning seadmetega on välja toodud tabelis 10 ning töökeskkonnaga seotud riskid on 

välja toodud tabelis 11.  

 

Tabel 10. Mehaanilised ohud ja nendega seotud riskid [22] 

Ohu liik Risk 

Pöörlevad võllid, rihma-, keti- ja hammasrattad Vahelejäämine 

Tugevate pindade koos liikumine Purustamine 

Käär- või nihketegevus Lõikamine 

Terav serv – liikuv või seisev Lõikamine või torkamine 

Kaabli- ja voolikuühendused Libisemine, kukkumine (nt. õli) 

 

Tabel 11. Töökeskkonnaga seotud ohud ja riskid [22] 

Mittemehaanilised ohud 

Tolm Udu (aurud) 

Plahvatuslik või tuleohtlik atmosfäär Müra 

Kuumus Süüteallikad (leek või säde) 

Kõrge intensiivsusega valgus (laset, UV) Sulavad materjalid 

Raskemetallid (nt. Merkuur) Kemikaalid 

Aur Survestatud vedelikud ja gaasid 

Ioniseeriv kiirgus (röntgen) Elekter 

 

Ohutusmeetmetena on võimalik piirata robotite tööalasse sisenemist piirdeaiaga, esitatud 

joonisel 22. Piirdega eraldamist on vaja seetõttu, et tootmisprotsesside kiirendamiseks on 

vajalik rakendada seadmetele suuri kiiruseid, millega erinevaid protsesse võimalikult kiiresti 

läbida. Seeläbi suurendatakse tootlikkust ning see kajastub toodangu kasvus. 

 

Joonis 22. Piirdeaiaga eraldatud tööstusrobot (1 – piirdeaed, 2 – robot) [22]. 
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Lisaks võimaldab hästi läbimõeldud seadme korpus või piirdeaeg integreerida neile erinevaid 

hoiustamiskohti, kus võivad olla masina töö jaoks vajaminevad seadmed, rakised, tööriistad 

jpm. 

 

Piirates erinevate vahenditega seadme liikuvate osade ja inimeste kokkupuudet, tuleb 

tähelepanu pöörata ka neile faktoritele, mis võivad olla märkamatud ning terviserikete 

põhjustajate allikateks. Näiteks keevitusprotsesside käigus tekkivad gaasid võivad põhjustada 

silma, nina ja kurgu ärritust, pearinglust ja iiveldust. Selliste sümptomite esinemisel tuleb 

töötajal suunduda värske õhu kätte ning kontakteeruda meditsiiniasutusega. Pikenenud 

kokkupuude antud gaasidega võivad põhjustada kopsuhaiguseid ning erinevat liike 

vähkkasvajaid [23]. Selliseid halbu väljundeid on keevitusgaasidel teisigi, kuid oluline ülevaade 

ühest töökeskkonnaga seotud ohust on välja toodud. Töötajate seisukohalt on oluline hea 

töökeskkond ning puutudes kokku varjatud ohtudega, mida ka eelnevalt kirjeldati, tuleb 

töökohtasid täiendada selliselt, et vähendada antuid ohte. Üheks võimalikuks lahenduseks on 

näiteks sundventilatsiooni rakendamine, millega suunatakse gaasid väliskeskkonda esitatud 

joonisel 23. 

 

Joonis 23. Sundventilatsioon keevitusgaaside teisaldamiseks töökohast eemale (1 – 

ventilatsioonitoru) [22]. 

 

Eelnevate ohtude ja vajaduste põhjal valmistatakse ka õppemanipulaatorile korpus, kuhu on 

paigutatud ka kõik vajaminevad lõppseadmed. Kuna tihtipeale osaleb EMÜ Tehnikainstituut 
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erinevatel messidel ning üritustel, kus tutvustatakse mainitud asutust ning selles olemasolevaid 

võimalusi. Sellest tulenevalt on vajalik seadme korpuse puhul ka selle transporditavus. 

 

3.1.3.  Manipulaatori töölaud ning kaitsev korpus 

 

Õppevahend oli ostes pakendatud klassikalisesse pappkarpi, milles olid kõik seadmega 

vajaminevad komponendid kaasas. Antud hoiustamisviis ei ole eriti jätkusuutlik, kuna kasutatav 

materjal on kergesti deformeeruv ning vastuvõtlik erinevatele keskkonnateguritele (UV, niiskus 

jms), mis mõjutavad karbi eluiga. Masinale on planeeritud valmistada korpus, kuhu on võimalik 

statsionaarselt kinnitada manipulaator.  

 

Esialgse lahendusena planeeriti kasutada korpuse jaoks MiniTec alumiiniumprofiile, mille 

kohta on esitatud osalised ristlõiked joonisel 24. MiniTec on üks suurimaid alumiiniumprofiilide 

ja -komponentide tootjaid maailmas. Profiile kasutatakse konstruktsioonide, töökohtade 

konveierite jms valmistamiseks. Edasimüüja väidab, et profiile omavahel koostada on kiire ning 

lihtne, kergesti laiendatavad ning korduvkasutatavad [24]. Külgedena otsustati kasutada 

läbipaistvat pleksiklaasi, läbi mille on võimalik näha seadme tööd. Seejuures on tagatud ohutus, 

kuna seade töötab suletud ruumis. 

 

Joonis 24. Valik MiniTec profiilide ristlõigetest [25]. 
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Nimetatud profiilide põhjal valmistati CAD mudel, (joonis 25) arvestati kokku materjalikulu 

ning küsiti Eesti esindajalt, Alas-Kuul AS, käest hinnapakkumine. Mudeli valmistamisel ei 

arvestatud lisaseadmete hoidikutega ning tulenevalt hinnapakkumisele (esitatud Lisa B) 

otsustati, et antud lahendus osutub liiga kulukaks. Arvestada tuleb ka asjaoluga, et 

õppevahendeid on hetkel kolm tükki ning kõikidele masinatele on mõistlik integreerida toimiv 

lahendus, mis ei ole väga suure kuluga. 

 

Joonis 25. MiniTec profiilidest manipulaator uArm Swift Pro korpus. 

 

Seejärel otsustati valmistada seadmele töölaud, koos hoidikutega vineerist, mis vähendab 

kulutusi. EMÜ Tehnikainstituudis on olemas laserlõikepink, millega saab välja lõigata 

vajaminevad detailid. Modelleerimisel võeti arvesse, et kõik seadme jaoks vajaminevad 

komponendid ning lisad oleksid organiseeritud ning lihtsasti kättesaadavad. Täiendavalt 

planeeriti ka 3D printeri jaoks filamendirulliku hoidik ning statsionaarne tasapind filamendi 

edastusmootor. Antud seadmega on kaasas ka kalibreerimisleht, mis on leitav lisas C [26]. 

Vähendamaks paberi kulu ning lihtsustamaks seadme kalibreerimis protsessi, paigaldatakse 

kalibreerimiseks vajalikud jooned ning punktid töölaua peale, mis laserlõike pingis vineerile 

peale graveeritakse. Arvestada tuleb ka seadme transportimisega, kuna tihtipeale võtab EMÜ 

Tehnikainstituut osa erinevatest messidest ning üritustest, kus tutvustatakse huvilistele 

erinevaid võimalusi, millega antud koolis tegeletakse. Seega saab huvilistele demonstreerida 

seadme tööd, kuna tegemist on mõõtmetelt väikese masinaga võrreldes näiteks tööstusliku RV-
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4LF robotiga ning seda pole tülikas kaasa võtta. Kuna manipulaator on töölauale jäigalt 

kinnitatud, tuleb seda transportimise ajal kaitsta, sellest tulenevalt projekteeritakse ka seadet 

kaitsev kest. 

 

Vineerist töölaua kohta valmistati 3D mudel Solid Works keskkonnas (joonis 26). Laserlõikuse 

jaoks koostati DXF ehk lõikefailid, mille kontuuri jälgides lõikab töötluspink õiges mõõdus 

detaili vineerist välja. Töölaua ja transpordikesta valmistamiseks kasutatakse ka teisi seadmeid. 

Lisas D on välja toodud töölaua koostejoonis ning osalised detailijoonised. 

 

Joonis 26. uArm Swift Pro töölaua CAD mudel pealtvaates kalibreerimisalaga. 

 

Töölaua isomeetriline vaade on esitatud joonisel 27. Mudelilt puuduvad luukide lukustid ning 

käepidemed / nupud, millega luuke avada. 
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Joonis 27. uArm Swift Pro töölaud isomeetrilise vaatega. 

DXF joonis, millele on peale markeeritud kalibreerimiseks vajaminevad punktid ning jooned 

on esitatud joonisel 28. 
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Joonis 28.  Lõikejoonis kalibreerimiseks vajamineva kontuuriga (valge). 

 

Seadme kaitsmiseks transpordi ajal tuli välja mõelda lahendus, mida on kerge eemaldada ning 

paigaldada. Seejuures peab kaitsev kest kaitsma manipulaatorit väliste mõjude eest. 

Transportimise ajaks tuleb manipulaatori ülemine liigend viia manuaalselt võimalikult ette, et 

vähendada seadme kogukõrgust. Seade on kõige kõrgemas asendis 300 mm ning etteviidud 

liigendi korral 145 mm. Kõrguste vahe seejuures on 155 mm, mis on märkimisväärne suurus. 

Sellest tulenevalt peaks kaitsva ümbrise sisemine mõõt olema 150 mm. Laius ning pikkus peab 
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olema piisav, et kest mahuks vabalt seadmele ümber ning ei kahjustaks seadet. Väljatöötatud 

kest (esitatud joonisel 29) on sarnaselt töölauale välja lõigatud vineerist.  

 

Joonis 29. Kaitsekest manipulaatori uArm Swift Pro jaoks transportimise ajal kõrvalt vaates. 

 

Manipulaatorit kaitsev kest isomeetrilises vaates on esitatud joonisel 30.  

 

Joonis 30. Manipulaatori kaitsekest isomeetrilises vaates. 

 

Valmistatud töölaud ning transpordikest on esitatud joonisel 31. 
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Joonis 31. Manipulaatori töölaud ning transpordikest. 

 

Manipulaatori töölaua ning transpordikattega seonduvad tehnilised joonised on välja toodud 

lisas D. 
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KOKKUVÕTE 

 

Lõputöös töötati välja viis labortööd uArm Swift Pro õppeseadme jaoks. Väljatöötatud 

labortöödega saavad tudengid algteadmised robotitehnikast ning seadme tööpõhimõtetest 

õppeainetes Robotitehnika I, - II ja Masinaehitustehnoloogias. Väljatöötatud labortööd on 

järgnevad: 

1. Kauglabor – seadme telgede liigutamine distantsilt ning uArmStudio keskkonnaga tutvumine 

2. Lõppseadmete montaaž ja demontaaž 

3. Manuaalne- ja tarkvaraline liikumistrajektoori õpetamine 

4. Pneumaatilise silindri koostamine mehaanilise haaratsiga 

 

Välja töötati toimiv lahendus kauglabori läbiviimiseks, mille raames saab tudeng sooritada 

ülesande endale sobival ajal. Eesmärk on tutvuda seadme tarkvaraga uArmStudio ja antud 

keskkonna funktsioonidega ning saavutada arusaam ja oskused seadme kontrollimise kohta. 

Antud meetodiga on üliõpilane kontaktõppe korraks tuttav seadme põhitõdedega ja on valmis 

ülejäänud nelja väljatöötatud labortöö sooritamiseks. Ülejäänud nelja väljatöötatud 

labortöödega tutvutakse lähemalt õppemanipulaatori uArm Swift Pro’ga. Lahendatavate 

ülesannetega õpitakse esmased algtõed robootikast ning automatiseerimise protsessides, mis on 

sissejuhatuseks väljatoodud õppeainete raames. EMÜ Tehnikainstituudis on lisaks käesolevale 

seadmele olemas Universal Robots UR3 koostöörobot ning tööstuslik RV-4FL robot, millega 

on võimalik sooritada järjest keerukamaid ülesandeid (keevituse imiteerimine, rakendada 

masinnägemis moodulit jpm). Täiendades antut õppeseadet erinevate lisadega (masinnägemis 

moodul, konveierliin jms) on võimalik tulevikus välja töötada oluliselt keerukamaid labortöid, 

kus töötatakse välja näiteks tootmis-, või koosteliini ülesanne. 

 

Õppeseadme jaoks projekteeriti ning valmistati lisad, mis lisavad täiendavaid väärtusi seadme 

funktsionaalsusele. Esimeseks täienduseks on kahest detailist koosnev mehaanilise haaratsi 

laiendus, millega on võimalik haarata oluliselt suurematest detailidest, kui originaal haaratsiga. 

Teise uuendusena projekteeriti ning valmistati masinale korpus, mille peale kinnitub agregaat 

ning, mille alla sahtlitesse on võimalik paigutada seadmega kaasasolevad lõppseadmed. 

Korpuse planeerimisel arvestati seadme tööraadiusega ning mõõtmetest, nendest lähtuvalt 
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valmistati sobiv töölaud. Arvesse on võetud, et EMÜ Tehnikainstituuti tutvustatakse EMÜ 

Tehnikainstituuti erinevatel promoüritustele, kus on võimalik näidata kasutatavat tehnikat ning 

võimalusi. Antud agregaat on võrreldes RV-4FL seadmega oluliselt väiksem ning kergem 

transportida ning lihtsam tutvustada.  

 

Seadme edasiarendusena tuleks välja töötada toimiv riistvaraline ning tarkvaraline miniatuurne 

konveierliin, mis arvestab manipulaatori tööga. Masina edasiarendusena on vajalik ka 

masinnägemis mooduli ostmine, millega tuvastatakse erineva kuju või värvi järgi detaile. 

Seeläbi on võimalik tulevikus luua täielik koosteliini labortöö. 
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SUMMARY 

 

In this thesis five practical laboratories were developed for manipulator uArm Swift Pro. With 

these laboratories students receive their first knowledge of robotics and working principles in 

the following courses Robotics I, - II and Technology of mechanical engineering. Developed 

laboratories are following: 

1. Remote laboratory – movement of machine axes from distance and familiarization of 

uArmStudio environment 

2. End effectors mounting and demounting 

3. Manual and software based trajectory teaching 

4. Pneumatical cylinder compilation with mechanical gripper 

  

Fully working remote laboratory was developed in which student can perform needed task at 

suitable time. Main target for this laboratory is to familiarize software uArmStudio and its 

environment also gain the knowledge and ability to work with the machinery. With given 

method students have needed know-how for the following practical lessons. With other four 

developed laboratories students get to know manipulator uArm Swift Pro deeply. Basic 

knowledge of robotics and processes of automation are taught. EMÜ Institute of Technology 

has robotic hand Universal Robots UR 3 and industrial robot RV-4FL in addition to given 

manipulator with UR 3 and RV-4FL are for more complex laboratories (e.g welding imitation, 

machine vision etc.). Developing manipulator with diferent accessories such as machine vision 

kit, conveyour etc. lead to more complex possibilites for future laboratories where production 

or assembly line is developed. 

 

For this educationdal device some of the additional adds were developed through 3D modelling 

wich add additional values for functionality. The first developmend consist of two details for 

mechanical gripper which result in grabbing bigger details compared to original gripper. The 

second development includes case with end efector drawers. In the planning stage manipulator 

work radius was considered due to this the worktop is rather big by its measurements. Also, the 

fact that this device could be transported to various promotional events where Institute of 

Technology could give and overview of its possibilites and machinery. This manipulator is 
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significantly smaller by its measures compared to RV-4FL and it’s easier to transport and 

introduce. 

 

As a future development for the machinery a software and hardware for miniature conveyour 

should be assigned and performed. Also, machine vision kit should be purschased that could 

detect shapes and colors. With given adds a fully functional assembly line laboratory could be 

developed in the future. 
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LISAD 



LISA A – LABORTÖÖD 

 

Labortöö 1 – Kauglabor 

 

Telgede liigutamisel olla ettevaatlik, ümbritsev keskkond peab olema takistusteta. Liigutades Z 

telge alla (negatiivses suunas) on takistavaks teguriks töölaud, millega kokkupuutes tõstetakse 

seadme baasi üles, kahjustades seadme korpust ning ülekandemehhanisme.  

 

Ülesande kirjeldus: 

Tekitada kahe arvutivaheline ühendus läbi TeamViewer tarkvara ning käivitada manipulaatori 

kontrollimiseks vajaminev uArmStudio, protsessi jälgimiseks käivitada rakendus IM Magician. 

Tutvuda seadme kontrollkeskkonnaga (esitatud joonisel 1) ning tutvuda seadme kontrollimiseks 

mõeldud erinevate keskkondadega. Välja selgitada telgede paiknemine. Koostada 

loogikakeskkonnas liikumistrajektoor, mida seade peab järgima ning kordama. 

 

 

Joonis 1. uArmStudio kontrollkeskkond erinevate juhtkeskkondadega (vasakult: Blocky, 

Control, Teach and Play, Draw / Laser, 3D printing). 

 

Töö teostamise etapid: 

1. Paigaldada tarkvara TeamViewer 

2. „Partner ID“ lahtrisse kirjutada statsionaarse arvuti ID: 1237423735, tekitada ühendus 

vajutades „Connect“, avanenud aknasse kirjutada parool: uarmswiftpro 

3. Avaneb kontrollitava arvuti töölaud 

4. Käivitage IM Magician rakendus – veebikaamera tagasiside jaoks 

5. Käivitage uArmStudio rakendus – manipulaatori kontrollkeskkond 
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Ülesande läbimise punktid: 

1. Loogikakeskkonnas „Blocky“ koostada liikumistrajektoor, kus on ette määratud 

koordinaadid järgnevad: (X = 100 mm, Y = 120 mm ja Z = 120 mm) 

2. Määratleda positsioonile jõudes aegviivitus 

3. Säilitades Y – ja Z telje väärtused, liigutada X telg koordinaadile 90 mm 

4. Positsioonile jõudes määratleda aegviivitus 

5. Liigutada Z – telje väärtuseni 50 mm 

6. Eelneva väärtuseni jõudes teostab seade viie sekundilise peatuse 

7. Protsessi korratakse kümme korda 
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LISA A järg 

 

Labortöö 2 – lõppseadmete montaaź ja demontaaź 

 

Mitte asetada jäsemeid seadme liigendite vahele! 

Pistikuid ühendades ning eemaldades tuleb kasutada mõistlikku jõudu ning mitte tirida neid 

pesadest jõuga välja! 

Lasermooduliga töötades tuleb kanda kaitseprille! 

3D printeri mooduliga töötades tuleb olla ettevaatlik küttekehadega! 

Kontrollida takistuste puudumist manipulaatori tööalas! 

 

Ülesande kirjeldus: 

Ühendada manipulaatoriga kõik kaasasolevad lõppseadmed ning testida nende funktsionaalsust.  

 

Universaalhoidja 

Seadme ülemise liigendi külge kinnitada universaalhoidja ning selles olevasse avasse 

paigaldada kirjutusvahend, esitatud joonisel 1. 

 

Joonis 1. Kirjutusvahendiga varustatud universaalhoidja (1 – universaalhoidja, 2 – 

kirjutusvahend). 
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Töö kontrollimiseks käivitada kontrollkeskkonnas Draw / Laser funktsioon. Paigutada sobilik 

pilt või tekst manipulaatori tööalasse ning vajutada Run käsklust. Käskluse rakendamisele 

järgneb nullpunkti määramine, kus väärtust muuta paari ühiku haaval korraga, et liigend ei 

suruks tööorganit vastu töölauda. 

 

Mehaaniline haarats 

Mehaanilise haaratsiga ühendada neljanda telje mootor, mis paigutatakse haaratsi peale ning 

kinnitatakse M4 kruvidega, vajaminevad komponendid on esitatud joonisel 2.  

 

Joonis 2. Mehaanilise haaratsi töö jaoks vajaminevad komponendid (vasakult: 1 – M4 

kinnituspolt, 2 – mehaaniline haarats, 3 – M4 kruvid, 4 – neljanda telje mootor). 

 

Ühendatud komponendid kinnitada M4 kinnituspoldiga seadme ülemise liigendi külge ning 

ühendada vajalikud pistikud. Ühenduse loomiseks valida kontrollkeskkonnas Control 

funktsioon, testida haaratsi töötamist ning kontrollimist. 

 

Iminapp 

Iminapa moodul tuleb ühendada neljanda telje mootoriga sarnaselt eelnevale masinale, 

vajaminevad komponendid on esitatud joonisel 3. 
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Joonis 3. Iminapa kinnitamiseks vajaminevad komponendid (vasakult: 1 – M4 kinnituspolt, 2 

– M4 kruvid, 3 – neljanda telje mootor, 4 – iminapp). 

 

Iminapp ühendatakse agregaadi ülemise liigendiga, fikseerimiseks kasutada kinnituspolti. 

Ühendada neljanda telje- ja iminapa pistik vastavate pesadega. Seadme ülemise liigendist tuleb 

vaakumvoolik, mis ühendatakse iminapaga. 

 

Seadmega töötamiseks tuleb kasutada Control keskkonda, kus toimingud töötavad sarnaselt 

mehaanilisele haaratsile, kuid iminapa aktiveerimiseks tuleb kasutada Suction käsklust. 

 

Lasermoodul 

Lasermoodul kinnitub ülemise liigendiga nagu ka eelnevad lõppseadmed, moodulist väljatulev 

pistik on varustatud noolega, mis pesaga ühendades peab olema kohakuti (esitatud joonisel 4).  



62 

 

 

Joonis 4. Pistikute ühendamiseks tähistusnoolte paiknemine. 

 

Töö teostamiseks kasutada Draw / Laser keskkonda, protsessi teostamiseks paigutada 

manipulaatori tööalasse soovitud tekst või pilt. Kasutades Run käsklust avaneb seadistusakna 

avanemine, kus määrata mooduli nullpunkt ning esmakordsel seadistamisel graveerimise 

liikumiskiirus. 

 

3D printer 

3D printeri mooduli ühendamiseks vajaminevad komponendid on esitatud joonisel 5. 

 

Joonis 5. 3D printeri mooduli komponendid (1 – M4 kinnituspolt, 2 – küttekeha, 3 – PLA 

filament, 4 – plastikkõri, 5 – filamendi edastusmootor). 
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Esmalt ühendada plastikkõri filamendi edastusmootoriga, vajutades mootori liigend alla 

sisestada PLA filament ning lükata kõrist välja ~ 60 mm. Filament sisestada küttekehasse ning 

fikseerida plastik kõri ekstruuderiga. Küttekehast väljatuleva pistiku ühendamisel jälgida 

pistiku noolte paiknemist. Filamendi edastusmootori pistik ühendada laienduspesaga, esitatud 

joonisel 6. 

 

Joonis 6. 3D printeri filamendi edastusmootori pistiku ühendamine laienduspesaga. 

 

Laienduspesa kinnitatakse manipulaatori tagaosasse. 

 

Protsessi sooritamiseks tuleb käivitada rakendus CuraForuArm, kus määrata printeriks 

laienduste menüüst uArm Swift Pro. Prinditavaks materjaliks valida PLA. Importida stl 

laiendusega fail tööalasse ning paigutada sobivasse kohta. Printeri ekstruuderi tila peab olema 

töölauale võimalikult lähedal, kuid mitte vastas. Määrata nullpunkt ehk Save Zero ning vajutada 

Start Printing, misjärel printer alustab tööd. 
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LISA A järg 

 

Labortöö 3 – manuaalne ja tarkvaraline liikumistrajektoori õpetamine 

 

Mitte asetada jäsemeid seadme liigendite vahele! 

Kontrollida takistuste puudumist manipulaatori tööalas! 

 

Ülesande kirjeldus: 

 

Optimeeritud liikumise korral väheneb seadme liigutuse kordamise ajakulu võrreldes 

inimfaktoriga, kus protsessi peab kordama inimene. Koostada võimalikult sarnased 

liikumistrajektoorid nii manuaalselt kui ka loogikakeskkonnas. Mõõta mõlema lahenduse 

ajakulu, kui seade kordab liikumist ning selgitada protsentuaalne erinevus kahe meetodi vahel. 

 

Trajektooride õpetamiseks on kaks varianti. Ühel juhul liigutatakse seadme liigendeid 

manuaalselt. Antud olukorras on rakendatud ka inimfaktor, mis võib mõjutada ajakulu. 

Õpetatud liikumistrajektoori õpetamisele järgneb antud teekonna kordamine seadme poolt. 

Teisel juhul koostatakse liikumistrajektoor keskkonnas uArmStudio Blocky rakenduses. 

Protsessi kordamisel on oluline mõõta kuluvat aega mida hiljem võrreldakse programmeeritud 

teekonna ajakuluga.  

 

uArm Swift Pro tarkvara on üles ehitatud nii, et see võimaldab korrata kasutaja poolt 

manipulaatorile ettenäidatud liigutusi. Selleks tuleb sisse lülitada manipulaator ning vajutada 

menüü nuppu. Aktiveeritud menüü korral aktiveerub roheline indikaatortuli, mis tähendab et 

seade on õpetus režiimis. Sellele järgneb manipulaatori liigendite liigutamine vastavalt 

vajadusele. Salvestamisel on võimalik kontrollida ka manipulaatorile ühendatud lõppseadet. 

Selle aktiveerimiseks tuleb lülitada salvestamise ajal taasesitamise lülitit. Seadistatava nupu 

olek määratleb, millise lõppseadmega on tegemist. Kui nupp on ülemises asendis, lülitatakse 

sisse iminapp, kui nupp on alumises asendis sulgub mehaaniline käpp. Liigutuste salvestamine 

lõpetatakse kui vajutada menüü nuppu. (uArm Swift PRO lülitid on esitatud joonisel 1). 
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Joonis 1. Seadme lülitid manipulaatori baasil. 

 

Teisel juhul on liikumistrajektoori õpetamiseks vajalik uArmStudio loogikakeskkond Blocky 

(esitatud joonisel 2).  

 

Joonis 2. uArmStudio loogikakeskkond Blocky. 

 

Liikumise koostamisel puudub eesmärk, kui agregaat peab tegema ühe liikumise punktist A 

punkti B. Mõelda läbi ülesanne, mis kajastaks näiteks mitmest komponendist koosnevat 

koostamisprotsessi. 
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LISA A järg 

 

Labortöö 4 – pneumaatilise silindri koostamine mehaanilise haaratsiga 

 

Mitte asetada jäsemeid seadme liigendite vahele! 

Kontrollida takistuste puudumist manipulaatori tööalas! 

 

Ühendada seadmega mehaaniline haarats ning avada Control keskkond. Laotada pneumaatilise 

silindri komponendid (esitatud joonisel 1) töölauale laiali ning seejärel paigutada silindri keha 

koostamisrakisesse. Paigaldada kõik komponendid loogilises järjekorras. 

 

 

Joonis 1. Pneumaatilise silindri komponendid (vasakult: vedru, silindri keha, kolb, kattekaas). 

 

Labortöö raames saavutatakse teadmised ning oskused manipulaatori kinemaatika ning roboti 

juhttarkvara kohta. 
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LISA B – MINITEC HINNAPAKKUMINE  
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LISA C – KALIBREERIMISLEHT 

 

Kättesaadav: https://drive.google.com/file/d/0B-L-tCvknXU9aWdjcE5mV3QtZEU/view 
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LISA D -  TEHNILISED JOONISED 



3

1

2

Detail nr. Tähis Kirjeldus Kogus

3 TA.19.120365.D.02.00.K Transpordi kest 1

2 uArmSwiftPro(UP1300) Manipulaator 1

1 TA.19.120365.D.01.00.K Töölaud 1

   

Indrek Virro

Sander Kallissaar

11,50 kg

TA.19.120365.D.00.00.K1/2

1:5ISO-2768-mK

Teostas

Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:

Kinnitas Indrek Virro

Manipulaatori töölaud ja transpordikest



 3
06

 

 1
61

 

 172 

 525 

 5
00

 

    11,50 kg

TA.19.120365.D.00.00.K2/2

1:5ISO-2768-mK

Teostas

Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:

Indrek Virro

Kinnitas Indrek Virro

Sander Kallissaar
Manipulaatori töölaud ja transpordikest
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Detail nr. Tähis Kirjeldus Kogus

15 000225 035 Z Riivlukk 3

14 ISO 14586 - ST3.5 x 9.5-C-N Kinnitusvahend 12

13 ISO 14586 - ST3.5 x 16-C-N Kinnitusvahend 35

12 351.01.735 Latthing 3

11 TA.19.120365.D.01.11.D 20 x 20 x 2 Al. vinkel 4
10 TA.19.120365.D.01.10.D 20 x 20 x 2 Al. vinkel 2
9 TA.19.120365.D.01.09.D Töötasapind 1
8 TA.19.120365.D.01.08.D Küljeluuk 2
7 TA.19.120365.D.01.07.D Esiluuk 1
6 TA.19.120365.D.01.06.D Vahesein 1
5 TA.19.120365.D.01.05.D Vahesein 1
4 TA.19.120365.D.01.04.D Tagasein 1
3 TA.19.120365.D.01.03.D Esisein 1
2 TA.19.120365.D.01.02.D Küljesein 2
1 TA.19.120365.D.01.01.D Põhi 1

   6,60 kg

TA.19.120365.D.01.00.K1/2

1:5ISO-2768-mK

Teostas

Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:

Indrek Virro

Kinnitas Indrek Virro

Sander Kallissaar
Manipulaatori töötasapind
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LÕIGE A-A MÕÕT 1 : 5

   6,60 kg

TA.19.120365.D.01.00.K2/2

1:5ISO-2768-mK

Teostas

Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:

Indrek Virro

Kinnitas Indrek Virro

Sander Kallissaar
Manipulaatori töölaud
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Detail nr. Tähis Kirjeldus Kogus

7 ISO 14586 - ST3.5 x 16-C-
N Kinnitusvahend 20

6 22092 Kinniti 2

5 TA.19.120365.D.02.05.D 20x20x2 Al. vinkel 4

4 TA.19.120365.D.02.04.D 20x20x2 Al. vinkel 1

3 TA.19.120365.D.02.03.D Otsasein 2

2 TA.19.120365.D.02.02.D Küljesein 2

1 TA.19.120365.D.02.01.D Pealmine plaat 1

   2,20 kg

TA.19.120365.D.02.00.K1/1

1:5ISO-2768-mK

Teostas

Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:

Indrek Virro

Kinnitas Indrek Virro

Sander Kallissaar

Transpordikest
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