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Rakenduskõrgharidus lõputöö raames käsitleti metoodilisi võimalusi karteesiuse tüüpi 

roboti kasutamiseks õppetöös. Tööstusrobotite kasutamine omab suurt tähtsust tänapäeva 

tööstustes kus järjest rohkem automatiseeritakse erinevaid tööprotsesse. Efektiivsuse 

suurendamiseks võetakse aina enam roboteid kasutusele toomisprotsessides. Seetõttu on 

mehhatroonikutel ja tudengitel kes õpivad teistel tehnikaaladel suurem vajadus tundma 

õppida erinevaid roboteid. 

Töö koosneb viiest peatükist. Esimeses peatükis tuleb teemaks üldiselt tööstusrobotid, 

nende  ajalugu ja täpsemalt karteesiuse roboti olemus. Teises peatükis kirjeldatakse roboti 

tööparameetrid ja spetsifikatsioon ning korrastatakse roboti töörakk. Kolmandas peatükis 

tutvustatakse roboti kasutamist roboti kasutusjuhendi ja programmeerimisjuhendi läbi. 

Neljandas peatükis koostatakse roboti kasutamiseks ja õppimiseks laboratoorsed tööd. 

Viimases ehk viiendas peatükis tuuakse välja võimalikud arengusuunad antud robotile 

ning mõeldakse välja lisasid, et laiendada roboti kasutusvõimalusi. 
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3 

 

 

 

 

Estonian University of Life Sciences  

Kreutzwaldi 1, Tartu 51006   

Professional Higher Education 

Thesis  

Author:  Keneth Lõiv Curriculum:  Technotronics 

Title:  Methodological possibilities of using a cartesian robot for teaching 

Pages: 69 Figures: 15 Tables: 5 Appendixes: 6  

Department / Chair: Tartu Technology College 

Field of research and (CERC S) code:  

ETIS: 4 Natural Sciences and Engineering 

ETIS: 4.13. Mechanical Engineering, Automation Technology and Manufacturing 

Technology 

CERCS: T125 Automation, robotics, control engineering 

Supervisors: Marten Madissoo 

Place and date:  Tartu, 2020 

During the making of this final thesis, the methodological possibilities of using a cartesian 

robot for teaching were assessed. The use of industrial robots is of great importance in 

today’s industries, where more and more work processes are automated. To increase the 

efficiency, more robots are being introduced into production processes.Therefore students 

who are learning mechatronics and other technical fields, have a greater pressure to get to 

know different industrial robots.  

The thesis consists of five chapters. The first chapter explains the industrial robots in 

general, and gives an overveiw of the history, and specifically the nature of the cartesian 

robot. The second chapter describes the robot’s operating parameters and specifications, 

and also gives the aim to fix the robots workcell. The third chapter introduces how to use 

the robot through a robot user manual and programming manual. In the fourth chapter, 

laboratory works are prepared for the use and learning of the robot. In the last and fifth 

chapter, the possible development directions for the given robot are outlined and additional 

ideas are devised in order to expand the possibilites of using the robot 

Keywords:  robotics, laboratory exercises, gripper, plc, work cell 



4 

 

 

 

 

SISUKORD 
 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................... 6 

1. TÖÖSTUSROBOTI AJALUGU NING KAARTEESIUSEROBOTI ÜLDKIRJELDUS 7 

1.1 Tööstusroboti kirjeldus ................................................................................................ 7 

1.1.1 Tööstusroboti ajalugu ............................................................................................ 7 

1.1.2 Tööstusrobotite tüübid ja nende kasutusalad ........................................................ 8 

1.2 Karteesiusroboti üldkirjeldus ..................................................................................... 10 

1.2.1 Karteesiuseroboti üldolemus ............................................................................... 10 

2. ROBOTI TÖÖRAKK, KOMPONENDID JA TÖÖPARAMEETRID ........................... 12 

2.1 Karteesiuseroboti tööraku komponendid ................................................................... 12 

2.1.1 Karteesisuseroboti tööraku kirjeldus ................................................................... 12 

2.1.2 Beckhoff CX1020 tööstuskontroller ................................................................... 15 

2.1.3 Roboti servod ja servoajamid .............................................................................. 17 

2.1.4 Roboti haaratsid ja pneumaatika ......................................................................... 19 

2.2 Roboti töökorda seadmine ......................................................................................... 21 

2.2.1 Roboti töökorda seadmise etapid ........................................................................ 21 

3. ROBOTI PROGRAMMEERIMINE NING KASUTUSJUHEND ................................. 22 

3.1 Roboti programmeerisjuhend .................................................................................... 22 

3.1.1 PLC programmeermine ....................................................................................... 22 

3.2 Roboti kasutusjuhend ................................................................................................ 24 

3.2.1 Roboti kasutusjuhend .......................................................................................... 24 

4. LABORTÖÖD ................................................................................................................. 25 

4.1 Labortööde tegemise nõuded ..................................................................................... 25 

4.1.1 Labortööde eesmärk tööstusrobootika aines ....................................................... 25 

4.1.2 Labortööde nõuded ja väljatöötamine ................................................................. 26 

4.2 Labortööd ja arengusuunad ....................................................................................... 27 

4.2.1 Väljatöötatud labortööd ....................................................................................... 27 

4.2.2 Labortööde edasiarendusvõimalused .................................................................. 27 

5. ROBOTI EDASISED ARENDUSVÕIMALUSED ........................................................ 28 

5.1 Roboti edasised võimalikud arengusuunad ............................................................... 28 

5.1.1 Roboti võimalik arengusuunad ........................................................................... 28 



5 

 

KOKKUVÕTE .................................................................................................................... 31 

KASUTATUD KIRJANDUS ............................................................................................. 33 

LISAD ................................................................................................................................. 35 

Lisa A. PLC programmeermine Twincat programmi abil ................................................... 36 

Lisa B. Roboti kasutusjuhend ja hooldus ............................................................................ 43 

Lisa C. Labortööd ................................................................................................................ 46 

Lisa D. Roboti elektriskeemid ............................................................................................. 49 

Lisa E. Roboti pneumaatika skeemid .................................................................................. 59 

Lisa F. Roboti tööpea joonised ............................................................................................ 62 

 

 

 

 

  



6 

 

 

 

SISSEJUHATUS 
 

Tööstusrobotite kasutamine omab suurt tähtsust tänapäeva tööstustes kus järjest rohkem 

automatiseeritakse erinevaid tööprotsesse. Efektiivsuse suurendamiseks võetakse rohkem 

roboteid kasutusele toomisprotsessides ning seetõttu on mehhatroonikutel ja tudengitel kes 

õpivad tehnikaaladel suurem vajadus tundma õppida erinevaid roboteid. Tööstusroboteid on 

mitmeid erinevaid ning üks mitmetest tööstusroboti tüüpidest on karteesiuse robot.  

Töö eesmärgiks on korrastada tööstusrobootika aine jaoks karteesiuse roboti töörakk ning 

koostada dokumentatsioon ja metoodika, et seda saaks kasutada õppetöös. Töö käigus on 

vajalik leida viis roboti tööle saamiseks ning koguda ja koondada infot roboti kasutamise 

kohta informatsioon dokumenteerimisega. Robot laiendab tööstusrobootika aine võimalusi 

arendada tudengeid tööstusrobotite alaselt ning annab ülevaate selle üle kuidas PLC-ga 

robotit juhtida. Lisaks laiendab karteesiuse robot kooli robotiparki ning lisab väärtust 

robotitehnika õpetamisele Eesti Maaülikoolis. 

Esimeses peatükis tuleb teemaks tööstusrobotite ajalugu, tööstusrobotite tüübid ning  

täpsemalt karteesiuse roboti üldine kirjeldus, tööpõhimõte ning tema kasutusalad. 

Teises peatükis tuuakse välja roboti tehnilised näitajad ning üldine roboti spetsifikatsioon. 

Tuuakse välja roboti võimekus ning puudused ning probleemid ja lahendused roboti tööle 

saamiseks. Peatükk sisaldab endas ülesannet seada töökorda antud roboti juhtsüsteem, mis 

hõlmab elektroonika, pneumaatika ja mehaanika töölesaamist. Lisaks dokumenteerida roboti 

tööparameetrid. 

Kolmandas peatükis tutvustatakse roboti kasutamist ja PLC programmeerimist, 

dokumenteeritakse juhend roboti kasutamiseks õppetöös. 

Neljandas peatükis koostatakse roboti kasutamiseks ja õppimiseks labortööd 

tööstusrobootika aine jaoks. 

Viiendas peatükis tuuakse välja võimalikud roboti arendussuunad ning mõeldakse välja 

võimalikke lisasid, et laiendada karteesiuse roboti töövõimekust.  
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1. TÖÖSTUSROBOTI AJALUGU NING 

KAARTEESIUSEROBOTI ÜLDKIRJELDUS 
 

1.1 Tööstusroboti kirjeldus 
 

1.1.1 Tööstusroboti ajalugu 

 

Tööstusrobotite areng hakkas peale 1954. aastal mil leiutati esimene robot Unimate (joonis 

1.1), mille järel tehti 1961 samanimeline prototüüp robot mis hakkas General Motorsi 

autotehases valu ja keevitus operatsioone tegema. Kuigi tööstusroboti alged tulid Saksamaalt 

ja Rootsist siis suurem tootmine hakkas tulema alguses Ameerikast aga hiljem enamasti 

Jaapanist. Algusaastatel juhtis robotite tootmist Kuka ning ABB (algselt Asea), kuid kiiresti 

hakkasid ka teised ettevõtted neid järgima. Peale seda kui tööstus nägi robotite potentsiaali 

tootmises hakkas kogu tööstusrobotite levik kiiresti laienema, suurenes nõudlus ja tekkis 

roboti tootjate vaheline konkurents. Samal ajal jõuliselt arenenud elektroonika ja 

mikroprotsessorid võimaldasid teha aina võimekamaid roboteid ja täita keerulisemaid 

ülesandeid. Robotite arenguga kaasnenud uurendused tähendasid ka võimekust täita 

keerukamaid ülesandeid. [1,2] 

 

 

Joonis 1.1 1954. aastal loodud robot Unimate [3].  
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1.1.2 Tööstusrobotite tüübid ja nende kasutusalad 

 

Tööstusrobotite arenguga kaasnes vajadus eri tüüp robotite järele vastavalt töö tüübile ja 

vajadusele. Tänapäeval on kasutusel peamiselt 6 erinevat tüüpi tööstusrobotit. Esimeseks 

robotitüübiks on karteesiuse robotid mis liigub karteesiuse koordinaadistikus lineaartelgede 

peal. Karteesisuse roboteid kasutatakse enamasti CNC (computer numerical control) 

pinkides ja 3d-printerites. Teiseks tüübiks on SCARA robotid (Selective Compliance 

Assembly Robot Arm) millel on kaks pöördtelge. SCARA roboteid kasutatakse enamasti 

koostetöödes või palletiseerimises. Kolmandaks robotitüübiks on artikuleeriv tööstusrobot 

mis sisuliselt imiteerib inimese kätt. Antud robotil on roboti käe küljes mitu pöörlevat lüli 

mis annab robotile suure manöövrivõimekuse. Artikuleerivad robotid on enamlevinud 

tööstusrobotid kuna neil on suurim paindlikkus, nendega saab täita paljusi erinevaid 

ülesandeid. Neljandaks on delta tüüpi robot millel on mitu rööptelge ning teljed on 

ühendatud ühe baasi külge. Antud robot leiab laialdast kasutust meditsiinitööstuses ja 

toidutööstuses enamasti korja ja aseta töödes. Viiendaks tööstusrobotitüübiks on polaarrobot 

millel on üks või mitu pöörlevat telge ning lineaartelg, antud robotit kutsutakse ka tema 

tööala järgi sfääriliseks robotiks. Kuuendaks tüübiks on silindriline robot millel on pöördtelg 

ja kaks lineaartelge. Tänapäeval on silindrilised ja sfäärilise robotid pigem vähem levinud 

ning eelistatakse teisi robotitüüpe. Lisaks põhitüüpidele on kasutuses ka koostöörobotid 

(collaborative robot) mille eesmärk on teha koostööd inimesega, et näiteks lihtsustada 

kergete korduvate tööde täitmist. [4]  

Erinevad tööstusrobotite liigid on kujutatud joonisel 1.2.  
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Joonis 1.2 Erinevad tööstusrobotite liigid: 1 - karteesiuse robot, 2 - silindrilise 

koordinaadistikuga robot, 3 - polaarkoordinaadistikuga robot, 4 - scara robot, 5 - 

artikuleeriva peaga robot, 6 - delta robot [5].  

 

 

Joonis 1.3 Kooströörobot UR3 [6].  
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Koostöörobotid töötavad inimeste kõrval näiteks tootmisliinidel, et sooritada detailide 

tõstmist või muid lihtsamaid ülesandeid mis ei vaja kõrget täpsust, kuid võivad olla 

inimesele liiga tüütu iseloomuga. Joonisel 1.3 on kujutatud levinud koostöörobot UR3. 

 

 

1.2 Karteesiusroboti üldkirjeldus 
 

1.2.1 Karteesiuseroboti üldolemus 

 

Karteesisuse robot on oma loomult üks lihtsamaid roboteid kuna tema teljestik liigub  

karteesiuse koordinaadistikus (joonis 1.4). Antud robotid on ehitatud lineaaraktuaatorite 

peale mis liigutavad roboti pead vastavalt kas x, y või z teljel. Aktuaatoriteks võivad olla kas 

mootoriga rihmad, pneumaatilised silindrid või mootoriga kruvid. Lisaks saab roboti 

võimekust parendada kui lisada neljas pöörlev telg tööpea külge. Karteesisuseroboti erivorm 

on robot mis liigub kahel põhiteljel mis tähendab, et robot on toetatud mõlemalt poolt. 

Sellisena saab robot teiseldada palju suuremaid raskuseid. [5,8]  

 

 

Joonis 1.4 Karteesiuseroboti lihtsustatud diagramm [7].  
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Karteesisuse roboti plussideks on tema ehituslik lihtsus, suur täpsus ning madal hind 

võrreldes teiste robotitega, lisaks on tal paljusi erinevaid kasutusalasid.  Karteesiuse 

robotitega saab teiseldada suuri raskuseid ning nad suudavad suure kiirusega operatsioone 

sooritada, samas vajavad vähe hooldust ning on vastupidavad nende robustsuse ja 

konstruktsiooni tõttu. Peale lihtsa konstruktsiooni on ka karteesiuse robotit kergem 

programmeerida sest tema kinemaatika on lihtsam kui teistel robotitel. Kuna karteesiuse 

roboti tööala on ristküliku kujuline siis antud robot suudab paremini ära kasutada oma tööala 

kui näiteks silindrilise tööalaga robotid. Antud roboti miinusteks saab tuua tööpea fikseeritud 

orientatsiooni ning ta võtab palju ruumi kuna tema tööala suurus sõltub telgede pikkustest. 

[8] Näide karteesiuse robotist on joonisel 1.5.  

 

 

Joonis 1.5 Karteesiuseroboti näide [9].  

 

Karteesiuserobotid on enamlevinult kasutuses näiteks 3d-printerites, arvjuhtimispinkides või 

mõõtepinkides kus on vaja suurt täpsust. Samuti on karteesiuse robot laialdaselt kasutuses 

palletiseerimiseks või korja ja aseta operatsioonides konveierliinidel. Antud robotit saab 

kasutada liimimis või keevitusliinidel, elektroonika või mehaanika koostetöödes. [10]  



12 

 

 

 

2. ROBOTI TÖÖRAKK, KOMPONENDID JA 

TÖÖPARAMEETRID 
 

2.1 Karteesiuseroboti tööraku komponendid  
 

2.1.1 Karteesisuseroboti tööraku kirjeldus  

 

Antud tööga seotud karteesiuse roboti töörakk koosneb töölauast mille külge on kinnitatud 

roboti teljestik. Antud robot töötab kahe Beckhoff AM3033-0E40  (x ja y-telg) ning ühe 

Beckhoff AM3033-0E41 servomootoriga (z-telg). Antud servomootoreid juhivad kaks 

Beckhoffi servoajamit AX5203-0000. Roboti x ja y-telje servod on ühendatud THK KR46 

lineaarjuhikuga ning z-telje servo on ühendatud THK KR33 lineaarjuhikuga. Roboti 

juhtloogikat kontrollib Beckhoffi CX1020 kontroller mis saab toidet Beckhoffi CX1100 

toitest, roboti kontrollerile on lisatud mitu lisamoodulit mis laiendavad kontrolleri 

kasutusvõimalusi. Lisaks on roboti juhtpaneeli all elektrikilp kõigi servoajamite, PLC, muu 

elektroonika ja juhtmestikuga. Antud elektrikilp saab peatoite tööstusvoolu kolme faasilisest 

pistikust. Elektrikilbi peal on juhtpaneel mille küljes on juhtnupud roboti juhtimiseks, sisse 

ja välja lülitamiseks ning programmi käivitamiseks. Roboti töölaua suurus on 585x840 mm, 

roboti teljed on 490 mm kõrgusel töölauast metallist posti küljes ning teljed annavad tööala 

suuruseks 990x710x350 mm. Roboti töölaua kõrgust maapinnast on 685 mm. Roboti pea 

küljes on kaks manipulaatorit, üks vaakumhaarats ja teine pneumaatikaga töötav 

mehaaniline haarats. Roboti vaakumhaaratsil on küljes pneumaatiline silinder millega saab 

liigutada vaakumhaaratsid eraldi seisvalt z teljest ülesse ja alla. Lisaks on mehaanilisel 

haaratsil eraldi pneumaatiline pöördaktuator millega saab muuta haaratsi nurka. Roboti 

teljestik võimaldab roboti peal liikuda väljapoole roboti töölauda, mis tähendab, et robot 

saab korjata objekte kaugemalt kui oma töölaua pealt (näiteks konveieri pealt) või eraldi laua 

pealt. Antud tööd hõlmav karteesiuse roboti töörakk on kujutatud joonisel 2.1. 
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Joonis 2.1 Karteesiuseroboti töörakk: 1 - töölaud, 2 - x-telje lineaarjuhik koos servoga 

(servo on roboti taga), 3 - y-telje lineaarjuhik servoga, 4 - z-telje lineaarjuhik servoga, 5 - 

vaakumhaarats, 6 - mehaaniline haarats. 

  

Roboti juhtpaneeli (joonis 2.2) küljes on mitmed lülitid ja indikaatorid roboti töö juhtimiseks 

ja jälgimiseks. Paneelil olevad indikaatorid näitavad roboti tööseisundit ning nuppudest on 

võimalik käivitada ja peatada programmi. Lisaks on juhtpaneelil pealüliti ja turvalüliti. Kuna 

robot on olnud osa suuremast süsteemist varem siis osad nupud on otstarbeta ning neid on 

võimalik ühendada nii, et nad täidaksid lisafunktsioone kui neid on vaja. 
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Joonis 2.2 Karteesiuseroboti juhtpaneel. 

 

 

Joonis 2.3 Karteesiuseroboti elektrikilbi sisemus: 1-Beckhoff CX1020 PLC koos 

lisamoodulitega, 2 – PLC terminaliplokk, 3 – EtherCat terminaliplokk, 4 – kaitselülitid, 5 – 

ühendusterminalid, 6 – kontaktorid, 7 – Omron toiteplokk, 8 – servoajamid. 

 

Kogu elektroonika osa on paigutatud elektrikilpi juhtpaneeli alla (joonis 2.3). Kilbis on 

toiteplokk, kaitselülitid, roboti PLC koos lisamoodulitega, servoajamid ning terminaliribad 

ühenduste jaoks. Kõik ühendused juhtpaneelist väljuvad juhtpaneeli alt avadest. Elektrikilbi 

skeemid on lisas D. 
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2.1.2 Beckhoff CX1020 tööstuskontroller 

 

Beckhoff CX1020 PLC on manussüsteem mis kasutab Intel Celeron 1 Ghz protsessorit. 

Antud kontroller on madala soojuseraldusega ning seega ei vaja eraldi jahutust. Kontrolleri 

baasmoodul koosneb protsessori moodulist ning toitemoodulist, lisaks on olemas veel eraldi 

moodulid lisapesade ning ühendussiinidega. Kontrollerile on võimalik lisada vastavalt 

vajadusele erinevaid lisamooduleid mis annab juurde tema töövõimekusele. 

Karteesiuseroboti tööraku kontroller kasutab toiteks Beckhoffi CX1100-0004 toitemoodulit 

ning lisaks on pandud juurde CX1020-N010 lisamoodul mis annab juurde ühe DVI ja 2 Usb 

ühenduspesa. Antud lisamooduliga saab DVI ühenduspesa järele ühendada monitori ning 

usb portidesse hiire ja klaviatuuri või mälupulga, mis annab võimaluse PLC-d 

programmeerida ilma arvutita. Beckhoffi PLC-ga on võimalik kasutada EtherCAT liidestust 

andmevahetuseks mitme seadme vahel, kontrolleri enda tarkvara jookseb välkmälul, et 

vähendada mälus tekkivate vigade sagedust. Kontrolleri baaskonfiguratsioonis on 

kontrolleri küljes kaks RJ45 ethernet ühenduspesa. Antud kontrollerit saab programmeerida 

Beckhoff Twincat programmi abil, kohapeal ilma arvutita või EtherCAT liidesega üle 

võrgukaabli. [11,12]  

Antud robotis olev Beckhoffi PLC on kujutatud joonisel 2.4.  

 

 

Joonis 2.4 Beckhoffi PLC koos toitemooduli, lisamooduli ja terminaliplokiga. 
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Roboti tööstuskontrolleri ja kontrolleri toiteploki tehnilised näitajad ja andmed on alltoodud 

tabelites 2.1 ja 2.2, andmed on võetud tootja kodulehelt leiduvalt infolehelt.  

 

Tabel 2.1 Beckhoff CX1020 tehniline informatsioon [12] 

Beckhoff CX1020 tehniline informatsioon 

parameeter väärtus 

Protsessor Intel® Celeron® M ULV (1 GHz) 

Välkmälu 64 MB Compact Flash card 

Põhimälu 256 MB DDR-RAM 

Liidesed 2x RJ45 

Laienduspesad 1x Compact Flash  

Operatsioonisüsteem Windows CE.NET, või Microsoft Windows XP 

Embedded 

Programmerimistarkvara Beckhoff TwinCAT PLC Runtime 

Süsteemi jadasiin 16 Bit ISA (Industry standard architecture) 

Dimensioonid (mm) 96x112x99 

Kaal (g)  ~ 550 

Opereerimistemperatuurid (° 

C) 

0... +50 

IP klass IP 20 

 

Tabel 2.2 Beckhoff CX1100-0004 tehniline informatsioon [13] 

Beckhoff CX1100-0004 tehniline informatsioon 

parameeter väärtus 

Toide (Vdc) 24 (-15%/+20%)  

Maksimaalne elektritarve (W) 3.5 

Muutmälu 8 kByte 

Dimensioonid (mm) 40x100x91 

Kaal (g)  ~ 250 

Opereerimistemperatuurid 0° C ... +55° C 

IP klass IP 20 
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2.1.3 Roboti servod ja servoajamid 

 

Roboti teljestikku liigutavad Beckhoffi AM3033 servomootorid, x ja y telge juhivad 1.1 kW 

servod ning z teljel on 1 kW servo. Antud robotil on z-telje servol (AM3033-0E41) pidur 

ning kahel teisel servol (AM3033-0E40) puudub pidur. [14]  

Roboti servomootorite tehnilised andmed on välja toodud tabelis 2.3 ning on võetud 

tootjapoolselt infolehelt. 

 

Tabel 2.3 Beckhoff servode tehniline informatsioon [14] 

Beckhoff AM3033-0E40 servo tehniline 

informatsioon 

Beckhoff AM3033-0E41 servo tehniline 

informatsioon 

parameeter väärtus parameeter väärtus 

Väändemoment (Nm) 2.79  Väändemoment (Nm) 2.59 Nm 

Pn (kW) 1.1 Pn (kW) 1  

Un (Vac) 400  Un (Vac) 400  

Pöörete arv (p/min) 4500  Pöörete arv (p/min) 4500  

IP klass IP54 IP klass IP54 

In (A) 2.58 In (A) 2.35 

Pooluste arv 8 Pooluste arv 8 

Kaal (kg) 2.9 Kaal (kg) 2.9 

 

 

Joonis 2.5 Karteesiuseroboti x ja y-telje servomootorid. 

 

Roboti kahte 1.1 kW servot ja ühte 1kW servot juhivad Beckhoffi AX5203 servoajamid. 

Ühe servoajami järel on kaks servot ja teise järele on ühendatud üks servomootor. 
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Servoajamid on ühendatud omavahel ning jagavad sama toidet, lisaks on nad ühendatud 

omavahel ethernet kaablitega. Servoajamitest väljuvad ka mitmed juhtmed mis on 

ühendatud PLC turvaahela terminalidega. Roboti komponentidele annab alalisvoolu Omron 

S82F-1524 toiteplokk mille väljund on 24 volti. Roboti servoajamite andmed on välja toodu 

tabelis 2.4 

 

Tabel 2.4 Beckhoff AX5203 servoajami tehniline informatsioon [15] 

Beckhoff AX5203 servoajami tehniline informatsioon 

parameeter väärtus 

In 50 °C juures (A) 2 x 3 A 

Toitepinge (Vac) 3 x 100…480 V AC ±10 % 

1 x 100…240 V AC ±10 % 

Imax (A) 2 x 10 A 

Pidurdusvõimsus (W) 150 

Maksimaalne pidurdusvõimsus (kW) 14 

Võimsusekadu (W) 85 

Süsteemi liides EtherCAT 

Kaal (kg) 6.0 

 

 

Joonis 2.6 Omron S82F-1524 toiteplokk ning AX5203 servodrive-id roboti elektrikapis. 

 

 

 



19 

 

2.1.4 Roboti haaratsid ja pneumaatika 

 

Roboti mehaaniline haarats on Gimatic GS-20, mis töötab pneumaatiliselt, antud haaratsit  

pöörab lisaks pneumaatline pöördaktuaator Gimatic RT-10 mille pöörderaadiuseks on 190 

kraadi. Lisaks saab kasutada ka punast vaakumhaaratsit mis on kinnitatud pneumaatilise 

silndri külge, et seda saaks liigutada töölaua suunas ilma roboti z-telge liigutamata. 

Vaakumhaaratsi jaoks vaakumi tekitamiseks on roboti küljes vaakumgeneraator Univer VE-

050-0 ning vaakumhaaratsi liigutamiseks ülesse ja alla on kasutatud Univer M1500160075M 

pneumaatilist silindrit. Antud robotil puudub õhupump ning seega tuleb pneumaatika 

kasutamiseks kasutada väliseid õhuallikaid. Kõik pneumaatika komponendid on ühendatud 

Festo CPV-10VI terminali. [16,17]  

 

Tabel 2.5 Gimatic GS-20 ja  Gimatic RT-10 tehnilised näitajad [16,17] 

Gimatic GS-20 Gimatic RT-10 

parameeter väärtus parameeter väärtus 

Haaramisjõud (N) 186-212 Väändemoment(Nm) 0.28 

Haaramislaius (mm) 2x5.2 Töösamm (°) 190 

Kaal (g) 207 Kaal (g) 234 

 

 

Joonis 2.7 Haaratsid: 1 – mehaanilise haaratsi pöördaktuaator, 2 – mehaaniline haarats, 3 – 

pneumaatiline silinder vaakumhaaratsi liigutamiseks ülesse ja alla, 4 – vaakumhaarats. 
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Joonis 2.8 Festo terminaliplokk ja AS-interface moodulid. 

 

Pneumaatika juhtimisel solenoidide lülitamiseks on roboti küljes AS-interface moodulid 

AC5000 ja AC2005, mille ühendused eemaldati elektrikilbist enne roboti üleandmist. 

Seetõttu roboti pneumaatika ei  tööta ning vajab teist lahendust tööle saamiseks.  

Roboti pneumaatilised skeemid on lisas E.  
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2.2 Roboti töökorda seadmine 
 

2.2.1 Roboti töökorda seadmise etapid 

 

Robot mida käsitleb antud lõputöö on toodud Soomest Lahti ülikoolist ning on kasutatud 

varasemalt õppetöös. Kuigi suures osas on robot juba koos ei ole robot töökorras ning roboti 

töölesaamiseks on vajalik korda seada mõned roboti osad. Robotil oli varasemalt haaratsite 

juhtimiseks eraldi protokolli kasutav AS-interface protokolli kontroller, kuid kuna antud 

kontroller võeti robotilt ära siis oli vajalik selle asendamine või muu lahenduse leidmine 

roboti pneumaatilise osa tööle saamiseks. Küll aga on EtherCat terminaliplokil AS-interface 

sisendid ja väljund millega peaks olema võimalik ka pneumaatika tööle saada. Roboti 

elektrikilbis on üleliigne konveieri servoajam mis eemaldatakse töö käigus kuna see ei kuulu 

enam roboti tööraku osasse, lisaks eemaldatakse juhtmestik ja kaitselüliti mis on seotud 

üleliigse servoajamiga. Lisaks nupud mis varasemalt kontrollisid asju mida enam ei 

kasutatata (konveier) on lahti ühendatud, vajadusel saab neile nuppudele anda muud 

funktsioonid. Lisaks eemaldada üleliigne elektroonika mis pole kasutusel, et elektrikilbis 

poleks üleliigseid komponente mida hiljem vaja pole. Peale nende probleemide lahendamise 

on vajalik ühendada servod, lisada robotile tööstusvoolu pistik ning ühendada järele suruõhk 

vaakumhaaratsi ja mehaanilise haaratsi jaoks. Lisaks testida roboti programmide PLC-sse 

laadimist ning programmi jooksutamist, jooksvalt kontrollida kas robotil esineb muid 

probleeme. Lõpuks saab robotist kogutud infoga kokku panna roboti kasutusjuhendi mis 

käsitleb enda roboti käivitamist, programmi laadimist ja käivitamist ning roboti välja 

lülitamist. 

  



22 

 

 

 

3. ROBOTI PROGRAMMEERIMINE NING 

KASUTUSJUHEND 
 

3.1 Roboti programmeerisjuhend 
 

3.1.1 PLC programmeermine  

 

Antud roboti riistvara kasutamiseks on vaja Beckhoff Twincat PLC tarkvara, et seda 

programmeerida. Antud tarkvara on saadaval tasuta tootja kodulehelt ja link lisatud 

kasutatud kirjanduse loetelusse. Roboti programmeerimiseks on vajalik alla laadida kas 

Twincat versioon 2 või 3 programmist, kuid versioon 3 uuema kasutajaliidesega on 

kasutajasõbralikum ning meeldivam kasutada. Robotit on võimalik ka programmeerida 

ühendades PLC järele monitori klaviatuuri ja hiire, kuna PLC kasutab Windows embedded 

CE6 operatsioonisüsteemi. Sel viisil programmeerimise jaoks on PLC küljes lisamoodul 

CX1020-N010 mis annab juurde 2 USB porti ja ühe DVI pordi lisaseadmete ühendamiseks. 

Antud lisamooduli küljes olev DVI port edastab ka VGA signaale. Twincat programmis on 

võimalik programmeerida mitmetes erinevates programmeerimiskeeltes vastavalt kasutaja 

eelistusele. Programmi on võimalik PLC-le laadida kas otse ühendades arvuti PLC-ga 

kasutades ethernet juhet, kasutades PLC-s olevat compact flash kaarti või laadides 

programmi usb massmäluseadmelt ühendades see lisamooduli usb pesasse [12,18,21].  

Juhul kui pole eraldi arvutis võimalik PLC-d programmeerida, siis kasutades PLC peal 

olevat enda operatsioonisüsteemi on võimalik samuti manipuleerida robotit.  Antud PLC 

peal jookseb TwinCat 2 programm mis on veidi vanema kasutajaliidesega, kuid programmis 

on juba defineeritud erinevad funktsioonid ja nupud roboti juhtimiseks. Alla on lisatud pilt 

roboti PLC juhtimise aknast kus jookseb TwinCat 2.  
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Joonis 2.9 Roboti juhtimise aken TwinCat 2 programmis. 

 

Roboti programmeerimise üldteave ja TwinCat 3 programmi kasutusjuhend on 

dokumenteeritud lisas A.  
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3.2 Roboti kasutusjuhend 
 

3.2.1 Roboti kasutusjuhend 

 

Antud lõputöös käsitletav robot pole tehase valmistoode ning seetõttu pole tal valmis olevat 

juhendit. Tööstusrobootika aine jaoks ning labortööde läbiviimiseks on vajalik koostada 

robotile kasutusjuhend, et üliõpilased saaksid hakata antud robotit kasutama. Kasutusjuhend 

peab andma ülevaate roboti opereerimisest alates roboti osade ülevaatamisest, 

sisselülitamisest kuni väljalülitamiseni välja, seejuures rõhuda roboti opereerimise juures 

ohutule kasutamisele. Lisaks anda põgus ülevaade roboti PLC patarei vahetamisest. 

Roboti kasutusjuhendi esimeses osas selgitatakse millele pöörata tähelepanu enne roboti 

käivitamist. Elementaarsed asjad nagu kontrollida kas vool on järel, kas suruõhk on olemas 

robotis. Lisaks pöörata tähelepanu roboti detailide seisundile ning veenduda visuaalselt, et 

robot on töökorras. Enne roboti käivitamist on oluline pöörata tähelepanu ohutusele. 

Kasutusjuhendi teises osas pööratakse tähelepanu roboti juhtpaneeli nuppude 

funktsioonidele mis hõlmab endas ka roboti käivitamist. Peale roboti käivitamisele anda 

ülevaade roboti programmeerimisest (Lisa A). Lisaks peale programmeerimise selgitada 

roboti turvalist opereerimist, programmi käivitamist ja peatamist, programmi muutmist ning 

peale kasutamist roboti välja lülitamist. Olulisel kohal on opereerimise juures viidata 

ohutusele, et vähendada opereerivate isikute või roboti teiste inimeste või vara kahjustamist. 

Kasutusjuhendi kolmandas osas räägitakse PLC patarei vahetamisest. Roboti kasutusjuhend 

on lisas B. 
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4. LABORTÖÖD  
 

4.1 Labortööde tegemise nõuded 
 

4.1.1 Labortööde eesmärk tööstusrobootika aines 

 

Selleks, et karteesisuse robotit kasutada tööstusrobootika aines on vajalik koostada 

laboratoorsed tööd. Laboratoorsed tööd peaksid näitama ära roboti võimekuse, puudused, 

selgitada selle kasutamist ning laiendada tudengi silmaringi robotitehnikast. Labortööd 

aitaksid üliõpilastel praktiliste ülesannete täitmisega paremini omandada teadmisi 

tööstusrobootika valdkonnast.  

Labortööde eesmärk on:  

• Tundma õppida karteesisuse roboti töörakku ja selle ehitust 

• Õppida selgeks roboti tööpõhimõte  

• Õppida roboti kasutajaliidest ja turvalisi kasutusvõtteid 

• Selgeks teha roboti programmeerimise metoodika  

• Kinnitada teadmisi praktiliste ülesannete täitmisega 

Labortööde ülesehitus on oma olemuselt selline, et täidetavad ülesanded lähevad iga tööga  

keerukamaks ja põhjalikumaks. Lisaks tuleks võimalusel anda paindlikkus ülesannete 

lahendamisel, et tudengid leiaksid ka ise viise kuidas ülesannet leidlikult lahendada. 

Esimesed labortööd loovad tööstusroboti tööraku jaoks baasi millelt on võimalik 

robotitehnika aine õppe eesmärgil edasi arendada keerulisemaid labortöid, integreerides ka 

roboti töörakku teisi seadmeid, nagu konveiereid või teisi roboteid. 
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4.1.2 Labortööde nõuded ja väljatöötamine 

 

Labortööde väljatöötamisel lähtutakse sellest, et labortööd sobituksid tööstusrobootika aine 

raamesse. Labortööd peaksid olema sooritatavad ühe või vajadusel kahe akadeemilise tunni 

jooksul, labortööde teoreetilise osa vormistamine võib jääda koduseks ülesandeks. 

Labortööd peavad endas sisaldama labortöö pealkirja, ülesannet selgitavat teksti, ohutusega 

seotud infot, töö tegija andmeid, kuupäeva ning labortöö tegemise samme. Labortööd on 

välja töötatud selliselt, et anda ülevaade antud robotist arvestades roboti tööraku 

võimekusega. Labortööde koostamisel peab olema arvestatud, et labortööde keerukus oleks 

selline, et labortööd saaks sooritada nii indiviidi tasemel kui ka rühmana. Sellisena saab 

labortööde juhendaja korraldada väljaõpet vastavalt koosseisu suurusele ning aine 

ülesehitusele.  

Labortööde juures tuleb eriti palju tähelepanu pöörata seadme ohutusele. Antud robotil on 

suurimaks ohuks liikuvad osad mis võivad põhjustada traumasid ning kuna robot kasutab 

tööstusvoolul töötavaid elektrilisi komponente siis on võimalik ka elektrilöögi oht. Roboti 

töö ajal ei tohi kehaosasid liigutada roboti tööpiirkonda. Kõik inimesed kes opereerivad 

robotit peavad olema tutvunud seadme ohutusega ning vastutavad opereerimisel nii enda kui 

ka teiste turvalisuse eest kes viibivad roboti läheduses. Labortööde läbiviija peab veenduma 

selles, et juhendatavad inimesed tutvuvad ohutusega seotud punkidega.  

Antud kriteeriumite põhjal koostati järgmised labortööd: 

• Labortöö 1. Roboti juhtimise põhimõtted ja lihtne juhtprogramm 

• Labortöö 2. Tasapinnal kindlat trajektoori pidi kirjutamine 

• Labortöö 3. Paletiseerimisülesannete täitmine vaakum- ja mehaanilise haaratsiga 

Labortööde läbiviimiseks on vajalik töökohtadel suruõhu ja elektri varustatus. Robot peab 

olema paigutatud stabiilsele pinnale ning opereeritav loogikakontrollerist. Roboti 

opereerimiseks peab olema roboti juures juhendid ning programmeerimiseks arvuti või 

monitor, klaviatuur ja hiir. Arvutil peab olema installeeritud Beckhoff-i TwinCat programm 

ning vajalikud juhtmed, mälupulk või mälukaart programmi laadimiseks PLC-sse. 
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4.2 Labortööd ja arengusuunad 
 

4.2.1 Väljatöötatud labortööd 

 

Esimene labor kujutab endast sissejuhatust roboti opereerimisest ning peaks tagama baasi, 

et liikuda edasi keerulisemate ülesannete juurde. Labor koosneb roboti üldisest tutvustusest, 

ohutus ja kasutusjuhendiga tutvumisest ning lõpuks lihtsa juhtprogrammi koostamisest, et 

liigutada roboti pead eri asenditesse. Anda ülevaade programmeerimisest ja juurutada 

turvalisi roboti kasutusvõtteid. Teine labor annab ülevaate, kuidas liigutada roboti pead 

mööda kindlat trajektoori. Üliõpilased tutvuvad erinevate roboti liikumisviisidega ning 

teevad läbi nendega tasapinnal kirjutamise ülesandeid. Kolmas labor koosneb mehaanilise 

ja pneumaatilise haaratsiga erinevate palletiseerimis ülesannete täitmisest. Antud labor 

annab ülevaate kuidas tööstuses kasutatakse antud robotit ning mis piirangud ja võimekused 

palletiseerimise osas on.  

Labortööd on välja toodud lisas C. 

 

 

4.2.2 Labortööde edasiarendusvõimalused 

 

Roboti tööraku edasiarendamiseks on võimalik lisada roboti tööraku juurde teisi seadmeid. 

Lisaväärtust annaks näiteks integreerimine konveieritega antud roboti juures. Selliselt saab 

robotit kasutada juba rohkem eesmärgipäraselt ning looks parema pildi sellest, kuidas 

tööstuses karteesisuse roboteid kasutatakse näiteks palletiseerimis ülesannetes. Kolmanda 

labortöö juures on puudu palletiseeritavad objektid mis tähendab, et kolmandat labortööd ei 

ole võimalik enne sooritada kui on leitud sobivad objektid. Selle jaoks oleks võimalik eraldi 

tööna ette võtta antud objektide valmistamine, kas 3d printimise või näiteks cnc-s välja 

lõikamise näol. Robotile on lisaks veel võimalik asendada mehaaniline ja pneumaatiline 

haarats mõne muu manipulaatoriga. Sellisena saab muuta roboti töö eesmärki ning laiendada 

võimalikke kasutusalasid. Roboti võimekuse demonstreerimiseks saab koostada 

näidisprogramme mis hõlmaksid roboti kõiki osasid ning oleks hea ja kiire viis näidata 

kuidas robot töötab. Kuna antud töös on labortööd on oma iseloomult lihtsad siis saab neid 

täiendada ning üksikasjalikumalt välja kirjutada töö osad, ning vajadusel iga laboratoorse 

töö juurde kirjutada ka täpsem kasutusjuhend. 
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5. ROBOTI EDASISED ARENDUSVÕIMALUSED 
 

5.1 Roboti edasised võimalikud arengusuunad 
 

5.1.1 Roboti võimalik arengusuunad 

 

Kuna antud robot ehitati algselt ainult palletiseerimis ülesannete täitmiseks, siis antud 

asjaolu piirabki antud roboti kasutamisvõimalusi. Robot saab ainult tõsta asju ühest kohast 

teise ning teiste ülesannete täitmine pole antud haaratsitega võimalik. Lisaks on robotil 

hetkel ainult tühi töölaud ning lisa rakiseid või muid seadmeid roboti juures ei ole. 

Roboti ühe võimaliku arengusuunana on asendada roboti pea küljes olev manipulaator 

millegi muuga, disainida teistsugune tööpea või otsida valmistoode asemele. Asendada saaks 

näiteks mingi pöörleva tööpeaga nagu CNC pinkidel või kasutada näiteks laserit või mingit 

muud lõiketöötluses kasutatavaid tööpäid. Lisaks on võimalik kasutada näiteks 

elektromagneteid metallist objektide tõstmiseks või mingisugust mõõtepead detailide 

mõõdistamiseks. Seejuures oleks oluline see, et robotil oleks lihtne vahetada tööpäid ning 

vajadusel disainida kinnitused lihtsaks tööpeade vahetamiseks ehk suurendada roboti 

modulaarsust.  

Antud lõputöö raames projekteeriti roboti tööpea komponendid ning koostati kinnituste 

joonised, et tööpea küljes olevaid kinnitusplaate saaks kasutada edasistes disainides. Tööpea 

projekteerimisel kasutati tootja poolt tehtud mudeleid Gimatic RT-10 ja GS-20 haaratsite 

jaoks, muud detailid projekteeriti ise ning kinnitusvahendid võeti kataloogidest 

standarddetailidena.  Valmis olevate jooniste abil on võimalik ära kasutada juba roboti küljes 

olevaid plaate, mis loob aluse uute tööpeade väljatöötamiseks. [19][20] Valmis 

projekteeritud roboti tööpea on kujutatud joonisel 5.1. 

Roboti tööpea joonised on lisas F. 
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Joonis 5.1 Projekteeritud roboti tööpea. 

 

Teiseks võimalikuks arengusuunaks on asetada terve robot lineaarjuhiku peale, et saaks 

robotit liigutada edasi tagasi ja suurendada sellega roboti tööala (ingl.k Gantry). Antud 

lahendus koosneks pikast lineaarjuhikust kuhu peale saab asetada roboti, sel viisil oleks 

võimalik liigutada robotit üle suurema vahemaa.  

Kolmandaks saab arendada robotile võimalikku rakistust labortööde läbiviimiseks, 

rakistustega on võimalik läbi viia põhjalikemaid labortöid või teha paremaks olemasolevaid 

laboreid. Võimalik lisada näiteks palletiseeritavate objektidele mingisugused piirded või 

kinnitused. 

Lisaks oleks võimalik integreerida karteesiuse robot mõne muu robotiga, näiteks UR3 

koostöörobotiga, või näiteks lisada roboti juurde konveier, et simuleerida rohkem 
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tootmisliinide tööd. Seejuures oleks võimalik koostada näiteks liidestus, et saaks kontrollida 

mitme roboti või seadme tööd korraga. 

Kuna antud roboti PLC-d saab ka programmeerida kasutades monitori, klaviatuuri ja hiirt 

ilma arvuti olemasoluta siis lisavõimalusena saaks projekteerida roboti  juhtpaneeli 

pealmisele küljele lisakinnitused. Antud lisakinnitused hoiaksidki näiteks monitori ning 

klaviatuuri ja hiirt, et ilma arvutita oleks ka võimalik kasutada robotit. Sel viisil poleks vaja 

kaasata kuskile roboti ligidale eraldi lauda arvutiga, mis hoiaks kokku ruumi poolelt ning 

integreeriks vajalikud lisaseadmed paremini roboti töörakuga. 
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KOKKUVÕTE 
 

Lõputöö raames uuriti välja roboti tööparameetrid ning dokumenteeriti need. Korrastati 

roboti elektroonika lisades vajalikud ühendused elektrikilpi. Lisaks koostati elektriskeemid 

ja pneumoskeemid, et anda ülevaade roboti ülesehitusest. Välja töötati algne roboti 

kasutusjuhend ning programmeerimisjuhend. Antud juhendid annavad kiire ülevaate roboti 

kasutamisest ning teevad õppeprotsessi ladusamaks. Juhendid aitavad paremini ühildada 

karteesiuse robotit tööstusrobootika ainega.  

Roboti korda tegemise poolelt jäi puudulikuks pneumaatika elektriline pool kuna sellega ei 

jõutud tegeleda. Lisaks jäi robot osaliselt testimata kuna robotit tuleb veel ümber seadistada. 

Praegune seadistus töötas suurema süsteemina juhtides ka konveierit mida enam roboti 

juures ei ole.  

Lõputöö jooksul töötati välja 3 laboratoorset tööd roboti õpetamiseks Eesti Maaülikoolis. 

Välja töötatud labortööd aitavad tudengitel saada baasteadmised antud roboti kasutamisest. 

Koostatud labortööd annavad ülevaate roboti kasutamisvõimalustest ja roboti 

kasutuspiirangutest ning omapäradest. Välja töötati järgnevad labortööd: 

1) Labortöö 1. Roboti juhtimise põhimõtted ja lihtne juhtprogramm 

2) Labortöö 2. Tasapinnal kindlat trajektoori pidi kirjutamine 

3) Labortöö 3. Paletiseerimisülesannete täitmine vaakum- ja mehaanilise haaratsiga 

Esimene labortöö loodi selleks, et luua baas robotil ülesannete täitmiseks. Labor koosneb 

roboti osade õppimisest, roboti juhtimise põhimõtete uurimisest ning esimese programmi 

kirjutamisest. Teine labortöö koosneb juba ülesandest kirjutada roboti peaga õhus kindlat 

trajektoori pidi, et õppida roboti liikumisviise ning koordinaatide asetamist. Kolmandana 

töötati välja antud roboti põhiülesannet hõlmav labor mille eesmärk on täita 

palletiseerimisülesannet vaakum ja mehaanilise haaratsiga. 

Roboti jaoks mõeldi välja võimalikke arengusuundasid erinevate lisade näol mis laiendaksid 

roboti kasutusvõimalusi. Esimeseks võimalikuks arenduseks leiti, et hea oleks asendada 

roboti tööpea millegi muuga kui haaratsitega. Selle jaoks koostati ka roboti pea kinnitustest 
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joonised, et edaspidi oleks lihtsam disainida robotile lisaseadmeid kasutades olemasolevaid 

kinnitusi roboti küljes. Teiseks lahenduseks pakuti välja roboti mobiilsuse parendamiseks 

panna kogu robot lineaarjuhiku peale. Kolmandana toodi välja võimalus arendada rakistust 

roboti töölauale ning neljandana integreerimist mõne muu seadmega. Antud lahendused 

laiendaksid roboti kasutamisvõimalusi ning annaksid lisaväärtust antud roboti 

tutvustamisele keerulisemate ülesannete täitmise näol.  
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Lisa A. PLC programmeermine Twincat programmi abil 
 

Antud PLC-d saab programmeerida mitmel viisil, on võimalik ühendada järele klaviatuur ja 

hiir ja monitor ja otse manipuleerida PLC-ga. Lisaks saab kasutada eraldisaadavat Beckhoff 

Twincat programmi mis on eraldi tehtud Beckhoffi PLC-de programmeerimiseks. Antud 

programm on tasuta kättesaadav ja allalaaditav tootja kodulehelt ja programmi link lisatud 

kasutatud kirjanduse loetellu. Antud juhendi koostamisel on aluseks võetud tootjapoolne 

PLC programmeerimise juhend mis on leitav kasutatud kirjanduse loetelus. [18,21] 

Antud juhendis on kasutatud Beckhoff TwinCat 3 programmi ning lähtutakse, et kasutatakse 

eraldi arvutit programmeerimiseks mitte PLC peal jooksvat operatsioonisüsteemi.Juhul kui 

kasutada PLC-d ennast programmerimiseks siis antud PLC peal jookseb versioon 2 TwinCat 

programmist. Lisaks ei puutu antud juhend seda kuidas laadida programmi PLC küljes oleva 

mälukaardi abil. 

TwinCat programmiga programmeerimiseks tuleb esmalt avada programm TwinCat XAE 

shell programm. Programmi kirjutamise alustamiseks tuleb peale programmi avamist 

vajutada ülevalt file menüüs valik new. Peale seda avaneb uus aken kus tuleb valida 

TwinCAT PLC Project.  

 

 

Joonis 3.1 Uue programmi loomine TwinCat 3 programmis. 
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Joonis 3.2 PLC projekti tüübi valimise aken. 

 

Seejärel valida Standard PLC Project. 

 

 

Joonis 3.3 PLC Projekti valimise aken. 
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Peale projekti loomist tuleb teha parem klõps POUs peal ning add alt valida POU. Uuest 

menüüst saab nüüd valida kas soovitakse teha funktsiooni või programmi ning seejärel saab 

valida programmeerimiskeele. 

 

 

Joonis 3.4 Uue POU (Program Organization Unit) loomine. 
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Joonis 3.5 Uue programmi tekitamine projektifaili. 

 

TwinCat-is saab programmeerida järgnevates programmeerimiskeeltes: 

• Ladder diagram – LD 

• Instruction list – IL 

• Function block diagram – FBD 

• Sequential function charts – SFC 

• Structured text – ST 

• Continuous function chart – CFC 

 

Peale soovitud valikute tegemist avaneb TwinCat-is keskele programmeerimise aken. Antud 

juhul oli valitud laialdaselt levinud ladder programmikeele programm. Programmeerimise 

funktsiooni on leitavad kui vajutada parem klõps muutujate akna all olevas kastikeses. 

Seejärel saab lisada vajalikud funktsioonid programmi. Muutujaid saab muuta ülemises 

kastis. 
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Joonis 3.6 Programmeerimis funktsioonide menüü aken TwinCat 3 programmis. 

 

Peale programmi loomist tuleb vajutada ülevale project nupule ning seejärel build nupule. 

Programm kontrollib seejärel loodud projekti programmi või funktsioone ning väljastab 

vastavalt info kas programmis on fundamentaalseid vigu või mitte. 

 

 

Joonis 3.7 Build solution funktsiooni asukoht programmis. 
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Selleks, et hakata laadima programmi PLC peale vajutada ülemisel ribal Local peale ning 

valida Choose Target System valik. Avanenud aknas tuleb valida sihtsüsteem (PLC) mis on 

ühendatud programmeerimissüsteemiga ning vajutada ok peale. 

 

 

Joonis 3.8 Sihtsüsteemi valimine TwinCat 3 programmis. 

 

Selleks, et alustada programmi laadimist tuleb vajutada TwinCat 3 programmi aknas, kas 

programm soovitakse luua ning kirjutada, mille järel jah peale vajutades laetakse programm 

PLC peale. Selleks, et käivitada programm tuleb vajutada TwinCat PLC control aknas 

funktsiooniribal run nupule või vajutada nuppu F5 klaviatuuril.  
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Joonis 3.9 Programmi laadimise funktsiooni asukoht Twincat 3 programmis. 

 

Peale programmi käivitamist peaks robot tööle hakkama ning täitma programmis olevaid 

käsklusi. 
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Lisa B. Roboti kasutusjuhend ja hooldus 
 

Roboti kasutusjuhend 
 

Roboti opereerimine 
 

Enne roboti käivitamist 

Enne roboti käivitamist kontrollida visuaalselt roboti seisukorda, visuaalsel kontrollil leitud 

defektide korral mitte käivitada robotit ja teavitada sellest juhendajat. Veenduda, et robotil 

on elektrivoolu ja suruõhu olemasolu (kontrollida pistikuid ja ühendusi). Kontrollida, et 

roboti töölaual poleks ebavajalikke objekte. 

 

Roboti käivitamine: 

1. Roboti käivitamiseks lülitada sisse kaitselülitid (lükata ülesse asendisse), kaitselülitite 

funktsioonid on lisatud joonise alla 

 

 

Joonis 3.10 Roboti elektrikilbi kaitselülitid: F1 – pealüliti, F2 – power supply input, F4 – 

K1 terminaliplokk, F5 – PLC toide, F6 – power supply output, F7 – servoajamid 

(alalisvool), F8 – ethercoupler moodul. 
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2. Järgmise sammuna lülitada sisse roboti pealüliti mis asub juhtpaneelil (lülitite ja 

tulukeste funktsioonid lisatud pildi alla) 

 

 

Joonis 3.11 Roboti juhtpaneeli nupud: 1 – pealüliti, 2 – roboti töövalmidus indikaator, 3 – 

hädaseisu indikaator, 4 – haaratsi lülitamine, 5 – turvalüliti. 

 

3. Kolmanda sammuna veenduda, et turvalüliti oleks välja tõmmatud (Ülevaloleval 

joonisel number 5) 

 

 

Roboti juhtimine ja programmi laadimine 

 

Roboti programmeerimiseks tuleb teha valmis programm TwinCat programmis kas eraldi 

arvutil või PLC enda peal. Kasutades PLC-d programmeerimiseks on vajalik klaviatuuri, 

ekraani ja hiire ühendus PLC-ga. Kasutades eraldi arvutit on vajalik ethernet ühendus PLC-
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ga, ethernet pordid asuvad PLC vasakul poolel. Roboti programmeerimise lühijuhend on 

lisas A mis selgitab täpsemalt kuidas kasutada TwinCat 3 programmi ning mida teha 

programmi laadimiseks ja käivitamiseks. 

Enne programmi käivitamist veenduda, et takistavaid objekte ja inimesi poleks roboti 

tööalas. Tõrke korral seisata koheselt programmi töö või vajutada vajadusel turvalülitit mis 

seiskab roboti töö.  

 

Roboti väljalülitamine 

 

1. Roboti väljalülitamiseks tuleb seisata programm 

2. Lülitada välja roboti pealüliti ja turvalüliti 

3. Lülitada välja kaitselülitid 

4. Peale väljalülitamist korrastada tööala, vajadusel eemaldada voolujuhe võrgust 

 

 

Roboti plc patarei vahetamine 
 

Roboti patarei asub PLC ethernet ühenduspesade vahel mis on näidatud alloleval pildil. 

Klapi avamiseks tuleb ettevaatlikult kasutada kruvikeerajat. Patareid tüübiks on CR2032 

ning seda tuleb vahetada iga 5 aasta tagant. PLC patareid eesmärk on säilitada mälu voolu 

kadumise korral. [15] 

 

Joonis 3.12 Roboti PLC patarei asukoht, klapp märgitud ristiga. 
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Lisa C. Labortööd 
 

Labortöö 1. Roboti juhtimise põhimõtted ja lihtne 

juhtprogramm 
 

Robot võib rikke või ebapädevate kasutamisvõtete korral tekitada elektrilöögi ohu. Mitte 

liigutada roboti tööalasse oma jäsemeid, et vältida füüsilise vigastuse tekkimist. Enne roboti 

käivitamist veenduda, et takistused oleksid roboti tööalast eemaldatud. Robotit mitte 

käivitada kui mõni roboti komponent on rikkis. 

 

Ülesande kirjeldus 

 

Tutvuda robotiga ja turvaliste kasutusvõtetega ning hooldusega, uurida kuidas robotit 

programmeerida. Edasi koostada juhtprogramm(e), et saada ülevaade roboti juhtimisest 

liikumisviisidest. Kasutada võimalikult paljusid erinevaid programmeerimiskeeli. 

Dokumenteerida praktikumis läbitehtu. 

 

Töö teostamise alampunktid 

 

1. Tutvuda roboti tööjuhendi ja ohutusega 

2. Tutvuda roboti konstruktsiooni ja tööpõhimõttega 

3. Käivitada Beckhoff PLC programmerimise programm 

4. Tutvuda roboti programmeerimisega  

5. Kirjutada lihtsaid juhtprogramme roboti pea liigutamiseks eri asenditesse erinevates 

programmeerimiskeeltes 

6. Käivitada robot 

7. Laadida programm robotile 

8. Katsetada programmi 
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Lisa C järg 
 

Labortöö 2. Tasapinnal kindlat trajektoori pidi kirjutamine 
 

Robot võib rikke või ebapädevate kasutamisvõtete korral tekitada elektrilöögi ohu. Mitte 

liigutada roboti tööalasse oma jäsemeid, et vältida füüsilise vigastuse tekkimist. Enne roboti 

käivitamist veenduda, et takistused oleksid roboti tööalast eemaldatud. Robotit mitte 

käivitada kui mõni roboti komponent on rikkis. 

 

Ülesande kirjeldus 

 

Kirjutada tasapinnal roboti peaga 2 ise valitud tähte, et kinnistada esimeses laboris õpitut. 

Dokumenteerida praktikumis läbitehtu. 

 

Töö teostamise alampunktid 

 

1. Käivitada Beckhoff PLC programmeerimise programm 

2. Määrata algkoordinaat 

3. Defineerida liikumine koordinaatide või vektoritega 

4. Kirjutada programm 

5. Käivitada robot 

6. Laadida programm robotisse 

7. Katsetada programmi 
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Lisa C järg 
 

Labortöö 3. Paletiseerimisülesannete täitmine vaakum- ja 

mehaanilise haaratsiga 
 

Robot võib rikke või ebapädevate kasutamisvõtete korral tekitada elektrilöögi ohu. Mitte 

liigutada roboti tööalasse oma jäsemeid, et vältida füüsilise vigastuse tekkimist. Enne roboti 

käivitamist veenduda, et takistused oleksid roboti tööalast eemaldatud. Robotit mitte 

käivitada kui mõni roboti komponent on rikkis. 

 

Ülesande kirjeldus 

 

Kirjutada juhtprogramm, et sooritada palletiseerimisülesanne (tõsta objekte ühest kohast 

teise, ning laotada neid üksteise otsa), ülesande lahendamisel tuleb kasutada nii 

vaakumhaaratsit kui ka mehaanilist haaratsit. Kokku tuleb koostada kaks juhtprogrammi 

kummagi haaratsi kasutamiseks ning katsetada neid eraldi. Dokumenteerida praktikumis 

läbitehtu. 

 

Töö teostamise alampunktid 

 

1. Tutvuda palletiseeritavate objektidega 

2. Mõelda läbi kuidas ülesannet täita 

3. Käivitada Beckhoff PLC programmeerimise programm 

4. Kirjutada valmis juhtprogramm ise valitud programmerimis keeles 

5. Käivitada robot 

6. Laadida programm robotisse 

7. Katsetada programmi 
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Lisa D. Roboti elektriskeemid 

  



Marten Madissoo

Keneth Lõiv

1/9
A4

Teostas
Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:
Marten Madissoo

Karteesiuseroboti elektrikilbi kaitselülitid ja toide 

Kinnitas

TN.20.150496.D.00.00.S   



Marten Madissoo

Keneth Lõiv

2/9
A4

Teostas
Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:
Marten Madissoo

Karteesiuseroboti elektrikilbi kaitselülitid

Kinnitas

TN.20.150496.D.00.01.S   



Marten Madissoo

Keneth Lõiv

3/9
A4

Teostas
Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:
Marten Madissoo

Elektrikilbi terminalid

Kinnitas

TN.20.150496.D.00.02.S   



Marten Madissoo

Keneth Lõiv

4/9
A4

Teostas
Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:
Marten Madissoo

Elektrikilbi kontaktorid

Kinnitas

TN.20.150496.D.00.03.S   



Marten Madissoo

Keneth Lõiv

5/9
A4

Teostas
Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:
Marten Madissoo

PLC toide koos terminalidega

Kinnitas

TN.20.150496.D.00.04.S   



Marten Madissoo

Keneth Lõiv

6/9
A4

Teostas
Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:
Marten Madissoo

PLC terminalid

Kinnitas

TN.20.150496.D.00.05.S   



Marten Madissoo

Keneth Lõiv

7/9
A4

Teostas
Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:
Marten Madissoo

Ethercoupler terminalid

Kinnitas

TN.20.150496.D.00.06.S   



Marten Madissoo

Keneth Lõiv

8/9
A4

Teostas
Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:
Marten Madissoo

Servoajamid ja servod

Kinnitas

TN.20.150496.D.00.07.S   



Marten Madissoo

Keneth Lõiv

9/9
A4

Teostas
Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:
Marten Madissoo

Lülitid ja tuled

Kinnitas

TN.20.150496.D.00.08.S   
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Lisa E. Roboti pneumaatika skeemid 

  



4 2

5
1

3

4 2

5
1

3

Pöördsilinder Pneumaatiline haarats

Kompressor

 24 V

 0 V

S1 S2

S1

S3

S3

S4

 24 V

 0 V

S2 S4

5/2 Solenoidklapp5/2 Solenoidklapp

Plc input

SolenoidSolenoid Solenoid Solenoid

4

3

4

3

4

3

4

3
Plc input Plc input Plc input

3

Marten Madissoo

Keneth Lõiv

1/2
A4

Teostas
Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:
Marten Madissoo

Mehaanilise haaratsi pneumo ja elektriskeem

Kinnitas

TN.20.150496.E.00.00.S   



2

1 3

4 2

5
1

3

2

1 3

Vaakum generaator

Vaakumhaarats

Pneumaatiline silinder

 24 V

 0 V

S5 S7

 24 V

 0 V

S6

S5 S6S7

Solenoid Solenoid Solenoid

3/2 Solenoidklapp5/2 Solenoidklapp

Kompressor

4

3

4

3

4

3

Plc input Plc input Plc input

2

Marten Madissoo

Keneth Lõiv

2/2
A4

Teostas
Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:
Marten Madissoo

Vaakumhaaratsi pneumo ja elektriskeem

Kinnitas

TN.20.150496.E.00.01.S   
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Lisa F. Roboti tööpea joonised 

  



1

1

2

3

4

5

6

7

12 ISO 4015 Välikuuskant M6x25 2
11 ISO 4015 Välikuuskant M5x50 2
10 ISO 4762 Sisekuuskant M4x25 2
9 ISO 4762 Sisekuuskant M4x20 4
8 ISO 4762 Sisekuuskant M4x10 2
7 GS-20 Gimatic GS-20 pneumaatiline haarats 1
6 RT-10 Gimatic RT-10 pöördaktuaator 1
5 TN.20.150496.F.01.05.D  Vaakumhaaratsi kinnitus 1
4 TN.20.150496.F.01.04.D Pneumaatilise silindri kinnitus 1
3 TN.20.150496.F.01.03.D Mehaanilise haaratsi klamber 1
2 TN.20.150496.F.01.02.D Roboti tööpea horisontaalne kinnitus 1
1 TN.20.150496.F.01.01.D Roboti tööpea vertikaalne kinnitus 1

Detaili nr Tähis Nimetus Kogus

   

Marten Madissoo

Keneth Lõiv

1/6
A3

Teostas
Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:

Karteesiuseroboti tööpea koostu üldjoonis
Kinnitas Marten Madissoo

TN.20.150496.F.01.00.K   

ISO-2768-mk



 86 

 R17.47 

 66 

 40 

 9.9 
x4 
 5.6

5.5
x4 läbiv

 7.9 
x2 
16.2

 10 

 12 

 7 

 23 

 72 

 4.2 

 167.8 

 R10 

 57.3 
 87.3 

 6.4 

  
x6 M3

 16.2 

 9.9 

 29.7 
 54.1 

x4 M3
 17.3 

 7 

 10 
x2 M6

 16.2

 260 

   

Marten Madissoo

Keneth Lõiv

2/6
A3

Teostas
Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:

Roboti tööpea vertikaalne kinnitus
Kinnitas Marten Madissoo

TN.20.150496.F.01.01.D

ISO-2768-mk 1:2Alumiinium 0.6 kg



 205 

 20 8.1
x2

4.3
x2

 44 

 29.2 

 23 

5.4
x2

 9.5 

 8 

 7 

 66 

 10 

 20 

 3 

Marten Madissoo

Keneth Lõiv

A4

Teostas
Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:

Karteesiuseroboti tööpea horisontaalne kinnitusMarten Madissoo

Keneth Lõiv

3/6

1:2

A4

Teostas
Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:
Marten Madissoo

Karteesiuseroboti tööpea horisontaalne kinnitus

Kinnitas

TN.20.150496.F.01.02.D 

ISO-2768-mkAlumiinium 0.35 kg



 43 

 55 

 4 

 10 

 6.7 

 4.2 
x2

 32 

 6.5  11.5 

 23 

 4 
x4

Marten Madissoo

Keneth Lõiv

4/6

1:1

A4

Teostas
Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:
Marten Madissoo

Mehaanilise haaratsi klamber

Kinnitas

TN.20.150496.F.01.03.D

ISO-2768-mk 0.035 kgAlumiinium



 66 

 42.8 

 23 

 13.6 
 5.4 

x2

 10.3 

 12.5 

 5.4 
x2

 24.9 

Marten Madissoo

Keneth Lõiv

5/6

1:1

A4

Teostas
Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:
Marten Madissoo

Pneumaatilise silindri kinnitus

Kinnitas

TN.20.150496.F.01.04.D

ISO-2768-mk 0.18 kgAlumiinium



 157 

 108 

 10 

 10 

6
x4

 10 

 8 
4

x8

 13 

 13 
 39.2 

 14.8 

 47.7  24 

 5 

 49.7  22 

 2 

Marten Madissoo

Keneth Lõiv

6/6

1:2

A4

Teostas
Kontrollis

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mass: Mõõt

Nimetus:

Tähis:Leht:
Marten Madissoo

Vaakumhaaratsi kinnitus

Kinnitas

TN.20.150496.F.01.05.D 

ISO-2768-mk 0.09 kgAlumiinium
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Mina, Keneth Lõiv, 
 

sünniaeg  13.01.1995, 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

Metoodilised võimalused karteesiuse tüüpi roboti kasutamiseks õppetöös, 
 

mille juhendaja(d) on Marten Madissoo, 

 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor   ______________________________  
 (allkiri) 

 

Tartu,         18.05.2020 
 (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 


