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1.  Uue projekti loomine. 

 ABB RobotStudio käivitamisel avatud stardimenüüs on vaja kirjutada projekti 

nime(Solution Name),  ja kohta, kuhu te salvestate projekti(Location) «vt Joonis 1», tuleb 

valida ka „Solution with Empty Station “.  

  

Projekti  nimi 

Salvestamise koht 

Joonis 1 Stardimenüü RobotStudio 
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2.  Roboti lisamine 

Arendustarkvara ABB RobotStudio akende nimekiri «Joonis 2» 

A. Akna osa menüüde valimiseks ja nendes liikumine  

B. Näitab robotirakenduse füüsiliste (Layout) esemete (nt robot, tööriist), mitte 

füüsiliste (Paths&Targets) esemete (nt positsioonid, programm) või muutujate 

(Tag) vahelisi hierarhilisi seoseid puuna. 

C. Siin kuvatakse robotirakenduse ülesehitust 3D-aknas, roboti programmi teksti kujul 

(RAPID editor), kontrolleri seadistust jne. 

D. Kuvab infot loodud robotirakenduses esinevate sündmuste kohta. Selleks võivad 

olla veateated, simulatsiooni alustamine või lõpetamine jne.  
 
Roboti lisamiseks valime menüüst «ABB Library» sobivat robotit  «Joonis 3».  

 

A 

B 

C 

D 

Robotite loetelu 

Joonis 2 Arendustarkvara ABB RobotStudio akende nimekiri 

Joonis 3 ABB Library 
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Kui robot on valitud, siis ta ilmub 3-D aknas „joonis 4“ 

 

  

Рисунок 4 Экран симуляции 
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3.  Vaate muutmise võimalused 3D aknas (C). 
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4.  Robotsüsteemi loomine  

Me peame robotsüsteemi looma selleks, et robotit ja tema tööristu juhtida. Robotsüsteemi 

loomiseks valime Home menüüst «Robot System -> From Layout» «Joonis 5».   

Avatud aknas valime oma robotsüsteemi nime ja Robotware versiooni. Kui kõik on valitud, 

siis vajutame Finish «Joonis 6». 

 

Output aknas te kohe näete; kuidas toimub protseduurite loomine ja  süsteemi käivitamine. 

Mõnikord see võtab paar minutit. Süsteemi olekut on võimalik jälgida programmi paremas 

Robotsüsteemi nimi 

Robotware versioon 

Joonis6 Robotsüsteemi nimetamine 

Protseduurid 

Süsteemi olek 

Joonis 7  Süsteemi sündmused ja olek 

Joonis 5 Robotsüsteemi valimine 
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nurgas «Joonis 7». Kui te näete, et «Controller status» on punast värvi, see tähendab, et 

süsteem on välja lülitatud või on praegi käivitamise režiimis. Kui «Controller status» on 

rohelise taustal, siis süsteem on valmis tööks.  
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5.  Roboti juhtimine  

Pärast süsteemi käivitamist te saate robotit juhtida.  Kui te tahate roboti orientatsiooni või 

positsiooni muuta, saate „Home“ menüüst valida liikumise funksiooni „Move“«Joonis 8»: 

А) «Move» - roboti positsiooni muutmine teljede XYZ suhtes «Joonis  9». 

 

B) «Rotate» - roboti orientatsiooni muutmine XYZ suhtes «Joonis 10». 

Home 

Move funktsioonid 

Рисунок 8 Функции движения 

Рисунок 9 Positsiooni muutmine  

Joonis 10 Orientatsiooni muutmine 
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В) «Jog joint» - lüli positsiooni muutmine «Joonis  11». 

 

Г) «Jog linear» - Roboti töörista positsiooni muutmine teljede XYZ suhtes. (kõik lülid 

võtavad positsiooni vastavalt töötriista positsiooni) «Joonis 12»  

 

 

 

Д) «Jog Reorient» - Töörista orientatsiooni muutmine XYZ suhtes «Joonis 13». (kõik lülid 

võtavad positsiooni vastavalt töötriista orientatsiooni). 

Joonis 11 lüüli positsiooni muutmine 

Рисунок 12 Töörista positsiooni muutmine 
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Е) «Multy robot jog» - mõnede robotite positsiooni muutmine(kui meil kaks ja rohkem 

robotit töötavad koos). 

  

Joonis 13 Tööriista orientatsiooni muutmine 
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6.  Tööriista lisamine. 

Töörista valimiseks kasutame tööriista raamatukokku.«Joonis 14». Selleks valime 

menüüst «Home» -> «Import Library» -> «Equipment» -> «Tools» sobivat tööriista. 

 

Kui tööriist on valitud, ta ilmub 3-D aknas roboti kõrvale «Joonis 15».  

tööriist 

Joonis 14 Tööriista raamatukogu 

Joonis 15 Tööriist 
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Tööriista robotiga ühendamiseks nihutame menüüs «Layout» tööriista objekti roboti objekti 

alla «Joonis 16». 

Pärast tööriista robotiga ühendamist on võimalik tema positsiooni muuta koos roboti 

positsiooni muutmisega «Joonis 17». 

7.  Roboti algpositsiooni viimine. 

nihutada 

Joonis 16 Tööriista ühendamine robotiga 

Joonis 17 Tööriista positsiooni muutmine 
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Roboti algpositsiooni viimiseks valime menüüst «Layout» oma robotit ja vajutades paremat 

klahvi valime «Jump Home» «Joonis 18». 

 

8.  Detaili lisamine 

Detali lisamiseks valime peamenüüst «Home» -> «Import Library» -> «Equipment» -> 

«Training Objects» -> «Curve Thing» «Joonis 19». 

Joonis 18 Robooti algpositsiooni viimine 
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3-d aknas ilmub detail platformil «Joonis 20».  

joonis 19 Detailide valik 

Joonis 20 Detail platformil 
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Pärasta detail lisamist on vaja tema positsiooni nii muuta, et roboti tööriist saaks detailil iga 

punkti jõuda. Platformi positsiooni muutmiseks valime menüüst «Layout»  «Curve_thing». 

Vajutades paremat klahvi valime  «Position» -> «Set Position» «Joonis 21». 

Ilmub menüü positsiooni muutmiseks «Curve_thing» «Joonis  22».  

А) Orientiiri valimne, mille järgi toimub positsiooni muutmine. 

Б) Positsioon XYZ teljede suhtes (mm) 

В) Objekti orientatsioon (nurk graadides). 

A 

Б 

В 

Joonis 21 Detaili positsiooni muutmine 

Joonis 22  Detalili positsiooni muutmise menüü 
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Pärast positsiooni muutmist te näete enam-vähem sellist pilti. «Joonis 23». 

9.  Roboti liikumise trajektoori loomine 

Rooboti tööriista liikumiseks joonestame trajektoori. Trajektoori loomiseks valime menüüst 

«Path» -> «Empty path» «Joonis 24». 

 

Joonis 23 Robot detailiga 

Jonnis 24 Trajektoori loomine 
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Pärast trajektoori loomist menüüs «Path&Targets» -> «Paths & Procedures» ilmub tühi 

trajektoor «Path_10» «Joonis 25». 

Trajektoori punktide loomiseks nihutame roboti vajalikku punkti kasutades “Jog“ 

funktsiooni. Näiteks, peamenüüst valime «Jog linear» ja nihutame tööriista teie poolt 

määratud punktini. Pärast nihet määrame sellist punkti algpunktiks. Selleks valime 

peamenüüst «Teach instruction». Pärast seda menüüs „Paths & Procedures» -> «Path_10» 

ilmub inststuktsioon «MoveL Target_10» - see tähendab, et meie tööriist hakab liikuma 

«Target_10» suunas. Punktide loetelu on võimalik vaadata menüüs «Workobjects & 

Targets» või 3-D aknas «Joonis 26».  

Список целей 

Joonis 25  Tühi trajektoor 

Joonis 25 Punktide loetelu 
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Kui trajektoor on määratud, siis on võimalik vaadata kuidas robot liigub sellist trajektoori 

mööda. Selleks valime, vajutades paremat klahvi „Path“ peale,  «Move Along Path» «Joonis 

27». 

 

10.  Automaatse trajektoori loomine. 

Joonis 26 Liikumine trajektoori mööda 
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Trajektoori loomiseks meil tuleb mingit detaili valida. Me juba lisasime detaili projektisse. 

Meie ülesanne teha niimodi, et robot saaks minna meie detaili kontuuri mööda. Mugavuseks 

me kasutame võimalust teha trajektoori automaatselt, mis teeb optimaalselt väikset 

trajektoori punktide arvu. Trajektoori  loomiseks valime«Path» -> «AutoPath», ja ilmub 

vorm trajektoori seadistamiseks. «Joonis 7». 

Esiteks on vaja valida trajektoori esimest punkti. Selleks valime detailil  punkti kust algab 

meie trajektoor. Määrame detaili serva, millega me töötame, valides menüüs «AutoPath» - 

«Reference Surface» ja vajutame serva peale. Pärast serva valimist määrame trajektori 

punktid «Joonis 29».  

Programm ise lisab kontuuri punkte. 

Рисунок 27 Форма 
автоматического пути 

Рисунок 28 Путь инструмента 
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Kui liikumse trajektoor on tehtud, siis vaatame, kas robot saab nendeni jõuda. Selleks 

valime, vajutades “Path” peale paremat klahvi,  «Reachabillity» «Joonis 30». 

Avatud aknas me näeme tulemuse «Joonis 31». 

Kui punktini ei saa jõuda, siis me näeme punast märki. Selleks, et parandada punkti 

saadavust, tulem roboti tööriista positsiooni muuta.(töörista nurk detaili suhtes). 

Orientatsiooni muutmiseks kasutame Rotate režiimi..Enne nurga muutmist vaadage, et on 

valitud lokaalne nurga muutmine „Local“. Nurga muutmine toimub kuni punane märk  

menüüs Reachabillity muutub roheliseks. «Joonis 32».  

 Sellise punktini ie 

saa jõuda 

REŽIIM Rotate 

Рисунок 29 Функция проверки достежимости до точек 

Рисунок 30 Достижимость каждой точки 

Рисунок 31 Изменение угла наклона 
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Kui on vaja sama nurka panna ka tööriista testele punktide jaoks, siis on võimalik kopeerida 

tööriista nurka ja rakendada ka teistele punktile. Kopeerimiseks valime «Copy Orientation», 

valime punktid ja raknedame sama tööriista orientantasiooni „Apply_Orientation» «Joonis 

33». Kui te tahate valida mõned punkid korraga, siis kasutage Shifti.või „CTRL“..  

NB!!! Selleks, et kasutada Rotate funktsiooni tööriista orientatsiooni muutmiseks, on vaja 

valida funktsiooni «Snap Center», a teisi funtsioone on vaja välja lülitada  

 

  

Joonis 32 Оринтация инструмента 

Snap Center Рисунок 33 Функция вида инструмента у цели 
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11.  Simuleerimine. 

Pärast trajektoori loomist ja tööriista positsiooni muutmist on võimalik vaadata kuidas liigub 

roobot trajektoori mööda. Nagu oli varem valime «Move Along Path». Kui kõik on korras 

simulatsioon läheb hästi 

Võimalikud probleemid.  

Kui ilmub selline teade aknas„OUTPUT» «System1 (Station): 50050 - Position outside 

reach», siis on vaja vaadata kas robot saab sellese punktini. Kui valite, vajutades punkti 

peale, «View Tool at Target» «Joonis »,siis te näete töörista orientatsiooni selles punktis.  
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Kui tööriist on selles positsioonis, milles ei saa robot olla, siis on vaja uuesti töörista 

orientatsiooni muuta, et leida optimaalset lahendust.  

 

 

Vale tööriista positsioon 

Рисунок 34 Неверное положение инструмента 


