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رباتيک و اتوماسيون صنعتی طراحی و ساخته می شوند. گرانی و ستهای آموزش رباتيک با هدف آموزش مباحث 

هزينه باالی بکارگيری رباتهای صنعتی و همچنين خطرات ناشی از بکارگيری ناصحيح اين رباتها در مراکز آموزشی 

 ، سبب گرديده تا  از ستهای آموزشی رباتيک استفاده گردد.

ی کنترلی و نرم افزاری مشابه رباتهای صنعتی ساخته ميشوند و اين ستها در سايز و اندازه کوچکتر با قابليتها 

 انعطاف پذيری بااليی برای آموزش و انجام پروژه های تحقيقاتی دارند.

 

 

 

با توجه به اينکه امروزه آموزش مباحث اتوماسيونهای صنعتی در دبستانها ، دبيرستانها و سطوح مختلف دانشگاهی 

انجام ميپذيرد و اقشار مختلفی در سنين و سطوح مخنلف علمی از آنها بهره ميجويند ، ستهای آموزش رباتيک نيز 
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سطح مختلف طراحی و ساخته ميشوند و متناسب با مباحث آموزشی و آزمايشات طراحی شده ،دارای  چنددر 

 امکانات و ابزارهای مختلفی می باشند. 

 

 PLCوPC BASE سيستم کنترل اين رباتها نيز با توجه به سيستم آموزشی مراکز مختلف عمدتاً به دو صورت 

BASE  وزشی که بحث بکارگيری وسايل و ابزارهای صنعتی در امرآموزش طراحی و ساخته ميشوند. در مراکز آم

پيشنهاد ميگردد  PLC BASEبرای آشنايی هرچه بيشتر دانشجويان با صنعت ،اهميت بيشتری دارد ، سيستمهای 

 را نيز بياموزند. PLCتا دانشجويان ضمن آشنايی با مباحث روباتيک و اوماسيون صنعتی ، برنامه نويسی 

 

روژه های تحقيقاتی امکان ساخت ربات به صورت سفارشی با مشخصات تعيين شده نيز امکانپذير در انجام پ

 ميباشد. تفاوت عمده ستهای آموزشی در سطوح مختلف قابليتهای کنترلی و درجات آزادی آنهاست.

 

رل )که با توجه به سيستم کنتکانات زير به همراه خود می باشند: ستهای آموزشی رباتيک عمدتاً دارای ابزارها و ام

نرم افزارهای شبيه سازی و برنامه ريزی  دسته آموزش ربات، ميباشند.(PLCBASEيا PC BASEدرخواست مشتری 

 و...  ربات،کابلهای ارتباطی

 

با کمک اين ستهای آموزشی به طور کلی می توان اصول کار رباتهای نيمه صنعتی و صنعتی، شامل موارد زير را 

 :آموزش داد 

 کاربردهای ربات در صنايع 

 شنايی با انواع محرکه های رباتهاآ 

 آشنايی با انواع سنسورهای رباتها 

 مکانيزمهای رباتها 

 اصول درايو و کنترل موتور 

 برنامه نويسی ربات 

 ...و 
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 های ربات پرنده شرکت:   ویژگی

 درصورت درخواست مشتری( مختلف های ماژول نصب قابليت با ساز دست کنترلی برد( 

 زمينی افزار نرم به پردازشی اطالعات ی کليه ارسال 

 افزار نرم در کنترلی ضرايب ی کليه نمودن تنظيم قابليت 

 و زنده( به بيس آنالين صورت به تصوير ارسال قابليت( 

 کربن فيبر جنس با بدنه 

 در صورت درخواست مشتری( قابليت ارتقای ويژگی های ربات( 

  پردازش تصويرقابليت 

 )قابليت حمل بار )درصورت درخواست مشتری 

 )قابليت افزايش سرعت )درصورت درخواست مشتری 

 )قابليت افزايش ارتفاع از سطح دريا )درصورت درخواست مشتری 

 )قابليت افزايش رنج ارتباطی پرنده با کنترلر دستی )درصورت درخواست مشتری 

 ويندوز تحت کنترلی افزار نرم  
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 :باشد می زیر قطعات شامل ربات این

 

 

 4کنترلر اسپيد همراه به موتور عدد  

 تصوير ی فرستنده 

 تصوير ی گيرنده 

 بدنه 

 دوربينAV 

 ديتا ی فرستنده 

 ديتا ی گيرنده 

 زمينی ايستگاه افزار نرم 

 پرواز کنترل برد 

 پليمر – ليتيوم باتری 

 باتری شارژر 

 

ليل افزايش وزن  هزينه براساس دت جانبی بر روی  ربات، به االزم به ذکر است که در صورت اضافه شدن امکان

 شرايط تغيير خواهد کرد.
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 محصول های قابلیت

 ارتعاشات ديناميک و ،کنترل الکترونيک، اتوماسيون،رباتيک، مکاترونيک های آزمايشگاه در استفاده قابليت 

قابليت استفاده در آزمايشگاههای مراکز آموزشی فنی و حرفه ای جهت آشنايی کامل با مفاهيم مکاترونيک  

 ، کنترل صنعتی ، و سنسورها 

قابليت استفاده در آزمايشگاههای مراکز آموزش فنی و حرفه ای جهت آموزش و آماده سازی هنرجويان  

 اردهای روز دنيا مطابق با استاند بين المللیجهت شرکت در مسابقات 

  drone  انواع آموزش منظور به مکاترونيک های آزمايشگاه در استفاده قابليت 

  و.. Arduino، سنسور، موتور باآشنايی  

 های پرنده ربات کنترل نحوه با آشنايی 

 کنترلی رباتهای پرنده joy stickه کار با نحو با آشنايی 

 گوناگونربات پرنده در صنايع  کاربرد نحوه با آشنايی 

 )درصورت درخواست مشتری(بر روی مجموعه فوق  IoTقابليت پياده سازی تکنولوژی  

 )درصورت درخواست مشتری( تجهيزات مختلف انواع نمودن اضافه قابليت 

 دستور کار جهت استفاده آسان کاربر با مجموعه فوق 
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