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 آزادی  درجه 6آموزشی پژوهشی  ربات

QVR-DX51 
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 تعریف ربات :
 

 (Robotic Industrial Association  (RIA:)طبق  تعربف انجمن رباتیک صنعتی ) -

ربات صنعتی يک دستگاه مکانيکی قابل برنامه ريزی است که به جای يک نيروی انسانی کارهای تکراری و  

 خطرناک با دقت بسيار باال را انجام ميدهد.

 

 ( :IFRطبق تعربف دیگری از انجمن بین المللی رباتیک ) -

مجدد و چند منظوره می باشد و  ربات صنعتی رباتی است که به صورت اتوماتيک کنترل ميشود، قابل برنامه ريزی

ها اغلب در صنعت توليد انبوه کاربرد  همچنين قابليت برنامه ريزی در سه تا هفت محور را دارد. اين گونه ربات

 دارند.

 ربات صنعتی پالتایزر
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 ريسک کاهش مختلف را دارند که باعث وزنهای در پالتها در محصوالت دادن قرار و اين ربات ها وظيفه جابجايی

 توليد ميشوند. خط باالی سرعت به پاسخگويی ، باال نظم جابجايی، در خرابی

به عبارتی ديگر پالتايزينگ به معنای قرار دادن اجناس و ظروف در روی پالت ها مخصوصا در انتهای خط توليد می 

 باشد.

 همچنين. دارد را کارتن يا بسته کيسه، انواع مختلف الگوهای با چيدمان قابليت و بوده پذير انعطاف ها سيستم اين

 جابجايی را دارند. حين ها بسته کشی وزن قابليت

 وظيفه اين ربات ها به شرح زير می باشد :

 بندی بسته و گذاری پالت عمليات مخصوص های رباتيک سلول اندازی راه و نصب ، طراحی -

 (پالتايزينگ)پالت و جعبه در چيدمان و محصوالت بندی بسته -
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درجه آزادی به  6با بيش از ده سال سابقه ساخت دستگاه های مکاترونيک و رباتيک، اين ربات آموزشی پژوهشی 

 همچنين و ARMکنترل  سيستم آموزش ،اين منظور منظور آموزش و پژوهش در قشم ولتاژ ساخته شده است. به

 کاربری پوزيشن، دما و سرعت می دهند وموتورهايی که به کاربر )درصورت درخواست مشتری( فيدبک  گشتاور، 

  مورد توجه قرار گرفته اند. در اين طراحی دارند، گسترده ای

ساخته شده در قشم ولتاژ، با فروش بسيار عالی در دانشگاه های سرتاسر ايران ظرف چند سال اخير و  DX51ربات 

همچنين خدمات رسانی عالی پس از فروش و البته قابليت سفارشی سازی با پتانسيل باال جهت براورده سازی دقيق 

فته محسوب شده و ويژگی های درخواست اساتيد محترم، بهترين دستگاه جهت آموزش رباتيک متوسط و پيشر

ممتاز آن نظير استفاده از سيستم کنترل و موتور و همچنين افزودن انواع تکنولوژی و قابليت جديد بصورت مداوم 

به ربات، آن را به يکی از محصوالت مورد عالقه اساتيد محترم دانشگاه ها و مديران مراکز پژوهشی مختلف، تبديل 

ميباشند. برد اين ربات نيز برد چندمنظوره مرغوب   فته در اين ربات از نوع سرووموتورموتورهای به کار ر کرده اس
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اجرايی  STM32و اخيرا با مدل  LPC1768مدل  ARMساخت قشم ولتاژ می باشد که پيشتر با ميکروکنترلر 

 شده است.

 :ربات قابلیت های

 دسترس دارای کدنويسی ساده و قابل 

 فالو کند  REALTIME قابليت همکار شدن به صورتی که يک ربات، ربات ديگر را بطور اتوماتيک و 

 قابليت همکار شدن به صورت حرکت همزمان و کنترل يک جانبه رباتها با يک دانگل بی سيم مشترک 

 MATLAB  و ARM قابليت آشنايی با نرم افزارهای 

 ديگر و  با سيستم کنترلوايرلس بودن رابطه ربات با ربات  

 VIRTUAL REALITY  قابليت 

 درجه 072حدود  J0درجه آزادی و  فضای چرخشی ربات در 5دارای  

 سانتی متر 02*02*02ابعاد ربات در فضای کاری  

 ARM دارای  پروسسور 

 دارای فيدبک گشتاور در موتورها 

 درجه )مگر در محدوديت مکانيکی(  062-2زاويه ی حرکتی موتورها  

 ابليت مشاهده کار همزمان ربات شبيه سازی شده در کامپيوتر و ربات )های( واقعیق 

 قابليت تغيير حرکت ربات به صورت آسان در نرم افزار شبيه سازی 

 ربات( به هردو شيوه فوق الذکر به انتخاب مشتری 5قابليت کار به صورت انفرادی يا همکاری )تا بيش از  
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 .ربات را بتوان در کارگاه های آموزشی نيز مورد استفاده قرار دادابعاد کوچکتر باعث می شود که  

 برای بهبود استحکام و وزن ربات( 6222بدنه آلومينيومی مستحکم )استفاده از آلومينيوم  

امکان تحليل گشتاورهای وارد به موتور و نحوه تعقيب موتور از دستورهای ورودی با استفاده از نرم افزار  

 ننوشته شده برای آ

 دايناميکسل MX64 قابليت فيدبک گشتاور، دما، سرعت و پوزيشن با انتخاب موتورهای 

 REAL TIME قابليت قرائت آنالين داده های ربات هنگام حرکت به صورت 

 ...مکانيک و -اتوماسيون -رباتيک -مکاترونيک  -های  الکترانيک قابليت استفاده در آزمايشگاه 

 تحقيقاتی در حوزه های  رباتيک قابليت استفاده در پژوهشگاههای 

 ...قابليت استفاده در مقاصد آموزشی در کالس های مکاترونيک و رباتيک مجتمع های فنی حرفه ای  و 

 در ربا baud rateقابليت تنظيم  

 

 

 ابعاد و وزن ربات

 ابعاد  IP دقت تکرارپذيری Power Supply وزن کد

QV -DX51 4 Kg 220 VAC or 12 VDC- 2.5 A 1 mm 42 135*135*620 mm 
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