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 مقدمه 

 :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.
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 ( :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.

بسته ی آموزشی رباتيک به صورن خودآموز و بدون نياز به استاد با هدف گسترش علم  رباتيک اين ربات شامل يک 

در تمام نقاط کشور و با هر سطح امکانات ، آموزش گام به گام برخی اصول اوليه رباتيک در بسته آموزشی و ارتقاا   

 سطح آگاهی از علم رباتيک در بين دانش آموزان می باشد.

 

 

 و مشخصات فنی ربات  قابلیت ها 

مای   Microchip: ميکروکنترلر انتخاب شاده از محصاوالت شارکت    PIC16F1937دارای ميکروکنترلر  .1

طراحی و روانه بازار شد است.  8008بيتی می باشد که درسال 8باشد. اين ميکرو از قوی ترين ميکروهای 

 د نظر می باشد.اين ميکرو دارای قايليت های مناسب با توجه به نيازهای آموزشی مور

)فرستنده و گيرنده(: يکی از اهداف ربات های آموزشی آشنا نمودن کاربران خود  IRجفت سنسور 8دارای  .8

مای باشاد کاه داناش آماوزان باا        IRبا سنسورها می باشد. از سنسورهای پرکاربرد در صنعت سنسورهای 

 استفاده از اين بسته ها با کارکرد و نحوه استفاده از اين سنسورها به خوبی آشنا خواهند شد. 

: با استفاده از اين سنسور مای تاوان رباتهاای تعقياب ناور را راه انادازی کارد.        LDRسنسور نوری 4دارای  .3

اطالعات از محيط را به دانش آموزان آموزش می دهد استفاده از اين سنسور يکی از ابزار های مهم دريافت 

که می توان افزايش خالقيت دانش آموزان کمک شايانی کند. به کمک اين سنسور قابليت هاای مختلفای   

 مانند تشخيص نور محيط و تشخيص رنگ های مختلف آموزش داده می شود.

سته را از بساته هاای آموزشای ديگار     (: يکی از مواردی که اين بIRوLDRقابليت تغيير چيدمان سنسورها) .4

به منظور بهينه سازی تواناايی رباات در تعقياب     LDو IRمتمايز می سازد امکا تغيير چيدمان سنسورهای 
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مسيرها می باشد که اين نکته نشانگر اهميت آشنا نمودن دانش آموزان با چيادمان سنساورها مای باشاد.     

پرورش می دهد و امکان پياده سازی ربات های تعقياب  تغيير جانمايی سنسورها خالقيت دانش آموزان را 

 نور، تعقيب خط و حل ماز را فراهم می سازد

قابليت برنامه ريزی از طريق پورت سريال : از جمله ويژگی های مهمی که موجود نبودن آن در بسته های  .5

ر بسته مورد نظر آموزشی ضعف شديد بسته را نمايش می دهد امکان برنامه ريزی بر روی ربات می باشد د

 قابليت برنامه ريزی از طريق پورت سريال بر روی مدار ربات تعبيه می شود.

اساتفاده   Segment-7: برای نمايش اعداد و حروف به صورت محدود از ياک عادد   Segment-7دارای  .6

شانا  دانش آموزان با يکی از ساده ترين روشهای نمايش اعداد آ Segment-7شده است با استفاده از اين 

 می شوند که دانش آموزان را با يکی از روشهای نمايش خروجی آشنا می سازد

برد نيمه آماد : منظور از برد نيمه آماده بردی است که بر روی آن برخی قطعات لحيم کاری شده باشاد از   .7

ا باه  نکاتی که بسيار حائز اهميت می باشد آشنا نمودن دانش آموزان با قطعات مختلف الکترونيکی نه تنها 

صورت تئوری بلکه به صورت عملی می باشد. از جمله روش هايی که می توان دانش آموزان را باه صاورت   

کامال عملی با قطعات الکترونيکی آشنا نمود ايجاد امکان لحيم کاری قطعات می باشد. باا اساتفاده از ايان    

دقيق قطعاات خواهناد شاد.     روش دانش آموزان به منظور جلوگيری از اسمبل اشتباه برد درگير شناسايی

البته برای جلوگيری از بروز خرابی در برد و سوختن قطعات ، قطعات حساسی مانند ميکروکنترلار از ابتادا   

به صورت لحيم شده در اختيار دانش آموز قرار خواهد گرفت. لحيم کاری قطعاتی مانند مقاومت، ديود و ... 

 کم می باشد در اختيار دانش آموزان قرار خواهد گرفت. که امکان سوختن آنها در حين لحيم کاری بسيار

 buzzer: يکی از راههای ارتباطی رباتها همانند انسانها اساتفاده از صاوت است.اساتفاده از    buzzerدارای  .8

ساده ترين و ابتدای ترين راه ارتباطی ربات با محيط  اطراف می باشد. اين قطعه خالقيت دانش آماوزان را  

اين راه ارتباطی افزايش می دهد، از جمله را ه های ارتباطی استفاده از اين قطعه برای بياان  در استفاده از 

 پيام های ربات به صورت الفبای مورس می باشد.

(: ازجمله ويژگی های اين بسته آموزشی انتقال مفاهيم اولياه کنتارل   PWMکنترل سرعت  جهت موتوها) .9

می باشد. از مهمترين آموزش هايی که دانش آموزان را به به روش حلقه باز  DCسرعت و جهت موتورهای 

 سمت حل مسائل صنعت در آينده ای نزيک سوق خواهد داد آموزش کنترل موتورهای الکتريکی می باشد.

دارای خروجی قدرت:برای پرورش خالقيت دانش آموزان و کمک به ايده پردازی آنها يک خروجای قادرت    .10

ت. کاربر بسته آموزشی می تواند با برنامه ريزی ربات به دلخاواه از پاالس   برای ربات در نظر گرفته شده اس

خروج اين خروجی قدرت استفاده نمايد. در واقع کاربر با برنامه ريزی ربات می تواند ايان امکاان را فاراهم    
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نمايد که در صورت قرار گرفتن ربات در شرايط خاص خروجی قدرت فعال شاده و رباات عمال خاصای را     

 دهد.انجام 

 

 
 

الزم به ذکر است که تمام امکانات فوق به همراه يک سی دی درون بسته ی آموزشی تکميل می گردد.اين سی دی 

خواهد بود که مفهيم اولياه رباتيک)الکترونياک و مکانياک( را آماوزش خواهاد داد و مراحال       Pdfشامل يک فايل 

شامل برخی کليپ ها واطالعات مربوط باه رباات   تکميل ربات را گام به گام آموزش می دهد.همچنين اين سی دی 

 های روز دنيا خواهد بود.
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