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 آزادی  درجه 6آموزشی پژوهشی  ربات

QVR-DX51 
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 ربات صنعتی پالتایزر

ل کار کنتررت خودمجدد، که حداقل سه محور داشته باشد و به صو یزیبرنامه ر تیچند منظوره، با قابل یبازو هر

ه عبارت ب .باشد رایاه سثابت شده باشد خو ی، خواه به مکان ندیرود را ربات گو یبه کار م یکه در خودکار ساز شودیم

در  شده نییعت فهیوظ خود مختار که حداقل دو محور داشته باشد که جهت انجام ریمتحرک برنامه پذ زمیمکان هردیگر 

 ده است.امروزه نقش ربات ها در تک تک صنایع پررنگ و مشهود ش .ندیگو یرا ربات م کندیحرکت م طشیمح

 :باتهار یمزایا

 ره و کیفیت محصوالتمیزان تولید، به ،یایمن افزایش 

 ها جان انسان و نجاتخطرناک  یدر موقعیت ها قابلیت کار کردن 

  رباتهاو بازدهی همیشه باال در عدم خستگی 

  در رباتهادقت بسیار باال تا میزان نانو میلیمتر 

 قابلیت انجام چندکار باهم به صورت همزمان در رباتها 

 

 

جه آزادی به در 6ی لذا با بیش از ده سال سابقه ساخت دستگاه های مکاترونیک و رباتیک، این ربات آموزشی پژوهش

 مچنینه و ARMکنترل  سیستم آموزش ،منظوراین  بهمنظور آموزش و پژوهش در قشم ولتاژ ساخته شده است. 

 ربریکا ند ووزیشن، دما و سرعت می دهپموتورهایی که به کاربر )درصورت درخواست مشتری( فیدبک  گشتاور، 

  مورد توجه قرار گرفته اند. در این طراحی ،دارند گسترده ای
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ل اخیر و ند ساظرف چ ساخته شده در قشم ولتاژ، با فروش بسیار عالی در دانشگاه های سرتاسر ایران DX51ربات 

 ازی دقیقساورده همچنین خدمات رسانی عالی پس از فروش و البته قابلیت سفارشی سازی با پتانسیل باال جهت بر

متاز م گی های، بهترین دستگاه جهت آموزش رباتیک متوسط و پیشرفته محسوب شده و ویژدرخواست اساتید محترم

بات، اوم به رصورت مدبو همچنین افزودن انواع تکنولوژی و قابلیت جدید آن نظیر استفاده از سیستم کنترل و موتور 

 ست.ل کرده الف، تبدیمراکز پژوهشی مختمدیران آن را به یکی از محصوالت مورد عالقه اساتید محترم دانشگاه ها و 

 

د. باشننوبی میساخت کره ج   DYNAMIXELاز نوع مرغوب   موتورهای به کار رفته در این ربات از نوع سرووموتور

و اخیرا با  LPC1768مدل  ARMبرد این ربات نیز برد چندمنظوره ساخت قشم ولتاژ می باشد که پیشتر با میکروکنترلر 

 اجرایی شده است. STM32مدل 
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 :نگاه کیربات در  یها یژگیو

 ساده و قابل دسترس یسیکدنو یدارا 

 و کندفال  REALTIME و کیرا بطور اتومات گریربات، ربات د کیکه  یهمکار شدن به صورت تیقابل 

 شترکم میس یدانگل ب کیجانبه رباتها با  کیهمکار شدن به صورت حرکت همزمان و کنترل  تیقابل 

 MATLAB  و ARM یبا نرم افزارها ییآشنا تیقابل 

 کنترل ستمیو  با س گریبودن رابطه ربات با ربات د رلسیوا 

VI  تیقابل  RTUAL REALI TY 

Jربات در یچرخش یو  فضا یدرجه آزاد 5 یدارا   درجه 270حدود  0

 متر یسانت 30*30*30 یکار یابعاد ربات در فضا 

 ARM پروسسور  یدارا 

 گشتاور در موتورها دبکیف یدارا 

 (یکیمکان تیدرجه )مگر در محدود  360-0زاویه ی حرکتی موتورها  

 ی( واقعیو ربات )ها وتریشده در کامپ یساز هیشبمشاهده کار همزمان ربات  تیقابل 

 یساز هیحرکت ربات به صورت آسان در نرم افزار شب رییتغ تیقابل 

 یه انتخاب مشترفوق الذکر ب وهیربات( به هردو ش 5از  شی)تا ب یهمکار ای یکار به صورت انفراد تیقابل 

 .اددقرار  مورد استفاده زین یآموزش یشود که ربات را بتوان در کارگاه ها یابعاد کوچکتر باعث م 

 (بهبود استحکام و وزن ربات یبرا 6000 ومینیمستحکم )استفاده از آلوم یومینیبدنه آلوم 

زار ز نرم افاده ابا استف یورود یموتور از دستورها بیوارد به موتور و نحوه تعق یگشتاورها لیامکان تحل 

 آن ینوشته شده برا
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 کسلینامیدا MX64 یبا انتخاب موتورها شنیگشتاور، دما، سرعت و پوز دبکیف تیقابل 

 REAL TIME ربات هنگام حرکت به صورت یداده ها نیقرائت آنال تیقابل 

 ...و کیکانم -ونیاتوماس -کیباتر - کیمکاترون -کیالکتران  یهاقابلیت استفاده در آزمایشگاه 

 کیربات  یدر حوزه ها یقاتیتحق یاستفاده در پژوهشگاهها تیقابل 

 ...و  یا حرفه یفن یمجتمع ها کیو ربات کیمکاترون یدر کالس ها یاستفاده در مقاصد آموزش تیقابل 

dynami طیآموزش کاربا مح تیقابل  xel  wi zard 

baud rat میتنظ تیقابل  e در ربات 

 

 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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