
АВТОМАТИЗАЦИЯ

УЧЕБЕН ТРЕНАЖОР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА
УПРАВЛЕНИЕ НА 5-ОСОВА МЕХАНИЧНА РЪКА

DL ROB-SIM

Проектирането и изграждането на
електронни схеми за решаване на
практически проблеми е съществена
техника в областта на електронното
инженерство и компютърната техника.
С тази система с платки учениците
могат да се запознаят със свойствата
на 5-осна роботизирана ръка,
използвана в индустриални среди.
Включени са сензори и задействащи
механизми за разработване на пълен
курс за системи за управление на
роботи.
Ученикът ще може да
взаимодейства с хардуера по
прост и интуитивен начин чрез
софтуер на CAI, който
обяснява стъпка по стъпка как
работи системата.

Тренажор за изучаване на системата на
управление на 5-осова роботизирана ръка се
състои от 2 основни елемента :

 Платка за изучаване на характеристиките на
хардуера и техниките на управление на
робота чрез усъвършенстван микро-
контролер с отворен код. Допълнителните
платки  включват всички компоненти,
датчици и изпълнителни механизми ,
необходими за разработването на учебната
роботизирана ръка.

 Истински хардуерен симулатор на 5-осова
роботизирана  ръка , използвана в
индустриална среда. Чрез този симулатор
студентът може да научи как да управлява
роботизирана ръка чрез програмиран
микроконтролер. Структурата му позволява
свързването на компонентите на платката,
което ги прави съвместими един с друг.

Интегрирането на 5-осната роботизирана
ръка в индустриален процес е възможно с
помощта на софтуер SCADA за изучаване на
концепции за автоматизация и индустрия 4.0.
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Описание на системата:

ПЛАТКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

УЧЕБНИ  ОПИТИ

• Характеристики на джойстик контролер и
интерфейс с микроконтролера.
• Проучване на сервомотор и неговия
контролер.
• Въведение в стандарта на Bluetooth и
внедряване на Bluetooth интерфейс с
микроконтролера.
• Анализ на гъвкав сензор и
взаимодействието му с
микроконтролера.
• Проучване на ултразвуков сензор за
близост.
• Как да контролирате LCD дисплей чрез I2C
комуникационен интерфейс.
• Как се измерва ориентацията и ъгловата
скорост с помощта на жироскоп.
• Основни техники за управление: управление
на серво с джойстик.
• Основни техники за управление: показване
на серво положение на LCD дисплей.

БЛОКОВЕ НА ПЛАТКАТА

 Основна платка
 Миниплатка с джойстик
 Мини платка с LCD дисплей
 Мини платка със сервомотор
 Мини платка с ултразвуков датчик
 Мини платка с Flex датчик
 Мини платка с жироскоп
 Мини платка с Bluetooth
 Мини платка с микроконтроле
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ХАРДУЕРЕН СИМУЛАТОР

УЧЕБНИ  ОПИТИ

Тази система се използва главно за
преподаване, демонстриране и
експериментиране с различни методи за
управление на 5-осно роботизирано рамо.
Студентът ще подобри уменията, необходими
за проектиране на HW и SW програмиране на
електромеханична система.
Проучването на електрическия манипулатор
позволява разработването, внедряването и
оптимизирането на приложение в
индустриалната област:

• Проучване на компонентите на робота.
• Контрол на ръката в реално време с помощта

на джойстик.
• Програмиране на стъпка по стъпка.
• Запис на движения.
• Програмиране на позицията в декартова

равнина.
• Bluetooth комуникация.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Захранване: 90V-230V ±10%, 50/60Hz
Ъгъл /разстояние -интервал:
o 1° ос: 180° o

2° ос: 180° o
3° ос: 180° o
4° ос: 180° o
5° ос: 180°

o 6° ос: Отвор за захващане (Max. 55 mm)
 Серво спесификация:
o Размери: 40 x 19 x 43 mm
o Тегло: 55g
o Скорост на отваряне: 0.17-0.13sec

/ 60 градуса (4.8-6.0 V без товар)
o Въртящ момент: 13-15 kg-cm a 4.8/6 V
o Работно напрежение: 4.8 – 7.2 Volt

 Съвместими с платките  на Arduino UNO:
o ATMEGA328 Процесор
o 32KB флаш памет
o 1KB EEPROM памет
o 2KB SRAM памет
o 23 портове ВХ/ИЗХ. с общо предназначение

 RFID детектор
 Възможност за взаимодействие със софтуер за

мониторинг на SCADA.
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НЕОБХОДИМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

DL 2555ALG - DC ЗАХРАНВАНЕ

 ± 5 Vdc, 1 A
 ±15 Vdc, 1 A


