
 

 سه بعدی چاپبا قابلیت  بازوی رباتیک

 یاه ستمیاز س یکی این سیستم . در حال حاضرباز کرده است چاپ سه بعدیراه خود را به عرصه  کیربات یبازو

ه بتواند  یم کیربات یندارد. بازو یتیمحدوددر آن حجم ساخت  رایاست ز ابعاد بزرگدر یچاپ سه بعد یحرکت

 اریسب یابزارهای دارای کیروبات بازوهای این ویژگی، . عالوه بررا گسترش دهدساخت  حرکت کرده و سطح یسادگ

کثر متصل کرد. متاسفانه ا یکیروبات یبازو کیتوان به  یرا م رهیتا گ زریاز ل یهر ابزار بایهستند. تقر یمتنوع

 بزرگ و گران هستند.  ،یسه بعد پرینتی کیربات بازوهای

 سه بعدی در ابعاد کوچک چاپبازوی رباتیکی 

Hexbot ه ابزار مدوالر است ک یها وستیپ یدارا رباتیکی یبازو نیاولاما  ست،ین یزیروم رباتیکی یبازو نیاول

قرار دادن،  و برداشتن یمکش برالیوان  کی ،یبرش و حکاک یبرا زریل کی ،ینوشتن و نقاش یقلم برا رهیگشامل 

 تیقابل نیچند تنها نیا. می باشد یچاپ سه بعد یاکسترودر برا کینامنظم و  اءیاش گرفتن ینرم برا رهیگ کی

 . می باشد دالر 659آن  قیمتاست که  یزیدستگاه روم کیاز 
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به طور مثال اگر  .در دسترس قرار دارد خواهند یرا م یخاص یماژول ها تنهاکه  یکسان یارزان تر برا یها تیک

 رباتیکی هم چنین شاملاین بازوی . قیمت دارد $ 299 بازوی رباتیکی تنها مجهز به ماژول گیره خودکار باشد

 نآ کنند که با استفاده از یاز حرکت را فراهم م یگریابعاد د وهر د است که تسمه نقاله کیو  ریل لغزنده کی

با  Hexbot نشان دادند که میت نیاجرا کند. ا دتوان یرا م لیتخکه  است ریامکان پذ یمختلف یها یکربندیپ

مختلف نوار  یتسمه ها یتواند در انتها یم بازو کی نیکند، بنابرا یکار م OpenMV یوتریکامپ یینایب ستمیس

 یمختلف خود را دسته بند شرفتهیپ ماژول هایتا  کردهخود حرکت  لیر یجلو و عقب بر رو او ب رد،ینقاله قرار بگ

 .کند

ژول کند. ما جادیارا  هاو پرتره با خط زیبا  ییاز نامه ها یتواند دسته ا یم ماتیقلم، همان تنظماژول با استفاده از 

 یر روب تواندیم سه بعدی. ماژول چاپ حکاکی کند یگریپس از د یکیرا  یتلفن شخصقاب های تواند  یم زریل



 
( و قطعات را یکی پس گرید Hexbot کیالبته با پرینت گرفته ) نوار تسمه نقاله نصب شده یکه رو صفحه کاری

تواند  یم قرار می دهدتسمه نقاله  یکه صفحات را بر رو Hexbot همان از دیگری بدون دخالت انسان تولید کند.

 د. جدا کنچاپ شده را از نوار نقاله  قطعاتبه انتها برسد و 

تا فاصله  را لوگرمیک مینتا تواند  یمبازو  نیکند. ا یرا جذاب م کیروبات یبازو نیکه ا ها نیستندتنها ماژول  نیا

 یم نیرا تضم متریلیم 0.05و دقت  شدهدنده ها  نیآن باعث کاهش فاصله ب یو طراح باال ببرد متریلیم 380

. میلیمتر بر ثانیه در حرکت است 500 با سرعت زمانی که یاست، حت بی صداو  نرمفوق العاده  زیکند. حرکت ن

 .دیخواب توان یاست که در کنار آن مکم صدا  یبه اندازه کاف Hexbot کنند یسازندگان ادعا م

و حرکت بازو با  ینچیا 3.5 شیلمس کردن صفحه نما اب یبه راحت نیهمچن Hexbot یسیو برنامه نوکنترل 

توسعه  یبرا API کیکند.  یآورد و حرکت را هموار م یم ادیرا به  حرکت ریمسبازو  نیا ؛امکان پذیز استدست 

 شده است.فراهم  G-codeو  Processing ،Pythonدر  یدستورات سفارش جادیا یدهندگان باتجربه برا

را امکان پذیر سازد و اجازه دهد تا با چاپ سه  یا هیسطوح زاو یبر رو پرینت سه بعدی دیبا Hexbotحرکت 

)مقرون به صرفه(  یکیروبات یزوتنها با Hexbot بعدی الیه ها عمود بر جهت تنش، قطعات مقاوم تری تولید شود.

 .را چاپ کند یشطرنج سفارشیک تواند  یاست که م
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