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M

anipulator robota jest przeznaczony do zastosowań na platformach robotów mobilnych, do wykonywania zadań wymagających manipulacji za pomocą chwytaka zamocowanego na końcówce ramienia.
Manipulator jest modułową konstrukcją złożoną z przegubów realizujących ruchy obrotowe w wybranych osiach. Możliwość swobodnego pozycjonowania końcówki ramienia zapewnia układ 5 stopni swobody. W układzie realizacji ruchu manipulatora zastosowano napędy cięgnowe z silnikami krokowymi. Na końcowym ramieniu manipulatora mogą być montowane układy wykonawcze zasilane elektrycznie lub pneumatycznie
do wykonywania zadań chwytania i obrotu detalu. Konstrukcja manipulatora zapewnia przemieszczanie i pozycjonowanie obiektów o masie do 1 kg. Manipulator może być sterowany z poziomu programu komputerowego z podglądem za pomocą kamery.

Manipulator przegubowy może być zastosowany w układach zrobotyzowanych
w przemyśle i pracach badawczych jako ekonomiczne rozwiązanie przy zapewnieniu stosunkowo wysokich parametrów roboczych. Przykładowe zastosowania praktyczne manipulatora obejmują m.in.:
 automatyzację stanowisk manipulacyjnych w przemyśle,
 pozycjonowanie detali na stanowiskach roboczych,
 wyposażenie robotów mobilnych,
 wykonywanie zadań na stanowiskach badawczych o dużym zagrożeniu dla
otoczenia.
Liczba stopni swobody:				

5

Manipulator przegubowy

Liczba przegubów:				3
Zasięg maksymalny końcówki ramienia:

1000 mm

Zakres kąta zgięcia przegubu:			

180°

Zakres kąta obrotu przegubu w osi ramienia:

±180°

Nośność na końcówce ramienia maks.:		

1 kg

Masa manipulatora:				

10 kg
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T

he manipulator is intended for use on mobile robots platforms to perform tasks that require manipulation
with the grip mounted on the tip of the arm. The manipulator is a modular structure consisting of joints
which rotate in selected axes. The possibility of free positioning of the tip of the arm is provided by the
system of 5 degrees of freedom. The movement of the manipulator is possible thanks to the application
of transmission ropes and stepper motors. On the tip of the manipulator, electric or pneumatic actuators can be
mounted, so as to enable proper gripping and rotation of a detail. The structure of the manipulator enables the
positioning and movement of objects weighing not more than 1 kg. The manipulator can be controlled using PC
software with a camera.
The manipulator can be applied in robotised manufacturing lines or for research
purposes, as it is economical and ensures relatively high working parameters.
The areas of application of the device can, inter alia, include the following:
 The automation of manipulation operations in industry;
 The positioning of details in test stands;
 The equipment of mobile robots;
 The execution of test in dangerous test stands.

Number of degrees of freedom:			

5

Number of joints:				

3

Maximum range of the tip of the arm:		

1000 mm

Joint’s bending angle range:			

180°

Joint’s rotation angle range in the arm’s axis:

±180°

Articulated manipulator

Maximum load capacity on the tip of the arm: 1 kg
Weight:				10 kg
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