Aansluiten Dobot - Teaching & Playback
Om te kunnen werken met de Dobot Magician moet je deze eerst aansluiten. Deze instructie
bestaat uit een aantal delen. Je leert hoe je de Dobot Magician aansluit, de Dobot Magician verbindt
met de computer en waar alle knoppen van de interface voor zijn.
Je kunt deze instructies met en zonder het coördinatenbord uitvoeren.
Benodigheden:
Dobot Magician
Coördinatenbord
Voeding
Usb kabel
Computer met DobotStudio

VOORBEREIDING
1.

Zorg dat de achterkant van de Dobot
goed zichtbaar en goed bereikbaar is.
Sluit vervolgens de usb-kabel en de
voeding aan. Zet de Dobot nog niet aan.

2.

Sluit de usb-kabel aan op je computer
en open de software die hoort bij de
Dobot. Deze software heet DobotStudio.

3.

Zet de Dobot Magician aan.
Het blauwe lampje gaat branden.

4.

Klik in DobotStudio links boven op
Connect. Je Dobot is verbonden als het
woord Connect is veranderd in
Disconnect.

Mocht er een popupscherm te voorschijn komen met daarin de vraag: Dobot Magician needs ....
seconds to improve..... Klik op cancel, wacht het aantal seconden dat aangegeven stond. (of iets
langer). Klik daarna weer op Connect.

TEACHING & PLAYBACK
Tijd om de Dobot Magician voor de eerste keer te laten bewegen.
Klik in DobotStudio op Teaching & Playback.
DobotStudio opent een scherm met heel veel informatie.
In de volgende stappen leer je wat de functies van de knoppen zijn.
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Hoofdmenu
Programmagedeelte
Submenu

Option-menu
+ Point-menu
Operation Panel

Hoofdmenu
A

B

C

A.

Met de knop Connect verbind je de Dobot Magician met de software.
Als de naam “Connect” veranderdt in “Disconnect dan is de verbinding gelukt.

B.

In het middelste gedeelte kun je kiezen met welke eindeffector je aan het werken bent. 		
Werk je met de pentool dan kies je Pentool, werk je met de Suctioncup dan kies je die.

C.

Aan de rechterkant zie je de knoppen Setting, Home en Emergency Stop staan. In het
Setting-menu kun je allerlei instellingen veranderen, daar komen we later op terug.
De Home knop zorgt ervoor dat de robot naar zijn startpositie gaat. Dit is een hele
belangrijke knop en zul je elke keer dat je met de Dobot Magician gaat beginnen moeten 		
gebruiken. De Emergency Stop gebruik je alleen maar als er echt iets mis gaat.

2.

Programmagedeelte
D

D.

In dit gedeelte is straks je programma zichtbaar. Elke positie van de Dobot Magician bestaat
uit één regel. De coördinaten die in deze regels staan kun je aanpassen door te dubbelklik
ken op een cel. Ook kun je regels verwijderen, omhoog en omlaag verplaatsen, kopieren en
plakken. Hiervoor gebruik je de rechtermuisknop of het Option-menu.

3.

Submenu
G
E

F

I

H

E.

Met de knoppen New, Open, Save en SaveAs, kun je een nieuw programma maken, 		
de eerder gemaakte programma’s openen of opslaan.

F.

Met de knoppen Start en Stop kun je straks de Dobot Magician starten en of stoppen.

G.

De schuifknop Easy kun je naar Pro schuiven om nog meer opties zichtbaar te maken. In
eerste instantie gebruiken we alleen Easy.

H.

Wil je een gemaakt programma een aatal keren achter elkaar laten uitvoeren verander dan
het getal 1 in een getal dat het programma uitgevoerd moet worden.

I.

De knoppen Speed en Acc zeggen iets over de snelheid en accelaratie (versnelling) van de
Dobot Magician. Hoe lager dit getal hoe langzamer, hoe hoger hoe sneller. Let op: Hoe meer
snelheid des te onnauwkeuriger kan de Dobot Magician worden.
4.

Option-menu

5.

Kopieër een geprogrammeerde regel
Plak een geprogrammeerde regel
Knip een regel weg
Voeg een regel in
Verwijder een regel
Beweeg geselecteerde regel een regel omlaag
Beweeg geselecteerde regel een regel omhoog
6.

+ Point-menu

Als je op +Point klikt wordt
er een regel toegevoegd
aan je programma.
De eigenschappen van de
beweging kun je hier aanpassen.

Operation Panel
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Met de ronde knoppen van het Operation Panel kun je de
Dobot Magician laten bewegen. Als je gebruikt maakt van X, Y,
Z beweegt de Dobot in Cartesian-mode.
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4.

Door op X+ of X- te drukken zal de arm naar voren of 		
naar achteren bewegen. Door Y+ of Y- in te drukken 		
beweegt de arm naar links of rechts.
Z+ en Z- zorgt voor een beweging naar beneden en 		
naar boven. R+ en R- is voor de rotatie van de 			
eindeffector.
J1, J2 J3 en J4 zorgen ervoor dat de arm om één
scharnierpunt (joint) beweegt.
Extra mogelijkheden, zoals snelheid aanpassen,
Suction cup aan/uit. Gripper open/ dicht. Laser aan/uit.

