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 بحث سريع عن الكلمات الرئيسية
استخدم وظيفة البحث للبحث عن كلمة رئيسية. إن كنت تستخدم قارئ Adobe Acrobat لقراءة هذه الوثيقة، فاضغط على 

Ctrl+F بنظام التشغيل Windows أو Command+F بنظام التشغيل Mac لبدء البحث.

 االنتقال إلى الموضوع
عرض قائمة كاملة بالموضوعات في جدول المحتويات. انقر فوق الموضوع لالنتقال إلى ذلك القسم.

 طباعة هذه الوثيقة

يمكن طباعة هذه الوثيقة بدقة عالية.
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RoboMaster دليل مستخدم وحدة التوسيع

مقدمة
يمكن تثبيت وحدة توسيع RoboMaster )"وحدة التوسيع"( على جهاز ROBOMASTERTM EP باالقتران مع مجموعة تعليم الذكاء 

االصطناعي. يمكن للمستخدمين برمجة الكتل باستخدام منصة Rogram على مركز DJITM Education Hub أو رموز البرنامج 
.RoboMaster EP لتمكين مجموعة واسعة من تطبيقات الذكاء االصطناعي على Python SDK باستخدام

يمكن أيًضا استخدام وحدة التوسيع بشكل منفصل كعنصر تحكم رئيسي مفتوح المصدر، من خالل توصيل مستشعر طرف ثالث بجهاز 
RoboMaster EP عبر منفذ التوسيع المكون من 14 سًنا، للوصول إلى المزيد من تطبيقات التحكم في البرمجة.

أوصاف المكونات

8

زر إعادة الضبط  .1
اضغط لفترة قصيرة إلعادة ضبط وحدة التوسيع.  

microSD 2. فتحة بطاقة
  يدعم بطاقات الذاكرة UHS-I بسعة تخزين تصل إلى 32GB )التبديل السريع لبطاقات microSD غير مدعوم، مما قد يؤدي 
إلى تلف الملفات الموجودة في البطاقة(. عند استخدامها مع مجموعة تعليم الذكاء االصطناعي )"وحدة الذكاء االصطناعي"(، 

يمكن لوحدة التوسيع حفظ مخرجات تدفقات الفيديو بواسطة وحدة الذكاء االصطناعي.

Micro USB منفذ  .3
 RoboMaster EP أ.   عند استخدامها مع وحدة الذكاء االصطناعي، يمكن توصيل وحدة التوسيع بوحدة التحكم المركزية الذكية

)"RMEP"( من خالل هذا المنفذ حتى يتمكن RMEP من الوصول إلى وظائف وحدة الذكاء االصطناعي. راجع دليل مستخدم 
مجموعة تعليم الذكاء االصطناعي لمزيد من التفاصيل.

ب.  عند استخدامها مع وحدة الذكاء االصطناعي، يمكن توصيل وحدة التوسيع بجهاز كمبيوتر من خالل هذا المنفذ واستخدامها 
ككاميرا USB بدون محرك أقراص. راجع قسم "الحصول على تدفقات فيديو وحدة الذكاء االصطناعي األساسية وحفظها" 

لمزيد من التفاصيل.

منفذ توسيع مكون من 14 سًنا  .4
أ.   يمكن توصيل وحدة التوسيع بمجموعة تعليم الذكاء االصطناعي من خالل منفذ التوسيع هذا، أو توصيلها بشكل إضافي 

بمستشعر طرف ثالث عبر رأس السن في مجموعة تعليم الذكاء االصطناعي، لتحقيق توسع في منفذ الوحدة.
يتم تعريف منفذ التوسيع المكون من 14 سًنا كما هو موضح أدناه. ب. 
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RoboMaster دليل مستخدم وحدة التوسيع

جهد الخرج الفعلي لـ 5 فولت هو 4.8 فولت 0.2± فولت

14pin扩展口公座

正面

CS RES MOSI SDA SCL GND NC

SCK NC MOSI RX TX GND 5V

وصف السن:

الوصفسنالرمز

IO1CSSPI خط إشارة رقاقة

/RESmicroSD احتفظ باإلشارات إلدخال قرص الكشف المضغوط هنا لبطاقة

IO2MOSISPI خط بيانات

IO3SDAبدون مقاومات سحب ألعلى IIC خط بيانات

IO4SCLبدون مقاومات سحب ألعلى IIC خط ساعة

/GNDتأريض الطاقة

/NCال توجد توصيالت كهربائية

IO5SCKSPI خط إشارة ساعة

/NC/GNDعلى الموصل األنثى GNDال توجد توصيالت كهربائية على الموصل الذكر، و

IO6MISOSPI خط بيانات

IO7RXRX تتلقى UART

IO8TXTX ترسل UART

/GNDتأريض الطاقة

مصدر طاقة 5 فولت5 فولت/

تتوافق كل عالمة مطبوعة على الشاشة على رأس السن مع الجدول أعاله.

CAN Bus منفذ  .5
 CAN باستخدام كابل RMEP لـ CAN قم بتوصيل أي منفذ ناقل .CAN يتم توصيل مصدر الطاقة 12 فولت بمنفذ ناقل  

لتشغيل وحدة التوسيع واالتصال بـ CAN على RMEP. عند استخدامه مع وحدة الذكاء االصطناعي، يجب أيًضا توصيل هذا 
المنفذ حتى يمكن الوصول إلى وظائف وحدة الذكاء االصطناعي على RMEP. راجع دليل مستخدم مجموعة تعليم الذكاء 

االصطناعي للحصول على التفاصيل.

المقدمة

قابس منفذ ممتد مكون من 14 سًنا
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RoboMaster دليل مستخدم وحدة التوسيع
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الوحدة: مم

LED مؤشر  .6
حاالت المؤشر موضحة في الجدول أدناه.

الوصفنمط الوميض
العادييومض مرة واحدة في الثانية. يمثل عدد مصابيح LED الوامضة معرف الوحدة.

تحديث البرامج الثابتةثالث ومضات في الثانية. تومض مصابيح LED بالتتابع.

زر الوظيفة المخصصة  .7
يمكن تخصيص وظيفة الزر من خالل البرمجة. تتضمن الوظائف استخدام الزر لتشغيل البرامج. أ.  

ب.  عند استخدامه مع وحدة الذكاء االصطناعي، يمكن للزر تشغيل تسجيل تدفقات فيديو وحدة الذكاء االصطناعي. راجع قسم 
"الحصول على تدفقات فيديو وحدة الذكاء االصطناعي األساسية وحفظها" للحصول على التفاصيل.

منفذ توسيع مكون من 100 سًنا  .8
منفذ توسيع محجوز.  

األبعاد
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RoboMaster دليل مستخدم وحدة التوسيع

استخدام الوحدة
التركيب

الستخدام وظائف الذكاء االصطناعي، قم بتثبيت الوحدة األساسية لمجموعة تعليم الذكاء االصطناعي على وحدة التوسيع، ثم قم بتثبيت الوحدة 
على RoboMaster EP )مالحظة: يجب ترقية البرنامج الثابت RoboMaster EP إلى اإلصدار 01.01.1125 أو إصدار أعلى(.

1.  قم بمحاذاة الوحدة األساسية مع وتثبيتها في درجة وحدة التوسيع. ثم أدخل الوحدة األساسية واضغط عليها بإحكام في منفذ التوسيع 
المزود بـ 14 سًنا.

2.  استخدم كابل CAN لتوصيل منفذ ناقل CAN على وحدة التوسيع بأي منفذ ناقل CAN على RoboMaster EP. استخدم كابل 
USB صغير مزدوج الطرف لتوصيل منفذ USB صغير لوحدة التوسيع بمنفذ USB صغير لوحدة التحكم المركزية الذكية على 

RoboMaster EP. ثم قم بتثبيت وحدة التوسيع على الجيمبال RoboMaster EP باستخدام الفتحة الملولبة )M3( في أسفل الوحدة. 
بعد توصيل األجهزة، يمكن للمستخدم الحصول على نتائج التعرف على الذكاء االصطناعي وعناصر التحكم في روبوت البرنامج 
باستخدام Python SDK أو محرر Rogram في مركز DJI Education Hub، لتشغيل التطبيقات المتعلقة بالذكاء االصطناعي.

الحصول على تدفقات فيديو وحدة الذكاء االصطناعي األساسية وحفظها
يمكن للمستخدمين التقاط الصور من الوحدة األساسية للذكاء االصطناعي من خالل منفذ USB الصغير لوحدة التوسيع. قم بتوصيل 
الوحدة األساسية للذكاء االصطناعي ووحدة التوسيع من خالل منفذ التوسيع المزود بـ 14 سًنا، وقم بتوصيل جهاز االلتقاط )أجهزة 

الكمبيوتر، أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة، أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية الصغيرة، أو األجهزة األخرى؛ ويجب أن يقوم الجهاز بتشغيل 
 .USB صغير. سيتم التعرف على وحدة التوسيع ككاميرا بدون محرك USB نظام يدعم أجهزة األشعة فوق البنفسجية( باستخدام كابل

في نظام التشغيل Windows 10، يمكن الحصول على الصور من خالل تطبيق الكاميرا الذي يأتي مع النظام.

انقر فوق زر الوظيفة المخصصة لبدء التسجيل المحلي وحفظ تدفق فيديو وحدة الذكاء االصطناعي إلى بطاقة microSD. انقر فوق 
زر الوظيفة المخصصة مرة أخرى إليقاف التسجيل.

تحديث البرامج الثابتة
إلجراء تحديث للبرامج الثابتة، يجب على المستخدمين تنزيل تطبيق RoboMaster واالرتباط بجهاز RoboMaster EP. قم بتوصيل 

 RoboMaster مزدوج الطرف. ثم افتح تطبيق Mmcro USB أو كابل CAN باستخدام كابل RoboMaster EPوحدة التوسيع و
واربطه بجهاز RoboMaster EP على هاتف محمول أو كمبيوتر لوحي أو كمبيوتر أو جهاز آخر. انتقل إلى اإلعدادات، والنظام، 

وصفحة تحديث البرامج الثابتة إلجراء التحديث.

راجع دليل مستخدم RoboMaster S1 للحصول على الخطوات التفصيلية.
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.DJI و  هي عالمات تجارية لشركة 

© حقوق الطبع والنشر لعام 2022 لصالح شركة DJI. جميع الحقوق محفوظة.

WWW.ROBOMASTER.COM

المواصفات
وحدة توسيع RMاالسم

RMEM01الطراز

58 × 45.5 × 15 مماألبعاد

22.5 جمالوزن
5 فولت/12 فولت، التبديل السريع مدعومإمداد الطاقة

500 مللي وات تقريًبااستهالك الطاقة

MCU4MB ROM + 1 ذاكرةMB سرعة الساعة 600 ميجاهرتز، ذاكرة وصول عشوائي ،i.MX RT1064

يدعم تطوير SDKالمصدر المفتوح

قابلية التوسيع
منفذ توسيع 14 سًنا )PWM، ADC ، GPIO ، SPI ، UART ، I2C مصدر الطاقة(

منفذ توسيع ذو 100 سن )إمداد الطاقة، GPIO ووظائف متعددة أخرى(
زران، 4 مؤشرات، فتحة بطاقة SD واحدةالوظائف المساعدة

0 إلى 45 درجة مئويةدرجة حرارة التشغيل

* تم االختبار في بيئة معملية جيدة التهوية في درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية )77 درجة فهرنهايت(.
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