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استخدام دليل المستخدم هذا
وسائل اإليضاح

المرجع نصائح وتلميحات هام تحذير

قبل االستخدام

.ROBOMASTERTM S1 تم إنتاج الدروس التعليمية واألدلة التالية لضمان استخدامك الكامل لجهاز

خالء المسؤولية إرشادات السالمة واإ  .1
دليل البدء السريع  .2

دليل المستخدم  .3

تحقق للتأكد من وجود جميع األجزاء واستعداد للتجميع من خالل قراءة دليل البدء السريع لـ RoboMaster S1. راجع دليل المستخدم هذا 
لمزيد من المعلومات. شاهد جميع مقاطع الفيديو التعليمية واقرأ إرشادات السالمة الخاصة بـ RoboMaster S1 وبيان إخالء المسؤولية قبل 

االستخدام للمرة األولى.

مشاهدة البرامج التعليمية للفيديو

الفيديوهات  وأدخل صفحة  التطبيق  إلى  انتقل  أو   https://www.dji.com/robomaster-s1/video الرسمي   DJI موقع  بزيارة  قم 
لـ  السريع  البدء  دليل  في  التجميع  لدليل  وفًقا   S1 تجميع  أيًضا  يمكنك  واالستخدام.  التجميع  على  للتعرف  التعليمية  الفيديو  مقاطع  لمشاهدة 

.RoboMaster S1

RoboMaster S1 الرجوع إلى دليل برمجة

يوفرRoboMaster S1 Lab المئات من الكتل البرمجية التي تسمح لك بالوصول إلى الميزات مثل التحكم التناسبي التكاملي التفاضلي 
)PID Control(. يوفر دليل برمجة RoboMaster S1 إرشادات وأمثلة لمساعدة المستخدمين على تعلم تقنيات البرمجة بشكل سريع 

.S1 للتحكم في
https://www.dji.com/robomaster-s1/دليل البرمجة

 البحث عن الكلمات األساسية
ابحث عن الكلمات األساسية مثل "البطارية" و"التثبيت" للعثور على موضوع. إذا كنت تستخدم Adobe Acrobat Reader لقراءة 

هذا المستند، فاضغط على Ctrl+F على Windows أو Command+F على Mac لبدء البحث.

 االنتقال إلى موضوع
عرض قائمة كاملة بالموضوعات في جدول المحتويات. انقر فوق موضوع لالنتقال إلى هذا القسم.

 طباعة هذا المستند
يدعم هذا المستند الطباعة عالية الدقة.
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ملف تعريف المنتج
مقدمة

RoboMaster S1 هو روبوت تعليمي مستوحى من مسابقة DJITM RoboMaster. يوفر S1 تحكًما شاماًل وتجربة قيادة غامرة بفضل 
الهيكل متعدد االتجاهات وعجالت Mecanum الرشيقة ونقل الحركة المرن وعملية نقل الصور بشكل مستقر والمنخفض فيما يتعلق بزمن 
االنتقال وذلك بطريقة عرض الشخص األول )FPV(. adrيمكن للمستخدمين أيًضا أن يستهدفوا األجسام ويقوموا بضرب الروبوتات األخرى 

باستخدام القاذف.

عادتها إلى وحدة  يتم تغطية جسم S1 بالدروع، وتحتوي كل قطعة على وحدة اكتشاف إصابة يمكنها الكشف الفوري عن اإلصابات المادية واإ
التحكم الذكية. يوفر القاذف دقة واستقراًرا عالي المستوى بفضل المحور الثنائي، بينما يعطي نظام التشغيل التجريبي للمستخدمين تجربة واقعية 

وغامرة.

يتم دمج وحدة التحكم الذكية مع أنظمة متعددة بما في ذلك نظام نقل الفيديو ونظام األلعاب ونظام البرمجة بلغة سكراتش. ويتضمن ست وحدات 
ذكية، بما في ذلك التعرف على الخط، التعرف على مؤشر الرؤية، التعرف على الشخص، التعرف على التقارب، التعرف على اإليماءات، 

.S1 التعرف على الروبوت

يدعم S1 البرمجة بلغة سكراتش وبايثون. من خالل الدروس التعليمية القائمة على مشروع DJI، يمكن للمستخدمين تدريجًيا معرفة نظرية 
البرمجة والمعرفة ذات الصلة بالروبوتات.

كما يتميز S1 بوضع المستخدم األحادي “Solo “ ووضع المعركة “Battle”، حيث يمكن للمستخدمين صقل مهاراتهم والتنافس ضد اآلخرين. 
للتحكم في S1، يمكن استخدام تطبيق RoboMaster على جهاز محمول أو جهاز تشغيل األلعاب أو باستخدام لوحة مفاتيح وماوس.

S1 مخطط

1.  الهيكل
2.  عجلة Mecanum الملولبة اليمنى

3.  المدرعات األمامية للهيكل )جهاز كشف اإلصابة المدمج(

عجلة Mecanum الملولبة اليسرى  .4
الدرع األيسر للهيكل  .5

  )جهاز كشف اإلصابة المدمج(
6.  الغطاء الخلفي للهيكل

7.  المحور الثنائي
8.  وحدة األشعة تحت الحمراء العريضة

9.  درع المحور الثنائي )جهاز كشف اإلصابة 
المدمج(
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4

22

23

24
25

26 27

10.  محرك الحركة المائلة
11.  محرك الحركات المتعرجة

وحدة التحكم الذكية  .12
Microsd 13.  فتحة بطاقة

هوائي وحدة التحكم الذكي  .14
الكاميرا  .15
القاذف  .16

ضوء مسار اإلطالق  .17
وحدة األشعة تحت الحمراء الضيقة  .18

مكبر الصوت  .19
الدرع األيمن للهيكل  .20

)جهاز كشف اإلصابة المدمج(  
وحدة التحكم في حركة الهيكل  .21

حاوية الخرزات الهالمية  .22
زر إخراج الحاوية  .23

الدرع الخلفي للهيكل  .24
)جهاز كشف اإلصابة المدمج(  

زر تحرير الدرع الخلفي  .25
بطارية ذكية  .26

زر إخراج البطارية  .27

التحضير

S1 تجميع
.RoboMaster S1 راجع دليل البدء السريع لـ

S1 تشغيل
:S1 اتبع الخطوات التالية لتشغيل

1.  اضغط على زر تحرير الذراع الخلفي لفتح الدرع الخلفي للهيكل.
2.  قم بتركيب البطارية الذكية في حجرة البطارية.

3.  اضغط مع االستمرار على زر الطاقة لتشغيل البطارية.
أغلق الدرع الخلفي للهيكل.  .4

1
2

34
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RoboMaster تنزيل تطبيق
أ.  ابحث عن تطبيق RoboMaster في App Store أو على Google Play أو قم بمسح رمز QR ضوئًيا لتنزيل التطبيق على 

جهازك المحمول.

 DJI من خالل موقع ويب Mac أو Windows المتوافق مع نظام التشغيل RoboMaster ب. يمكن للمستخدمين أيًضا تنزيل برنامج
الرسمي للتحكم في S1 باستخدام لوحة مفاتيح وماوس.

Windows: https://www.dji.com/robomaster_app
Mac: https://www.dji.com/robomaster_app

.RoboMaster لتسجيل الدخول إلى تطبيق DJI استخدم حساب  
  يدعم تطبيق RoboMaster نظام التشغيل Ios 10.0.2 أو اإلصدار األحدث أو Android 5.0 أو األحدث.

يدعم تطبيق RoboMaster نظام التشغيل Windows 7 أو اإلصدارات األحدث أو نظام التشغيل MacOS 10.13 أو   
اإلصدارات األحدث.

  قبل استخدام تطبيق Robomaster مع بيانات الجوال الخلوية، اتصل بمزود بيانات الجهاز المحمول للحصول على 
أحدث معلومات البيانات.

توصيل S1 والتطبيق
يجب توصيل S1 بتطبيق RoboMaster لتتمكن من استخدامه. يمكن للمستخدمين معرفة كيفية االتصال عبر Wi-Fi أو من خالل جهاز 

توجيه في صفحة وضع االتصال. اتبع التوجيهات لتوصيل S1 بالتطبيق. راجع قسم االتصال لمزيد من المعلومات.
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2.  اتبع التوجيهات إلكمال التنشيط.

برمجة وعنونة المحرك
يجب استخدام برمجة وعنونة المحرك في التطبيق قبل االستخدام للمرة األولى. اتبع التوجيهات إلكمال برمجة وعنونة المحرك.

1.  ابدأ برمجة وعنونة المحرك.

Complete robot initialization to continue 
use

Armor Addressing

Motor Addressing2

Performing addressing for all motors to ensure 
the robot's movement functions work normally.

Online Activation

Continue

تهيئة S1 مع التطبيق
S1 تنشيط

بعد االتصال، استخدم حساب DJI لتنشيط S1 في تطبيق RoboMaster. يتطلب التنشيط اتصااًل باإلنترنت.

1.  بدء التنشيط.

Complete robot initialization to continue 
use

ArmorAddressing

MotorAddressing2

OnlineActivation
Connecttotheinternettoactivatetherobot
andreceiveyourwarranty.

Continue

1043-3134-2314Title

Luke.lu@dji.comTitle

TITLE 80%

确认激活

Next

Activated
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 S1 دليل مستخدم الروبوت

2.  ارفع الهيكل واتبع التوجيهات لتدوير عجالت Mecanum بالترتيب الموضح على الشاشة حتى يتم تدوير جميع العجالت.

الختبار عجالت Mecanum واحدة تلو األخرى حتى يتم اختبار جميع العجالت. 3.  انقر 

اكتملت برمجة وعنونة المحرك.  .4

1

Motor Addressing 80%

Tap the flashing icons to test

Tap the flashing icons on the left and check that 
the Mecanum wheel being rotated matches the 
position of the icon flashing onscreen

If the Mecanum wheel being rotated does not 
match the flashing icon you tapped, perform 
addressing again

If the motor is damaged, change the motor and 
try again

•

•

•

Lift up the chassis

Use the Mecanum wheel mounting plate or 
another load-bearing object to raise the chassis 
until the wheels are elevated off the ground.

Motor Addressing 80%

Next

2

4
Rotate Mecanum wheels three times in 
sequence

Ensuretherobotisfacingyouasshowninthe
figure.Rotatethewheeluntilyouheara
beepingsound
Iftherobotdoesnotmakeabeepingsound,
checkthecableconnectionsandtryagain

•

•

Motor Addressing 80%
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 System إعدادات( ثم( Settings وانقر فوق ،RoboMaster يلزم برمجة وعنونة المحرك عند استبدال المحرك. افتح تطبيق
)النظام( وحدد Motor Address )برمجة وعنونة المحرك(.

برمجة وعنونة الدرع
يلزم برمجة وعنونة الدرع في التطبيق عند استخدام S1 للمرة األولى. اتبع التوجيهات إلتمام برمجة وعنونة الدرع.

1.  ابدأ برمجة وعنونة الدرع.

يلزم برمجة وعنونة الدرع عند استبدال وحدة الدرع. انتقل إلى تطبيق RoboMaster، وانقر فوق Settings )إعدادات(، ثم 
System )النظام(، وحدد Armor Address )برمجة وعنونة الدرع(.

2.  اتبع التوجيهات للضغط على ألواح الدروع بالترتيب الموضح على الشاشة.

3.  تم إكمال برمجة وعنونة الدرع.

Continue

Perform addressing for the robot's armor to 
ensure its hit detection works normally.

Armor Addressing

Motor Addressing

Complete robot initialization to continue 
use

Online Activation

2

4

Use a screwdriver or other hard object and  
lightly strike the center of the armor plate

· 

When a strike is identified successfully, the 
armor plate's LED will stop blinking

· 

If the LED continues blinking after several 
strikes, tap Skip

· 

Tap on each armor plate in the order 
shown onscreen

Skip

Armor Addressing 80%
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الوحدات والوظائف
RoboMaster استخدام تطبيق

مبفضل تطبيق RoboMaster المخصص، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مصادر تعليمية غنية والعديد من أوضاع االستمتاع باأللعاب. يمكن 
استخدام التطبيق من خالل شاشة لمس أو وحدة تشغيل ألعاب وهو متاح ألنظمة iOS، وAndroid، وWindows، وMac. يمكن للمستخدمين 
على منصات مختلفة اللعب مًعا في نفس الوقت. يمكن للمستخدمين أيًضا كتابة البرامج بسهولة وتطبيقها أو مشاركتها مع األصدقاء على الفور 
باستخدام تطبيق RoboMaster. يستخدم هذا القسم تطبيق RoboMaster لنظام iOS كمثال. قد تختلف الواجهة المحددة حسب الجهاز 

المستخدم.

 RoboMaster الصفحة الرئيسية لتطبيق

الحساب  .1
انقر لتسجيل الدخول وتسجيل الخروج من حسابك وتعديل صورتك الرمزية “االفاتار” واالسم ومعلومات النوع. يلزم وجود اتصال   

باإلنترنت لتسجيل الدخول.
جمالي وقت القيادة، والرمز المكتوب، ووقت الترميز، وعدد الدورات التدريبية المكتملة في  تحقق من إجمالي مسافة القيادة لديك، واإ  

“Road to Mastery الطريق إلى اإلتقان”، وأعلى مجموع نقاط حققته في الممارسة المستهدفة.
جمالي الرموز  جمالي وقت القيادة، واإ انقر فوق MasterBoard لعرض أفضل 100 مستخدم حسب إجمالي مسافة القيادة المقطوعة، واإ  

جمالي وقت الترميز، ومجموع النقاط التي تم إحرازها في الممارسة المستهدفة. المكتوبة، واإ

تتحديث تطبيق MasterBoard إلى اإلصدار 1.0.8 أو إصدار أحدث.

مكتبة الوسائط  .2
انقر لعرض مقاطع الفيديو والصور.  

الدليل  .3
أ.  دعم المنتج: انقر للدخول إلى صفحة دعم منتجات DJI الرسمية.

ب.  دعم الصيانة: انقر للدخول إلى صفحة مركز إصالح DJI الرسمي.
ج.  أدلة المستخدم: انقر للدخول إلى صفحة تنزيل دليل مستخدم DJI الرسمي.

مؤشرات الرؤية: انقر إلدخال صفحة تنزيل مؤشرات الرؤية الرسمية. د. 
.RoboMaster Series الدعم عبر اإلنترنت: انقر للتحدث إلى خدمة المساعدة الرسمية على اإلنترنت لـ هـ. 

التعليقات: انقر لملء نموذج المالحظات. و. 

1 2 3 4 5

6 7 8

XXXXXXXX
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اتصال  .4
يجب أن يكون S1 متصاًل بالتطبيق. انقر لرؤية دليل حول كيفية االتصال عبر Wi-Fi أو جهاز التوجيه.  

Wi-Fi االتصال عبر
.Wi-Fi عند االتصال عبر Battle و Solo يمكن للمستخدمين الدخول إلى وضع  

اتبع الخطوات التالية لالتصال:  

. شّغل S1 وحّرك مفتاح الوضع على وحدة التحكم الذكية إلى   .)1(  

  Wi-Fi )RMS1-XXXXXX( في الجهاز المحمول، وحدد اسم Wi-Fi انتقل إلى إعدادات ،RoboMaster شّغل تطبيق  .)2(
الموضح على الملصق الموجود على جسم S1، وأدخل كلمة المرور. كلمة المرور االفتراضية هي 12341234.

انتظر حتى يتصل S1 بالتطبيق. يصدر S1 صوًتا بمجرد اتصاله بالتطبيق.  .)3(  

إعادة تعيين كلمة المرور
تأكد من أن مفتاح الوضع الموجود على وحدة التحكم الذكية ينزلق إلى االتصال عبر وضع Wi-Fi، واضغط مع االستمرار على زر 

االتصال لمدة خمس ثواٍن إلعادة تعيين كلمة المرور.

Wi-FiSettings

Wi-Fi

Other…

ROUTER-XXXX

CHOOSE A NETWORK…

Go to the Settings and connect to Wi-Fi.
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االتصال عبر جهاز التوجيه
يمكن للمستخدمين الدخول إلى وضع Solo و Battle عند االتصال عبر جهاز التوجيه.

اتبع الخطوات التالية لالتصال:

. قم بتشغيل S1، وحّرك مفتاح الوضع على وحدة التحكم الذكية إلى   .)1(  

اضغط على زر التوصيل الموجود على وحدة التحكم الذكية واستخدم كاميرا S1 لمسح رمز QR ضوئًيا. سيتصل S1 بجهاز التوجيه   .)3(
تلقائًيا.

اإلعدادات  .5
يمكن العثور على خيارات الروبوت، واالتصال، والعرض، والتحكم، والنظام في صفحة اإلعدادات.  

روبوت أ. 
يمكن للمستخدمين التحقق من حالة كل مكون فردي في S1. عندما يكون المكون في حالة غير طبيعية، سيتم عرض الجزء 

المقابل باللون األحمر مع معلومات أكثر تفصياًل متوفرة على الجانب األيمن من الشاشة.

ConnecttoaroutertogenerateaQRcode SwitchtoConnectionviaRoutermodeand
presstheconnectbutton.Afterscanning
theQRcode,therobotwillconnecttothe
routerautomatically.

Connection via Router

ConnectedtorouterXXXX Switch

EnterWi-FiPassword

ConnectButton1

2
3

1 2

)2(.  افتح تطبيق RoboMaster، وانتقل إلى إعدادات Wi-Fi على الجهاز المحمول، وقم باالتصال بجهاز توجيه، وقم بإدخال 
.QR لجهاز التوجيه إلنشاء رمز Wi-Fi كلمة مرور

Wi-Fi

Connection via Router

1 2

Switch

2 3

1
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ب. اتصال
Wi- وكلمة مرور ،Wi-Fi عند االتصال، يمكن للمستخدمين أيًضا التحقق من عرض القناة، واسم .S1 يعرض حالة اتصال

Fi، وتعديل معلومات Wi-Fi أيًضا.

ج. الشاشة
 ،FPV وتكيف شاشة ،)FPV( وشريط نقطة اإلصابة من منظور الشخص األول ،LED يمكن للمستخدمين تعيين لون شاشة

.3D للمحور الثنائي، وجودة الفيديو، ومكافحة الوميض، وجودة GPV وقراءات زاوية

د. التحكم
يمكن للمستخدمين ضبط السرعة، وضع إطالق النار، ونوع الرؤية، ومعايرة الرؤية، ووضع التحكم، وحساسية التحكم، والتحكم 

في دوران المحور، وحساسية الدوران، واالهتزاز.

هـ. النظام
يمكن العثور على ما يلي تحت إعدادات النظام:  

تحقق من إصدار التطبيق وقم بتعيين لغة التطبيق.  
قم بضبط اللغة الصوتية ومستوى صوت الروبوت.  

صدار البرامج الثابتة. قم بإجراء تحديث البرامج الثابتة، والتحقق من تنزيل البرامج الثابتة واإ  
قم بإجراء برمجة وعنونة للمحرك والدرع ومعايرة المحور الثنائي والهيكل.  

إعادة تشغيل دليل المبتدئين.  
.SD المتبقية وقم بإجراء تنسيق لبطاقة SD تحقق من مساحة بطاقة  

تمكين معلومات GPS ومعلومات جهاز DJI وتحسين منتج DJI وقراءة شروط االستخدام.  

”Solo“ المستخدم الفردي  .6
 "Gameplay" أو جهاز التوجيه. راجع قسم تشغيل األلعاب Wi-Fi يمكن للمستخدمين االتصال إما عبر .Solo انقر لدخول وضع

لمزيد من المعلومات.

”Battle“ المعركة  .7
انقر لدخول وضع المعركة. يمكن للمستخدمين االتصال إما عبر Wi-Fi أو جهاز التوجيه. عند استخدام العديد من S1s، يجب أن 

يتصل المستخدمون عبر نفس جهاز التوجيه. راجع قسم تشغيل األلعاب "Gameplay" لمزيد من المعلومات.

مختبر  .8
الطريق لإلتقان: يقدم Road to Mastery دورات تدريبية قائمة على المشروعات تعزز فهم المستخدمين لغات البرمجة، بدًءا من 

تطبيقات الروبوتات وحتى تقنية الذكاء االصطناعي AI، مع مشروعات مختلفة لكل من المبتدئين والخبراء.

برمجة يمكنك تنفيذها بنفسك DIY: تتوافر البرمجة بلغتي سكراتش وبايثون.

RoboAcademy: تقدم RoboAcademy: مناهج فيديو وأدلة استرشادية حول البرمجة. تقدم الفيديوهات المتعمقة الروبوتات 
بطرق بسيطة لكنها رائعة، مما يمنح المستخدمين المعرفة العلمية ذات الصلة. يقدم دليل برمجة RoboMaster S1 تفسيًرا تفصيلًيا 

.S1 لمجموعات ووحدات متعددة، مما يسهل على المستخدمين فهم أساسيات برمجة

هيكل أحادي االتجاه

مقدمة
هيكل S1 عبارة عن منصة حركة أحادية االتجاه تستند إلى عجالت Mecanum، والتي يمكن استخدامها للتحرك لألمام أو التحرك المستعرض 

أو انحراف أو تدوير أو مجموعة من الحركات مرة واحدة.
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تجنب االصطدام بأي أجسام تتحرك بسرعة عالية.

وحدة التحكم في الحركة
نظرة عامة

وحدة التحكم في الحركة هي الوحدة األساسية لحركة هيكل S1، وتوفر واجهة خارجية غنية لنقل الفيديو وتوصيل المحور الثنائي والبطارية 
والمدرع والمحركات. كما أنها تجمع بين خوارزمية التحكم في حركة العجالت ثنائية االتجاه ونظام إدارة الطاقة ونظام إدارة المحرك ونظام 

إدارة الهيكل.

1 1 1 1

2

3 3 3 34 4

5
6

8
7

9

10

CAN Bus منفذ  .1
منفذ ناقل CAN المستخدم التصال وحدة الدرع.  

منفذ الطاقة  .2
منفذ طاقة يستخدم لتوصيل البطارية الذكية. الحظ أن هذه الواجهة تحتوي على نظام إدارة البطارية. تجنب فصل منفذ الطاقة ما لم يكن   

ذلك ضرورًيا.

M منفذ الناقل  .3
منفذ الموتور المستخدم لتوصيل المحرك.  

CAN BUS منفذ  .4
منفذ المحور الثنائي المستخدم لتوصيل المحور الثنائي.  

Micro USB منفذ  .5
منفذ محجوز.  

UART منفذ  .6
منفذ محجوز.  

S-BUS

UART

S-Bus ةراشإ
5V

5V

GND

GND

GND

إشارة

RX TX
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PWM منفذ مخرج  .7
.PWM ضبط دورة التشغيل من خالل البرمجة بلغة سكراتش أو بايثون باستخدام منفذ مخرج S1 تتيح وحدة التحكم في الحركة  

S-Bus منفذ  .8
منفذ محجوز.  

M0 منفذ  .9
منفذ محجوز.  

LED مؤشر  .10
.S1 ُيستخدم لإلشارة إلى حالة وحدة التحكم في الحركة

حالة وحدة التحكم في الحركة LED مؤشر

العمل بشكل طبيعي يومض باللون األزرق ببطء 

تشغيل برنامج مستقل يومض باللون األصفر ببطء 

تمت معايرة وحدة IMU بنجاح يومض باللون األخضر بسرعة 

IMU فشلت معايرة يومض باللون األحمر بسرعة 

IMU معايرة إضاءة ثابتة باللون األصفر 

تحديث البرامج الثابتة إضاءة ثابتة باللون األبيض 

ال توجد مدخالت معلوماتية عن الموقف    

يومض باللون األحمر، 
األخضر، 

واألزرق بداًل من ذلك
وضع التوقف*

قد يحدث وضع التوقف في الحاالت التالية:
أ.  وحدة التحكم في الحركة مفصولة عن المحرك أو ال يمكنها االتصال 

بالمحرك.
ب.  ال يمكن أن يتحرك S1 بسبب خلل في أجهزة المحرك.
ج.  ال يمكن لمراقب الحركة االتصال بوحدة المحور الثنائي.

ال يمكن لوحدة التحكم في الحركة االتصال بوحدة التحكم عن ُبعد. د. 
موقف غير طبيعي للتحكم في الحركة. هـ. 

ال يمكن لوحدة التحكم في الحركة االتصال بالبطارية. و. 

يومض باللون األحمر ببطء 

*  ستظهر مطالبات التحذير من وضع التوقف في التطبيق، انتقل إلى اإلعدادات ثم النظام للتحقق من الخطأ المماثل.

  قم بتوصيل الكابالت السوداء والبرتقالية بمنافذ اللون المماثل.
  تأكد من تثبيت وحدة التحكم في الحركة بشكل صحيح قبل االستخدام وغلق البراغي الموجودة على الغطاء الخلفي للهيكل.

  بعد كل إعادة تثبيت لوحدة التحكم في الحركة، قم بمعايرة S1 إذا ُطلب منك القيام بذلك في تطبيق RoboMaster. راجع قسم 
معايرة المحور الثنائي والهيكل لمزيد من المعلومات.

  لتجنب إزاحة وحدة التحكم في الحركة عند إزالة غطاء الهيكل الخلفي، ارفع الغطاء بعناية قبل اإلزالة.
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 Mecanum عجلة
عجلة Mecanum هي عبارة عن حل حركي متعدد االتجاهات يتم استخدامه بشكل شائع في مجال الربوتات، وهو ينقسم إلى نوعين: عجلة 

.Mecanum ملولبة يسرى وعجلة ملولبة يمنى. يتطلب الهيكل ذي العجالت األربعة زوجين من عجالت

 

عالمة ملولبة يسرى
عجلة Mecanum الملولبة 

اليسرى
عالمة ملولبة يمنى

عجلة Mecanum الملولبة 
اليمنى

عند التركيب، يمكنك فحص العالمة الملولبة اليسرى أو العالمة الملولبة اليمنى أسفل الهيكل، وتثبيت عجلة Mecanum الملولبة اليمنى أو 
اليسرى وفًقا لذلك.

ESCs المحركات و
المزودة  للمحركات غير  الدقيقة  لفة في   1000 يشتمل على فرجونات وESC مع سرعة قصوى  M3508I ال  S1 على محرك  يحتوي 

بالفرجونات.

  تأكد من استقرار التوصيالت بين جميع المحركات ووحدة التحكم في الحركة.
  إذا لم يدر الموتور بحرية، قم بإيقاف تشغيل S1 فوًرا وتحقق من المحرك.

  ال تلمس أو تترك يديك أو جسمك يتالمس مع المحركات أو لوحة محمل تركيب المحركات أو داخل عجلة Mecanum مباشرة 
.S1 بعد إيقاف تشغيل

وحدات الدرع
.S1 والتي تحمي الهيكل الداخلي لـ ،S1 يتم تركيب أربع وحدات درع على الجوانب األربعة للهيكل

رسال المالحظات  يتم تجهيز جميع الدروع بجهاز كشف إصابة، والذي يستخدم الكتشاف حيث يتم ضرب S1 بواسطة الخرزات الهالمية واإ
إلى وحدة التحكم الذكية لخصم نقاط الضغط من شريط نقطة اإلصابة المماثل.

يتم تمثيل كل وحدة من وحدات كشف اإلصابة بواسطة مصباح LED ويكون مرئًيا تحت وحدة الدرع.
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محرك الحركات المتعرجة  .1
وتحقيق  األهداف  توجيه  على  القاذف  لمساعدة  المتعرجة  الحركة  محرك  مع  ويعمل  الثنائي  للمحور  المتعرجة  الحركات  في  يتحكم   

االستقرار.

محرك الحركة المائلة  .2
يتحكم في درجة ميل وحدة المحور الثنائي ويعمل جنًبا إلى جنب مع محرك الحركة المتعرجة لمساعدة القاذف في التصويب نحو األهداف   

وتحقيق الثبات.

درع المحور الثنائي  .3
يتضمن مصابيح LED المدمجة، حيث يمكن تخصيص اللون في التطبيق.  

وحدة األشعة تحت الحمراء العريضة  .4
يصدر أشعة تحت حمراء واسعة الزاوية ويكشف األشعة تحت الحمراء المنبعثة من S1s األخرى.  

عمود ذراع المحور الثنائي  .5
يدعم القاذف ووحدة التحكم الذكية.  

CAN BUS منفذ  .6
متصل بالقاذف.  

CAN BUS منفذ  .7
متصل بوحدة التحكم الذكية.  

CAN BUS منفذ  .8
ال فقد يصبح ممتلًئا باألجسام الغريبة ودائرة  منفذ محجوز. تأكد من تغطية المنفذ غير المستخدم على جانب عمود ذراع المحور الثنائي. واإ  

القصر.

استخدام المحور الثنائي
بعد تشغيل المحرك S1، ال تقم بتغطية المحور الثنائي أو تلمسه وتجنب تحريك الهيكل بحيث يمكن إكمال االختبار الذاتي بسالسة. ال تضع قوة 

خارجية على المحور الثنائي بعد تشغيل المحور الثنائي.

1

2

3
4

5

6

7

8

المحور الثنائي

مقدمة
تم تجهيز S1 بوحدة ثنائية المحاور لتوفير منصة مستقرة للقاذف والكاميرا. عندما يكون S1 في وضع الحركة، يظل القاذف ثابًتا ويمكنه 
للمستخدم بطريقة العرض من منظور  الوقت يوفر تجربة سلسة  إطالق خرزات هالمية أو إطالق شعاع األشعة تحت الحمراء، وفي نفس 

.)FPV( الشخص األول
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  يعد المحور الثنائي وموصل المحور الثنائي مكونين سريعي التأثر. تعامل معهما بعناية وال تلمس موصل المحور الثنائي.
  عند تشغيل المحور الثنائي، ال تلمس المحور الثنائي لتجنب اإلصابة بسبب العمود الدوار.

  عندما يكون المحور الثنائي قيد االستخدام، ال تلمس األجزاء المعدنية الموجودة على الجانب الداخلي لمحرك الميل حيث قد تصبح 
ساخنة.

وحدة التحكم الذكية

يتم دمج وحدة التحكم الذكية مع أنظمة متعددة بما في ذلك نظام نقل الفيديو ونظام األلعاب ونظام البرمجة بلغة سكراتش. وهو يدعم ست وحدات 
ذكية، بما في ذلك التعرف على الخط، التعرف على مؤشرات الرؤية، التعرف على الشخص، التعرف على القراءات، التعرف على اإليماءات، 

.S1 التعرف على الروبوت

الوضع االفتراضي لـ S1 هو وضع تشغيل الهيكل. يمكن للمستخدم التحكم في زاوية المحور الثنائي على كل من محاور الميل والدوران. نطاق 
التحكم في محور الخطوة هو من 20- درجة إلى 35+ درجة ويتراوح نطاق التحكم في محور الدوران 250± درجة. أقصى سرعة دوران 

للمحور الثنائي هي 540 درجة/ثانية.

20 درجة

35 درجة
250 درجة

250 درجة

microSD فتحة بطاقة  .1
متوافق مع بطاقة microSD التي يمكنها القراءة والكتابة بسرعة أكبر من 10 ميجابايت/ثانية، مما يدعم ما يصل إلى 64 جيجابايت.  

منفذ الكاميرا  .2
يستخدم لالتصال بالكاميرا.  

منفذ السماعة  .3
يستخدم لالتصال بالسماعة.  

10

6
1

5

4
2

3

8

9

7
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زر البرنامج المستقل  .4
يمكن تعيين برامج لغة سكراتش المكتوبة بواسطة المستخدم كبرامج مستقلة يمكن تحميلها مباشرة على S1. اضغط على زر البرنامج   

المستقل لتشغيل البرنامج.

الهوائيات  .5
للحصول على اتصال Wi-Fi األمثل، اضبط هوائيات وحدة التحكم الذكية بزاوية 90 درجة.  

منفذ محجوز  .6
منفذ غير مستخدم.  

CAN Bus منفذ  .7
يستخدم لالتصال بالمحور الثنائي.  

Micro USB منفذ  .8
يستخدم لالتصال بالكمبيوتر.  

مفتاح وضع التوصيل  .9
يستخدم للتبديل بين االتصال عبر Wi-Fi أو جهاز توجيه.  

10. زر التوصيل
يعمل زر االتصال بشكل مختلف عند االتصال عبر Wi-Fi أو جهاز التوجيه.  

االتصال بشبكة Wi-Fi: بمجرد نسيان كلمة مرور Wi-Fi، اضغط مع االستمرار على هذا الزر لمدة خمس ثواٍن إلعادة تعيين كلمة   
.Wi-Fi مرور

االتصال بجهاز التوجيه: عند مسح رمز QR باستخدام S1 لالنضمام إلى شبكة، اضغط على هذا الزر أواًل.  

  ال تسحب الهوائي.
  في حالة تلف هوائي وحدة التحكم الذكية، سيتأثر أداء S1. اتصل بـ DJI إذا كان الهوائي متضرًرا.

القاذف

مقدمة
.DJI قبل استخدام القاذف، تأكد من ارتداء نظارات السالمة التي توفرها شركة

يجب تثبيت قاذف S1 على المحور الثنائي ويمكن استخدامه في تطبيقين:

1.  مع حاوية خرزة هالمية إلطالق خرزات هالمية. سرعة اإلطالق للخرزات الهالمية من القاذف تبلغ حوالي 26 م/ث، ويكون تكرار 
اإلطالق القابل للتحكم هو 8-1 جوالت/ث، ويبلغ الحد األقصى لتكرار اإلطالق 10 جوالت/ث.

2.  مدمج مع قاذف S1 وحدة أشعة تحت حمراء ضيقة مع نطاق فعال يصل إلى 6 أمتار في اإلضاءة الداخلية. في النطاق الفعال، تنخفض 
الزاوية الفعالة تدريجًيا مع زيادة المسافة، ويختلف عرض اإلطالق الفعال من °40 إلى 10°.

المسار  .1
ضوء مسار اإلطالق  .2

وحدة األشعة تحت الحمراء الضيقة  .3
زر إخراج الحاوية  .4 1

2

3
4



محفوظة. الحقوق  جميع   DJI  2020  © 20

 S1 دليل مستخدم الروبوت

  ال تصوب القاذف نحو األشخاص أو الحيوانات عند إطالق الخرزات الهالمية.
  ال تصوب ضوء اإلطالق في عيون األشخاص أو الحيوانات.

تحضير الخرزات الهالمية
يمكن لقاذف S1 إطالق الخرزات الهالمية. يجب نقع الخرزات الهالمية في الماء مقدًما. اتبع الخطوات التالية إللقاء الخرزات الهالمية.

1.  استخدم غطاء زجاجة الخرزات الهالمية لقياس عدد الخرزات الهالمية. يحتوي غطاء زجاجة خرزة هالمية واحد على ما يكفي لحوالي 
500 طلقة تقريًبا.

2.  يوصى بنقع الخرزات الهالمية في 1000 مل من الماء المنقى لمدة أربع ساعات في درجة حرارة الغرفة قبل االستخدام. يبلغ قطر 
الخرزات الهالمية المنقوعة 5.9 - 6.8 مم وكتلة 0.12 0.17- جم.

قد يختلف حجم الخرزات الهالمية المنقوعة إذا تم استخدام الماء ذو الجودة المختلفة. قم بالنقع وفًقا للمواصفات لتجنب انسداد القاذف.

تحميل الخرزات الهالمية
اتبع الخطوات التالية لتحميل الخرزات الهالمية. تبلغ سعة تحميل حاوية الخرزات الهالمية 430 طلقة تقريًبا. قم بتحميل العدد المطلوب من 

الخرزات الهالمية وفًقا لالستخدام.

3

5

2

1

4

  بعد كل استخدام، تأكد من مسح الخرزات الهالمية في حاوية الخرزات الهالمية لمنع اإلصابة غير المقصودة.
  ال تبلع الخرزات الهالمية.

  تأكد من االحتفاظ بالخرزات الهالمية بعيًدا عن متناول األطفال والحيوانات.
ال، فإن الخرزات الهالمية سوف تتصلب وتسد القاذف أو قد تسبب    ال تجمد الخرزات الهالمية التي تم نقعها أثناء االستخدام. واإ

اإلصابة.
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اضغط على زر إخراج الحاوية قبل إزالة حاوية الخرزات الهالمية.

الكاميرا

تتميز كاميرا S1 المصممة لروبوتات S1 بمستشعر مقاس 1/4 بوصة بدقة 5 ماليين بكسل ومتوسط مجال الرؤية 120 درجة، مما يسمح 
للمستخدمين بالتحكم في S1 من منظور الشخص األول.

نّظف العدسة بانتظام لتجنب أي تشوش أو هاالت. استخدم منظف عدسات خاص للتأكد من عدم وجود مادة غريبة على العدسة بعد التنظيف 
وأنه ال يتلف العدسة.

عدسة الكاميرا  .1
ميكروفون  .2

منفذ الكاميرا  .3
يستخدم لتوصيل الكاميرا بوحدة التحكم الذكية.  

  ال تعرض الكاميرا للسوائل أو تغمرها في الماء.
  ال تخزن الكاميرا في مكان رطب.

  ال تلمس العدسة.
  إذا كانت الكاميرا رطبة، فامسحها بقطعة قماش ناعمة جافة.

2
3

1

1 2

تركيب/إزالة حاوية الخرزات الهالمية
اتبع الخطوات التالية لتركيب أو إزالة حاوية الخرزات الهالمية.
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تأكد من تثبيت السماعة بشكل صحيح وعدم إعاقة حركات المحور الثنائي.

مكبر الصوت

سماعة S1 متوافقة مع جهاز 2.5 ملم بمعدل طاقة يبلغ 2 وات. وتوفر السماعة للمستخدمين تجربة غامرة مع تأثيرات صوتية مثل عندما 
يبدأ S1 في إطالق الخرزات الهالمية أو يضرب S1 آخر.

بطارية ذكية

تتمتع البطارية الذكية بقدرة 2400 مللي أمبير/ساعة، جهد 10.8 فولت، ومجموعة متنوعة من وظائف إدارة الطاقة.

وظائف البطارية الذكية
1.  عرض مستوى شحن البطارية: تعرض مصابيح LED مستوى شحن البطارية الحالي.

2.  وظيفة التفريغ التلقائي: يتم تفريغ شحن البطارية تلقائًيا إلى أقل من %70 من إجمالي الطاقة عندما تكون خاملة ألكثر من 10 أيام لمنع 
االنتفاخ. للخروج من حالة الخمول، اضغط على زر مستوى الطاقة للتحقق من مستوى شحن البطارية. يستغرق تفريغ البطارية إلى 

%60 تقريًبا يوًما واحًدا. من الطبيعي أن تشعر بانبعاث حرارة متوسطة من البطارية أثناء عملية التفريغ.
3.  وظيفة التوازن: هًذه الوظيفة تعمل على إجراء توازن لجهد كل خلية للبطارية عند الشحن.

الحماية من الشحن الزائد: يتوقف الشحن تلقائًيا عند شحن البطارية بالكامل.  .4
الحماية من درجة الحرارة: ُتشحن البطارية فقط عندما تكون درجة الحرارة من 5 إلى 45 درجة مئوية )41 إلى 113 درجة فهرنهايت(.  .5

6.  الحماية من التيار الزائد: تتوقف البطارية عن الشحن عند اكتشاف شدة التيار المرتفع.
7.  الحماية من اإلفراط في تفريغ الشحنات: لمنع حدوث تلف خطير للبطارية، سيتم قطع خرج التيار عند تفريغ خلية البطارية إلى 2.5 
فولت وعدم استخدامها. إلطالة أوقات التشغيل، يتم تعطيل الحماية من الشحن الزائد مع تفريغ البطاريات أثناء االستخدام. في هذه الحالة، 
قد يتسبب جهد البطارية األقل من 1 فولت في حدوث خطر متعلقة بالسالمة مثل الحريق عند الشحن. لمنع ذلك، لن تكون البطارية قادرة 
على الشحن إذا كان جهد خلية بطارية واحدة أقل من 1 فولت. تجنب استخدام أي بطاريات تطابق هذا الوصف. كن منتبًها دائًما لتجنب 

اإلفراط في الشحن لمنع تلف البطارية الدائم.
8.  الحماية من دائرة القصر: يقوم تلقائًيا بقطع مصدر الطاقة عند اكتشاف دائرة قصر.

9.  حماية تلف خاليا البطارية: يعرض تطبيق RoboMaster رسالة تحذير عند اكتشاف خلية بطارية تالفة.

1. زر الطاقة
2. مؤشر مستوى شحن البطارية

1
2

LED1 مصباح
LED2 مصباح LED3 مصباح

LED4 مصباح
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10.  وضع السكون: يتم الدخول إلى وضع السكون لتوفير الطاقة عند عدم استخدام البطارية. إذا كانت البطارية قيد التشغيل دون توصيلها بـ 
S1، فستتوقف البطارية بعد خمس دقائق. عندما تكون طاقة البطارية أقل من %5، سوف تدخل تلقائًيا وضع السكون بعد ست ساعات 
لمنع اإلفراغ الزائد للشحن. في حالة حدوث ذلك، اضغط على زر طاقة البطارية مرة واحدة، ويمكن شحن البطارية حتى يتم التنشيط.

11.  االتصال: يتم توفير معلومات جهد البطارية والسعة والتيار والمعلومات األخرى ذات الصلة بالمحور الثنائي.

خالء المسؤولية وأوصاف البطارية قبل االستخدام. يتحمل المستخدمون المسؤولية الكاملة عن جميع العمليات  اقرأ دليل المستخدم واإ
واالستخدام.

شحن البطارية الذكية
شاحن بطارية S1 مصمم لشحن بطاريات S1. ارفع غطاء شاحن البطارية وأدخل البطارية الذكية. قم بتوصيل شاحن البطارية بمأخذ طاقة 

)-100 240 فولت، 60/50 هرتز(.

وقت الشحن: ساعة واحدة و 30 دقيقة تقريًبا

قبل االستخدام للمرة األولى، يلزم شحن البطارية لتنشيط البطارية.  
تأكد من شحن البطارية بالكامل قبل كل استخدام.  

عندما ال يكون الشاحن قيد االستخدام، احتفظ بشاحن البطارية مغطى لمنع تعرض أطراف التوصيل المعدنية للتلف.  

أوصاف مؤشر بيان الحالة “الليد”

مؤشرات مستوى شحن البطارية أثناء الشحن )البطارية(

مستوى شحن البطارية
مصباح 
LED4

مصباح 
LED3

مصباح 
LED2

مصباح 
LED1

50%~0%

75%~50%

100%~75%  

مشحون بالكامل  

1
2

3

240-100 فولت
60-50 هرتز
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مؤشرات مستوى شحن البطارية لحماية البطارية

عنصر حماية البطارية نمط الوميض
مصباح 
LED4

مصباح 
LED3

مصباح 
LED2

مصباح 
LED1

تم اكتشاف تيار زائد يومض مصباح LED2 مرتين في الثانية 

تم اكتشاف دائرة قصر يومض مصباح LED2 ثالث مرات في الثانية

تم اكتشاف شحن زائد يومض مصباح LED3 مرتين في الثانية

تم اكتشاف شاحن زيادة الجهد LED3 يومض ثالث مرات في الثانية

 درجة حرارة الشحن منخفضة للغاية 
)≤ 0 درجة مئوية(

يومض مصباح LED4 مرتين في الثانية

 درجة حرارة الشحن مرتفعة للغاية 
)<40 درجة مئوية(

يومض مصباح LED4 ثالث مرات في الثانية

بعد حل أي من مشكالت الحماية المذكورة أعاله، سينطفئ مؤشر مستوى شحن البطارية. افصل البطارية الذكية من الشاحن وأدخلها مرة أخرى 
عادة توصيله في حالة حدوث خطأ في درجة حرارة الشحن. سيستأنف الشحن عندما  الستئناف الشحن. الحظ أنك ال تحتاج إلى فصل الشاحن واإ

تنخفض درجة الحرارة ضمن النطاق الطبيعي.

تعتبر DJI غير مسؤولة عن الضرر الناتج عن استخدام شواحن من أطراف خارجية.

تركيب البطارية الذكية
عند االستخدام، افتح غطاء الدرع الخلفي وأدخل البطارية في حجرة البطارية.

ال، فقد تسقط البطارية أو تفتقر إلى التالمس الكافي، مما قد يؤدي إلى فقدان معلومات البطارية.   تأكد من تثبيت البطارية بإحكام. واإ
  تأكد من الضغط على زر إخراج البطارية قبل إزالة البطارية.

1
2

3
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فحص مستوى شحن البطارية
اضغط على زر مستوى شحن البطارية مرة واحدة للتحقق من مستوى شحن البطارية.

كما ستعرض مؤشرات مستوى شحن البطارية الحالي أثناء التفريغ. المؤشرات محددة أدناه.
.LED يومض مصباح   مصباح LED مضاء.   

  مصباح LED منطفئ.

مستوى شحن البطارية
مستوى شحن البطارية LED4 مصباح LED3 مصباح LED2 مصباح LED1 مصباح

100%~88%

88%~75%

75%~63%

62.5%~50%

50%~38%

38%~25%

25%~13%

13%~0%

تشغيل/إيقاف تشغيل
اضغط مع االستمرار على زر الطاقة ألكثر من ثانيتين للتشغيل أو إيقاف التشغيل.

إشعار درجة الحرارة المنخفضة
1.  يقل أداء البطارية الذكية بشكل كبير عند درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية )41 درجة فهرنهايت(. تأكد من شحن البطارية بالكامل 

وأن جهد الخلية عند 4.2 فولت قبل االستخدام.
2.  في الطقس البارد للغاية، قد ال تكون درجة حرارة البطارية مرتفعة بما يكفي حتى بعد اإلحماء. في هذه الحاالت، افصل البطارية حسب 

الحاجة.
فهرنهايت( عند  )68 درجة  مئوية  20 درجة  أعلى من  الذكية  للبطارية  األساسية  الحرارة  األمثل، حافظ على درجة  األداء  3.  لضمان 

االستخدام.

استخدام البطارية الذكية
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LED S1 وصف مؤشر

.S1 على وحدات الدروع األربع لجسم الهيكل وعلى جانبي المحور الثنائي، والتي تشير إلى الحالة الحالية لجهاز LED مؤشرات S1 يتضمن

LED وصف مؤشر

مؤشر LED للهيكل مؤشر LED للمحور الثنائي S1 حالة
طاقة البطارية

إضاءة ثابتة زرقاء
يومض باللون األزرق في عكس اتجاه عقارب 

الساعة
S1 تشغيل

لون مخصص لالنطفاء لون مخصص لالنطفاء S1 إيقاف التشغيل
اتصال

إضاءة متقطعة باللون األبيض إضاءة متقطعة باللون األبيض
S1 يعمل بشكل طبيعي، غير متصل 

بالتطبيق
وميض أزرق وميض أزرق S1 والتطبيق

لون مخصص لإلضاءة الثابتة لون مخصص لإلضاءة الثابتة S1 يعمل بشكل طبيعي، متصل بالتطبيق
تحديث البرامج الثابتة

إضاءة ثابتة باللون األبيض أشرطة بيضاء تشير إلى التقدم تحديث البرامج الثابتة
إضاءة ثابتة باللون األحمر إضاءة ثابتة باللون األحمر فشل تحديث البرامج الثابتة

إضاءة ثابتة زرقاء إضاءة ثابتة زرقاء نجح تحديث البرامج الثابتة
Solo وضع

لون مخصص لإلضاءة الثابتة
يومض اللون المخصص عكس اتجاه عقارب 

الساعة ثم اللون االفتراضي الثابت
Solo الدخول في وضع

لون مخصص لإلضاءة الثابتة
يومض اللون المخصص عكس اتجاه عقارب 

الساعة باستمرار
الدخول في وضع المتابعة

وضع المعركة

لون مخصص لإلضاءة الثابتة
يومض اللون المخصص عكس اتجاه عقارب 

الساعة ثم لون الفريق الثابت
دخول وضع المعركة

يومض باللون األحمر مرة واحدة يومض باللون األحمر مرة واحدة تم اكتشاف إصابة
يومض اللون المخصص ثم يتوقف يومض اللون المخصص عشوائًيا ثم يتوقف التعرض للهزيمة
يومض اللون المخصص ثم لون 

مخصص ثابت
يومض اللون المخصص عشوائًيا ثم لون 

مخصص ثابت
معاد

مؤشر للمحور الثنائي LED، ثمانية على كل جانب.  .1
مؤشر LED للهيكل، واحد لكل درع.  .2

1

2
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لون مخصص لإلضاءة الثابتة لون مخصص لإلضاءة الثابتة الفوز
يومض اللون المخصص ثم لون 

مخصص ثابت
يومض اللون المخصص عكس اتجاه عقارب 

الساعة ثم اللون المخصص الثابت
تمت استعادة شريط نقطة اإلصابة بالكامل

لون مخصص لإلضاءة الثابتة
يومض اللون المخصص عكس اتجاه عقارب 

الساعة ثالث مرات
استخدام المكافأة السرية

يومض اللون المخصص حتى ينتهي 
تأثير المكافأة السرية

يومض اللون المخصص حتى ينتهي تأثير 
المكافأة السرية

احصل على المكافأة السرية

*  يتم تعيين اللون المخصص أسفل لون شاشة LED في إعدادات العرض في التطبيق.
في وضع المعركة، يتم تعيين اللون المخصص تلقائًيا. المستخدم المضيف يتم تخصيص اللون األرجواني له.  

عند تغيير اللون المخصص، ستتغير مصابيح LED في كل من الهيكل والمحور الثنائي.

وحدة تشغيل األلعاب “Gamepad” )غير متضمنة(

مقدمة
تم تصميم وحدة تشغيل األلعاب في RoboMaster S1 خصيًصا لجهاز RoboMaster S1. من خالل االتصال بجهاز محمول يقوم 
بتشغيل تطبيق RoboMaster، يمكن للمستخدمين التحكم في S1 وتنفيذ مهام متعددة باستخدام وحدة تشغيل األلعاب والتطبيقات. باإلضافة 

.S1 إلى ذلك، يمكن توصيل الماوس بوحدة تشغيل األلعاب من أجل التحكم بمزيد من الدقة في

زر المهارات المخصصة  .1
عصا التحكم  .2

مشبك جهاز محمول  .3
زر التبريد  .4

زر التشغيل  .5
زر الطاقة  .6

)Micro USB( منفذ الشحن  .7
)USB( منفذ الجهاز المحمول  .8

)USB( منفذ الماوس  .9
”LED“ مصباح بيان الحالة  .10
منصة وحدة تشغيل األلعاب  .11

زر المكافأة السرية  .12

الحظ أن هناك منفذين USB متوفرين على وحدة تشغيل األلعاب. ال يمكن استخدام منفذ الجهاز المحمول كمنفذ للماوس، والعكس 
صحيح.
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وصف مؤشر LED للحالة
يشير المؤشر الضوئي للحالة إلى حالة العمل ومستوى شحن البطارية الحالي في وحدة تشغيل األلعاب.

الوصف ”LED“ مصباح بيان الحالة
يتم شحن وحدة تشغيل األلعاب يومض باللون األخضر ببطء

مستوى بطارية وحدة تشغيل األلعاب 0% يومض باللون األحمر بسرعة

يتراوح مستوى بطارية وحدة تشغيل األلعاب بين %1 إلى 29% إضاءة ثابتة باللون األحمر

يتراوح مستوى بطارية وحدة تشغيل األلعاب بين %30 إلى 69% إضاءة ثابتة باللون األصفر

يتراوح مستوى بطارية وحدة تشغيل األلعاب بين %70 إلى 100% إضاءة ثابتة باللون األخضر
بدء تشغيل وحدة تشغيل األلعاب إضاءة ثابتة باللون األزرق

المواصفات

GD0MA الطراز
1S1P ،3.6 فولت، 2600 مللي أمبير في الساعة نوع بطارية مدمج

ساعتين تقريًبا ساعات العمل*

500 مللي أمبير / 5 فولت USB منفذ

10- إلى 45 درجة مئوية )14 إلى 113 درجة فهرنهايت( نطاق درجة حرارة التشغيل

0 إلى 45 درجة مئوية )32 إلى 113 درجة فهرنهايت( نطاق درجة حرارة الشحن
ساعتين تقريًبا ساعات الشحن*

تم اختبار ساعات العمل باستخدام جهاز يعمل بنظام Android وتم اختبار ساعات الشحن باستخدام شاحن USB 10 واط عند درجة   *
حرارة 25 درجة مئوية )77 درجة فهرنهايت(. تم اختبار كل من ساعات العمل وساعات الشحن في بيئة المختبر، وينبغي أن يتم اعتبارها 

مرجًعا فقط.

شحن وحدة تشغيل األلعاب
يوصى بشحن وحدة تشغيل األلعاب بشكل كامل قبل االستخدام للمرة األولى.

220-110 فولت

تحديث البرامج الثابتة
يمكن تحديث البرامج الثابتة لوحدة تشغيل األلعاب باستخدام تطبيق الروبوت RoboMaster. عند توفر تحديث للبرنامج الثابت، سيقوم تطبيق 

RoboMaster بإرسال توجيه بعد توصيل وحدة تشغيل األلعاب. اتبع التوجيهات لتحديث البرامج الثابتة.

تأكد من أن الجهاز المحمول متصل باإلنترنت عند تنزيل البرامج الثابتة.
اإلنترنت

شاحن  ساعتين.  حوالي  األلعاب  تشغيل  وحدة  شحن  يستغرق 
USB غير مضّمن في العبوة.
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تشغيل S1 باستخدام جهاز محمول

االتصال بالتطبيق
يجب توصيل S1 بتطبيق RoboMaster لتتمكن من استخدامه.

تحديد موقع
يوصى باستخدام S1 على األسطح المستوية مثل األرضيات الخشبية والسجاد. قد تتسبب األسطح غير المستوية مثل الرمال أو الصخور في 

تلف العجالت أو المحركات.

”Solo“ استخدام وضع المستخدم الفردي
أدخل وضع Solo لرؤية الصفحة أدناه.

S1 تشغيل
التحقق قبل االستخدام

:S1 تحقق مما يلي في كل مرة تستخدم فيها
1.  تأكد من تركيب وحدة التحكم في الحركة بشكل صحيح، وربط جميع الكابالت، وربط البراغي الموجودة على الغطاء الخلفي للهيكل.

2.  تأكد من توصيل وحدة التحكم الذكية، والقاذف، والكاميرا، ومكبر الصوت.
.microSD 3.  تأكد من إدخال بطاقة

دخالها بشكل صحيح. تأكد من شحن البطارية الذكية بالكامل واإ  .4
للحصول على اتصال Wi-Fi األمثل، اضبط هوائيات وحدة التحكم الذكية بزاوية 90 درجة.  .5

تشغيل البطارية

اضغط مع االستمرار على زر الطاقة ألكثر من ثانيتين للتشغيل أو إيقاف التشغيل.
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1 2 3 4
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1.  زر العودة: انقر للعودة إلى الصفحة الرئيسية.
2.  زر ألعاب وضع Solo: انقر لدخول الممارسة المستهدفة أو سباق تحقيق األهداف.

3.  زر حالة االتصال: انقر لرؤية كيفية توصيل S1 والتطبيق.
زر اإلعدادات: انقر إلدخال صفحة اإلعدادات.  .4

شريط تمرير المحور الثنائي: اضغط وحرك هذه المنطقة من الشاشة للتحكم في دوران المحور الثنائي.  .5
6.  الرؤية: يستخدم للتصويب نحو األهداف.

7.  زر التشغيل: انقر إلطالق الخرزات الهالمية أو إطالق شعاع األشعة تحت الحمراء.
.)4x( 8.  زر التكبير/التصغير: انقر للتكبير أو التصغير بمقدار 4 أضعاف

9.  وضع المتابعة: انقر لدخول وضع المتابعة.
الحظ أن وضع المتابعة سيتأثر في الحاالت التالية:  

أ.  الشخص الذي يتم اتباعه محجوب جزئًيا أو كلًيا.
ب.  يغير الشخص الذي يتم اتباعه فجأة حركته بشكل كبير.

ج.  تتغير البيئة فجأة من الضوء إلى الظالم، أو العكس.
لون أو نمط الشخص الذي يتم اتباعه مشابه للبيئة المحيطة. د. 

10.  زر المهارات المخصصة: اضغط لتنفيذ المهارات المخصصة المبرمجة مسبًقا.
11.  زر كتم الصوت: اضغط لكتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت على الجهاز المحمول.

زر مصراع التقاط الصور اضغط اللتقاط صورة.  .12
زر التسجيل: انقر لتسجيل فيديو.  .13

زر التحكم في الهيكل: اضغط لتحريك الهيكل.  .14
زر التشغيل: انقر إلطالق الخرزات الهالمية أو إطالق شعاع األشعة تحت الحمراء.  .15
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S1 تشغيل
.S1 يتم استخدام طريقة عرض الكاميرا بشكل أساسي للتحكم في الهيكل والمحور الثنائي والقاذف من

التحكم في الهيكل
اضغط على زر التحكم في الهيكل لتحريك S1 لألمام أو الخلف أو الجانب. يمكن لمس زر التشغيل في نفس الوقت إلطالق الخرزات الهالمية 

أو إطالق أشعة تحت حمراء أثناء تحريك الهيكل.

التحكم في المحور الثنائي
اضغط على الجانب األيمن من الشاشة لتدوير ميل وانحراف المحور الثنائي. يمكن لمس زر التشغيل في نفس الوقت إلطالق الخرزات الهالمية 

أو إطالق أشعة تحت حمراء أثناء تدوير المحور الثنائي.

عند إطالق الخرزات الهالمية، ال تستهدف األشخاص أو الحيوانات أو الممتلكات. ال تصوب مصباح مسار اإلطالق نحو عينك أو 
أعين اآلخرين.

右左

前

后

األمام

للخلف

اليسار اليمين

右转左转

向上

向下

أعلى

أسفل

االنعطاف لليسار االنعطاف لليمين
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انقر لدخول الممارسة المستهدفة.  .2

في الزاوية العلوية اليمنى لقراءة قواعد اللعبة. انقر 

اللعب
Solo وضع

مقدمة
في الوضع المنفرد ، يمكن للمستخدمين الدخول في وضع المتابعة واستكشاف الممارسة المستهدفة وسباق األهدف والتي يتم فيها اللعب بالعب 

واحد. يمكن للمستخدمين إدخال ألعاب الوضع Solo من عرض الكاميرا.
وظيفة االتصاالت البينية مدعومة في طريقة العرض األولى للشخص. يمكن تسجيل المقاطع الصوتية بشكٍل فوري وتشغيلها عبر S1. كما يمكن 

تشغيل الملفات المسجلة الموجودة ضمن تطبيق RoboMaster أيًضا.
ال يمكن للتطبيق حفظ أكثر من 10 ملفات مسجلة في المرة الواحدة، ويجب أال تتجاوز مدة التسجيل الواحد منها 60 ثانية.

قم بتحديث تطبيق RoboMaster إلى اإلصدار 1.0.8 أو إصدار أحدث، وتحديث البرامج الثابتة إلى اإلصدار 00.05.0046 
أو إصدار أحدث.

الممارسة المستهدفة
في الممارسة المستهدفة، يضرب المستخدمون مؤشرات الرؤية بأسرع ما يمكن قبل انتهاء الوقت. يمكن مقارنة الدرجات العالية المحرزة مع 

المستخدمين اآلخرين. يمكن للمستخدمين ضبط مؤشرات الرؤية مسبًقا.

1.  إعداد مؤشرات الرؤية. راجع قسم وحدات AI لمزيد من المعلومات حول تركيب مؤشرات الرؤية.
0:08:29

9000
SCORE

3 3/ LEVEL

80%

HP 90HP 90

2. When the game starts, the 
camera view will enter FPV mode 
and display random vision markers 
on the screen. Hit all the vision 
markers before the time expires

PlaceVisionMarkers

verticallyandavoidplacingthemin

low-litareas

Tips

1.Set up vision markers 1-5 
according to the image on the left

Target Practice

2m

Hitthedesignatedvisionmarkersbefore
thetimeexpires.Theplayerwiththe

highestscorewins

Target Practice Target Practice

右转 左转

向上

向下
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سباق تحقيق األهداف
في سباق تحقيق األهداف )Target Race(، يتسابق المستخدمون على العالمات التي يرونها ويضربوها بأسرع ما يمكن قبل انتهاء الوقت. 
يمكن مقارنة الدرجات العالية المحرزة مع المستخدمين اآلخرين. يمكن للمستخدمين ضبط مؤشرات الرؤية مسبًقا. يتوفر سباق تحقيق األهداف 
 Auto يدوًيا. في الوضع S1 تلقائي(. في الوضع اليدوي، يقوم المستخدم بتشغيل( Autoو )يدوي( Manual في الوضع )Target Race(

)تلقائي(، يقوم المستخدم بإنشاء برنامج التعرف على الخطوط الستخدامه في السباق.

إعداد مؤشرات الرؤية.  .1

ابدأ الممارسة المستهدفة.  .3

انقر لدخول سباق تحقيق األهداف، ثم حدد Firing Mode )وضع إطالق النيران( وعدد مؤشرات الرؤية.  .2

في الزاوية العلوية اليمنى لقراءة قواعد اللعبة. انقر 

HP 1200

80%

Target Race

2m

20m

Manual Auto

1.Setuptheracetrack：
-Usevisionmarkerstosetupa
racetrackaccordingtotheimage
ontheleft；
-Addcoloredlinestothe
groundforyourS1robotto
navigatetheracetrack
autonomouslywithcustomline
followprograms

Hitallthetargetsasfastaspossible.The
playerwiththeshortesttimewins

Target Race Target Race

右转 左转

向上

向下

0:08:29

2000
SCORELEVEL

80%

3-3
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ReadyFPV

5Checkpoints

Speed

3Laps

Race Race

Race

Ellen

Luke

Paul

Erin

HOSTJjay

Zimo

HOST

XX

XXX

XX

XX

XXX

XX

80%

Medium

تشغيل سباق الهدف.  .3

”Battle“ المعركة

مقدمة
في وضع المعركة، يمكن للمستخدمين تجربة مجموعة متنوعة من األلعاب متعددة الالعبين، بما في ذلك السباق، والحرية للجميع، والهجوم. 

راجع قسم Connect )اتصال( لمزيد من المعلومات حول كيفية الدخول في وضع المعركة.

وضع السباق
في وضع السباق، يقوم المستخدمون بترتيب مؤشرات الرؤية كنقاط فحص وتمسحها ضوئًيا بأسرع ما يمكن للفوز باللعبة. يجب مسح المؤشرات 

ضوئًيا بالترتيب إلكمال السباق.

1.  انقر لقراءة قواعد اللعبة. رتب مؤشرات الرؤية كنقاط فحص وفًقا للقواعد.
2.  اضبط اللفات ونقاط الفحص والسرعة.

3.  انقر لقراءة أوصاف المكافآة السرية. تشتمل المكافآت على الدوار، والتشويش الكهرومغناطيسي، والسرعة القصوى، والمناعة.
انقر لبدء اللعبة.  .4

.)FPV( انقر للدخول إلى وضع الرؤية من منظور الشخص األول  .5
6.  جميع الالعبين في غرفة األلعاب.

7.  مضيف غرفة األلعاب.

2

1

3

56

4

7

80%00:12.56

CHECKPOINTS
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ReadyFPV

MediumSpeed

3Time(min)

1200HP

Gel Bead

Free-For-All Free-For-All

Free-For-All 80%

HOST

XX

XXX

XX

XX

XXX

XX

”Free-For-All“ وضع اإلتاحة للجميع
في وضع اإلتاحة للجميع “Free-For-All”، يطلق المستخدمون خرزات هالمية أو يطلقون األشعة تحت الحمراء نحو أجهزة S1s الخاصة 
بخصومهم. في حالة إصابة S1، يتم تقليل شريط نقطة اإلصابة. إذا تم تقليل شريط نقطة اإلصابة لـ S1 إلى صفر، فإن S1 يعتبر مهزوًما. 
. يتلقى المستخدمون نقاًطا عن طريق ضرب أو هزيمة أجهزة S1s الخاصة بالخصم.  يمكن إعادة تنشيط S1s من خالل المسح الضوئي 

في نهاية المهلة الزمنية، يكون المستخدم الذي لديه أكبر النقاط هو الفائز.

  يتعين على جميع الالعبين االتصال بغرفة األلعاب نفسها من خالل نفس جهاز التوجيه.
  لضمان اللعب النظيف والعادل، يجب على جميع الالعبين استخدام نفس إصدار البرامج الثابتة.

1.  انقر لقراءة قواعد اللعبة. رتب عالمات الرؤية كنقاط فحص وفًقا للقواعد.
2.  اضبط وضع إطالق النيران، والوقت، والقوة الحصانية “HP”، والسرعة.

3.  انقر لقراءة أوصاف المكافآة السرية. تشتمل المكافآت على الدوار، والتشويش الكهرومغناطيسي، والسرعة القصوى، والمناعة.
انقر لبدء اللعبة.  .4

.)FPV( انقر للدخول إلى وضع الرؤية من منظور الشخص األول  .5
6.  جميع الالعبين في غرفة األلعاب.

7.  مضيف غرفة األلعاب.

  يتعين على جميع الالعبين االتصال بغرفة األلعاب نفسها من خالل نفس جهاز التوجيه.
  لضمان اللعب النظيف والعادل، يجب على جميع الالعبين استخدام نفس إصدار البرامج الثابتة.

وضع الهجوم
وضع الهجوم عبارة عن لعبة ينقسم الالعبون فيها إلى فريقين أحدهما باللون األحمر واآلخر باللون األزرق واللذين يتنافسان الحتالل أكبر عدد 
من القواعد وتحقيق أعلى مجموع نقاط. يمكن للمستخدمين إطالق الخرزات الهالمية وأشعة الليزر في االتجاه المعاكس لـ S1 للمساعدة في 

هزيمة الفريق اآلخر والفوز بالمباراة.
في حالة تعرض أي S1 لإلصابة، يتم تقليل شريط نقطة اإلصابة. إذا تم تقليل شريط نقطة اإلصابة لـ S1 إلى صفر، فإن S1 يعتبر مهزوًما. 
يمكن أن تعود نقطة إصابة أي S1 مهزومة مرة أخرى عن طريق مسح نقطة إنعاش نشطة أو قاعدة محتلة من ِقَبل فريقهم. نقاط اإلنعاش 

,] [ والفريق األحمر ]2[+] الخاصة بالفريق اآلخر مميزة ب]1[+]
يتم إحراز النقاط من خالل إصابة نقاط اإلصابة S1 الخاصة بالعدو أو هزيمتها أو احتالل قواعد.

2

1

3

5

4

6

7
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1

مستضيف غرفة اللعب.  .1
جميع الالعبين داخل غرفة اللعب.  .2

انقر لقراءة قواعد اللعبة. رتب مؤشرات الرؤية كنقاط فحص وفًقا للقواعد.  .3
اضبط وضع إطالق النيران، والوقت، والقوة الحصانية “HP”، والسرعة.  .4

انقر لقراءة أوصاف المكافآة السرية. تشتمل المكافآت على الدوار، والتشويش الكهرومغناطيسي، والسرعة القصوى، والمناعة.  .5
انقر لضبط الحالة النشطة للقاعدة ونقطة اإلنعاش.  .6

انقر لبدء اللعبة.  .7
.)FPV( انقر للدخول إلى وضع الرؤية من منظور الشخص األول  .8

يتم ضبط معلمات وضع إطالق النار، والوقت، والحالة النشطة للقواعد ونقاط اإلنعاش بواسطة الحكم بشكل افتراضي. يمكن ألي العب القيام 
ذا لم يقم أي من الالعبين بذلك، فيتم تعيين المعلمات المذكورة سابًقا بواسطة مضيف غرفة اللعب. بدور الحكم واإ

قم بتحديث تطبيق RoboMaster إلى اإلصدار 1.0.8 أو إصدار أحدث، وتحديث البرامج الثابتة إلى اإلصدار 00.05.0046   
أو إصدار أحدث.

ه. يتعين على جميع الالعبين االتصال بنفس غرفة اللعب عبر نفس جهاز الموجِّ  
لضمان اللعب النظيف والعادل، يجب على جميع الالعبين استخدام نفس إصدار البرامج الثابتة.  

المكافأة السرية
ضوئًيا للحصول على المكافأة السرية في اللعبة. تشمل العالوات ما يلي: في وضع المعركة، امسح 

الدوار: استهدف الخصم S1، وشّغل المهارة، واجعل S1 يدور بشكل غير خاضع للسيطرة لمدة 1.5 ثانية.
التشويش الكهرومغناطيسي: شّغل المهارة وتسبب في وجود كل أجهزة S1s في نصف قطر يبلغ 3 أمتار لتجربة تداخل الشاشة لمدة 2.5 ثانية.

السرعة القصوى: ويؤدي تشغيل هذه المهارة إلى تمكين S1 من القيادة بسرعة أعلى لمدة 3 ثواٍن.
المناعة: يؤدي تشغيل هذه المهارة إلى منح S1 درًعا افتراضًيا ظاهرًيا يحول دون التعرض لإلصابة لمدة 3 ثواٍن.
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تشغيل S1 باستخدام وحدة تشغيل األلعاب

مقدمة
يمكنك أيًضا استخدام S1 Gamepad المتصلة بجهاز محمول للتحكم في S1 بالطرق التالية. 

1.  استخدام وحدة تشغيل األلعاب المتصلة بجهاز محمول.
2.  استخدام وحدة تشغيل األلعاب المتصلة بجهاز محمول مع تركيب الماوس.

3.  باستخدام وحدة تشغيل األلعاب المتصلة بجهاز محمول مع إرفاق الماوس ولوحة المفاتيح.

”Gamepad“ توصيل وحدة تشغيل األلعاب
قم بتوصيل الجهاز المحمول بمنفذ الجهاز المحمول في وحدة تشغيل األلعاب باستخدام كابل USB صغير )غير مضّمن(.  

اضبط مشبك الجهاز المحمول لتثبيته في وحدة تشغيل األلعاب. تأكد من توصيل الجهاز المحمول بالكابل الموجه نحو عصا التحكم كما هو   
موضح في الشكل أدناه.

اضغط زر الطاقة لتشغيل وحدة تشغيل األلعاب. اضغط مع االستمرار على زر الطاقة إليقاف تشغيل وحدة تشغيل األلعاب.  

”Gamepad“ التشغيل األساسي لوحدة تشغيل األلعاب
عند توصيل وحدة تشغيل األلعاب بجهاز محمول، يتم استخدام عصا التحكم على وحدة تشغيل األلعاب لتحريك S1 لألمام والخلف   

والحركة الجانبية. ال يمكن استخدام التطبيق للتحكم في الهيكل.
يمكن استخدام األزرار الموجودة على وحدة تشغيل األلعاب لتنفيذ اإلجراءات على S1. كما يمكن للمستخدمين مواصلة استخدام التطبيق   

لتنفيذ هذه اإلجراءات.

استخدام وحدة تشغيل األلعاب
يتم استخدام عصا التحكم على وحدة تشغيل األلعاب للتحكم في الهيكل. ُيستخدم التطبيق للتحكم في المحور الثنائي والقاذف. عند توصيل وحدة 

تشغيل األلعاب، ال يمكن تحريك الهيكل باستخدام التطبيق.

استخدام وحدة تشغيل األلعاب والماوس
بعد توصيل وحدة تشغيل األلعاب بجهاز محمول، يمكن أيًضا توصيل ماوس كمبيوتر بوحدة تشغيل األلعاب. يتم استخدام عصا التحكم على 

وحدة تشغيل األلعاب للتحكم في الهيكل. يتم سرد إجراءات الماوس أدناه. يمكن استخدام التطبيق للتحكم في المحور الثنائي ووحدة تشغيل 
األلعاب، ولكن الماوس هو وحدة التحكم الرئيسية.

S1 إجراء  إجراء باستخدام الماوس

تطلق خرزات هالمية النقر بزر الماوس األيسر

تكبير النقر بزر الماوس األيمن

ال يوجد إجراء تمرير عجلة الماوس

لضبط زاوية المحور الثنائي تحريك الماوس

S1 حركة حركة عصا التحكم S1 حركة حركة عصا التحكم

右左

前

后

اليسار اليمين 右左

前

后

右左

前

后

األمام

للخلف

右左

前

后

يتم استخدام عصا التحكم في وحدة تشغيل األلعاب لتحريك S1 لألمام والخلف والجانب.
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استخدام وحدة تشغيل األلعاب والماوس ولوحة المفاتيح
مطلوب ماوس ولوحة مفاتيح السلكية. بعد توصيل وحدة تشغيل األلعاب بجهاز محمول، قم بتوصيل الموصل الالسلكي بالماوس ولوحة 

المفاتيح إلى وحدة تشغيل األلعاب. يتم استخدام عصا التحكم على وحدة تشغيل األلعاب ولوحة المفاتيح للتحكم في الهيكل. يتم سرد إجراءات 
الماوس أدناه. يمكن استخدام التطبيق للتحكم في المحور الثنائي والقاذف، ولكن الماوس هو وحدة التحكم الرئيسية.

تستخدم مفاتيح A وW وS وD للتحكم في الهيكل. اإلجراءات التي يمكن تنفيذها باستخدام الماوس مدرجة أدناه.

S1 إجراء  إجراء باستخدام الماوس

تطلق خرزات هالمية النقر بزر الماوس األيسر

تكبير النقر بزر الماوس األيمن

ال يوجد إجراء تمرير عجلة الماوس

لضبط زاوية المحور الثنائي تحريك الماوس

S1 إجراء مفاتيح لوحة المفاتيح

األمام  W

اليسار A

للخلف S

اليمين D

تسارع Shift / مفتاح المساحة

W
SA D

Shift

يتم دعم معظم أجهزة لوحة المفاتيح والماوس من Logitech و Rapoo. يوصى باستخدام الطرز التالية:
Rapoo: 8200 بكسل، 9300 بكسل، 1800، 8100 م

MK850  ،Logitech: M310t شركة

 RoboMaster استخدام جهاز كمبيوتر وتطبيق

قم بتثبيت إصدار من نظام التشغيل Windows أو Mac يدعم تطبيق RoboMaster على جهاز كمبيوتر وتحكم في S1 مباشرًة باستخدام 
ماوس ولوحة مفاتيح.

RoboMaster يدعم التطبيق Mac أو Windows تثبيت إصدار من نظام التشغيل
 1.يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق RoboMaster المتوافق مع نظام التشغيل Windows أو Mac من خالل موقع ويب DJI الرسمي 

للتحكم في S1 باستخدام لوحة مفاتيح وماوس.
Windows: https://www.dji.com/robomaster_app  

Mac: https://www.dji.com/robomaster_app  
.RoboMaster 2. شّغل التثبيت واتبع التوجيهات إلكمال تثبيت تطبيق

3. شّغل تطبيق RoboMaster للدخول إلى الصفحة الرئيسية. إصدار نظام التشغيل Windows أو Mac المتوافق مع التطبيق 
.Androidو iOS يشبه اإلصدار الخاص بنظامي التشغيل RoboMaster
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مختبر

يوفرRoboMaster S1 Lab المئات من الكتل البرمجية التي تسمح لك بالوصول إلى الميزات مثل التحكم التناسبي التكاملي التفاضلي 
)PID Control(. يوفر دليل برمجة RoboMaster S1 إرشادات وأمثلة لمساعدة المستخدمين على تعلم تقنيات البرمجة بشكل سريع 

.S1 للتحكم في

يمكن للمستخدمين دراسة الدورات الدراسية القائمة على المشاريع في Road to Mastery “الطريق إلى اإلتقان” من أجل تحسين فهمهم 
للغات البرمجة، بدًءا من تطبيقات الروبوتات وحتى تقنية الذكاء االصطناعي AI، مع مشروعات مختلفة لكل من المبتدئين والمتمرسين.

البرمجة باستخدام لغة سكراتش
في المختبر، انتقل إلى صفحة البرمجة بلغة سكراتش ثم البرمجة بنفسك DIY لكتابة البرامج.

في صفحة سكراتش، يمكن للمستخدمين كتابة برامج بايثون الخاصة بهم، والتي يمكن تعيينها كبرامج مستقلة أو مهارات مخصصة والتشغيل 
.S1 في

راجع دليل برمجة RoboMaster S1 لمزيد من المعلومات.

S1 استخدام الماوس ولوحة المفاتيح للتحكم في
عند استخدام الروبوت اآللي لنظام التشغيل Windows، يتم التحكم في S1 باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح. اإلجراءات المناظرة موضحة 

أدناه.

1 2 3

7

4

5

6

shift

tap W

A S D

Press and hold the Tab key and use 
the mouse to click on the target.

Press Shift to 
accelerate 
during movement.

Control the robot's 
omnidirectional 
movement.

Adjust FOV orientation
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Smart

Blaster

Gimbal

Chassis

System

80%

Status

Speed
0

Pitch
0

Yaw
0

Start

Variable

1.  صفحة البرمجة بلغة سكراتش: انقر لعرض البرمجة بلغة سكراتش.
2.  صفحة البرمجة بلغة بايثون: انقر لعرض البرمجة بلغة بايثون.
3.  المساحة السحابية: انقر لعرض البرامج في المساحة السحابية.

اسم البرنامج: يعرض اسم البرنامج.  .4
إذا تم تعيين البرنامج كبرنامج عام، فلن يتم عرض نوع البرنامج. يتم عرض نوع البرنامج فقط إذا تم تعيينه كمهارة مخصصة أو   .5

كبرنامج مستقل.
6.  إعدادات البرنامج: انقر لتحديد نوع البرنامج، وتعيين البرنامج كمهارة مخصصة، وتعيين البرنامج كبرنامج مستقل، وكتابة نسخة احتياطية 

عادة تسمية البرنامج أو حذفه. في المساحة السحابية، والمشاركة مع المستخدمين اآلخرين، واإ

A B C D E F HG

إلنشاء برنامج جديد. 7.  انقر 
زر وحدات البرمجة: انقر فوق األيقونة المقابلة لبرمجة النظام، وتأثيرات مصباح البيان LED، والهيكل، والمحور الثنائي، والقاذف،  أ. 

والوحدة الذكية، والدرع، والجهاز المحمول، والوسائط، واألوامر، والمشغلين، وكائنات البيانات.
ب. زر نافذة البرمجة: اسحب كتل البرمجة إلى النافذة إلنشاء برنامج.

زر العرض: انقر لتشغيل الرؤية من منظور الشخص األول )FPV( أو إيقاف تشغيلها. ج. 
د.  زر التبديل: انقر للتبديل لعرض قالب البرمجة مثل كود بايثون.

هـ.  زر التشغيل: انقر لتشغيل البرنامج.
و.  نافذة الرؤية من منظور الشخص األول )FPV(: انظر FPV )الرؤية من منظور الشخص األول( الحالية.

.S1 ز.  معلومات الحالة: عرض معلومات الحالة الحالية الخاصة بـ
زر FPV: انقر للدخول في الرؤية من منظور الشخص األول )FPV( في وضع ملء الشاشة ح. 

80% Scratch Python

2018-11-232018-11-232018-11-23

2018-11-232018-11-23

NEW

Create

General

Program Name

Delete
Backup

Share Rename
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12

11

20
2
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EDUCATIONAL ROBOT
ROBOMASTER S1

2

3 4

1 3

11

20
2

172

EDUCATIONAL ROBOT
ROBOMASTER S1

2

3 4

1

AI وحدات الذكاء االصطناعي
هناك ست وحدات AI يمكن برمجتها من خالل الدخول إلى المختبر ثم برمجة DIY ثم سكراتش. راجع القسم الذكي من دليل برمجة 

RoboMaster S1 لالطالع على المزيد من أمثلة البرمجة.

الحظ أن وحدة الذكاء االصطناعي AI سوف تتأثر في الحاالت التالية:
تم حجب الكان جزئًيا أو كلًيا. أ. 

البيئة مظلمة )أقل من 300 لوكس( أو ساطعة )أكبر من 10000 لوكس(. ب. 
تتغير البيئة فجأة من الضوء إلى الظالم، أو العكس. ج. 

لون أو نمط الجسم مشابه للبيئة المحيطة. د. 

التعرف على الشخص
.S1 تحديد وتتبع أي فرد تم اختياره في مجال الرؤية الخاص بـ S1 يستطيع

التعرف على الخطوط
عند التواجد في سباق الهدف، يمكن للمستخدم برمجة S1 بحيث يتبع خًطا على األرض تلقائًيا. تدعم ميزة التعرف على الخط الخطوط 

الحمراء والخضراء والزرقاء. ال يمكن لـ S1 التعرف على خطوط األلوان األخرى.

التعرف على اإليماءات
يمكن للمستخدم برمجة S1 إلجراء استجابات فريدة عند تحديد اإليماءات البدنية.

التعرف على التصفيق
يمكن للمستخدم برمجة S1 لتنفيذ إجراءات فريدة استجابًة للتصفيق. ال يمكن تحديد سوى الصفقات خالل مسافة فعالة من 2 متر. تتضمن 

تسلسالت التصفيق المحددة اثنين من الصفقات المتتالية وثالثة صفقات متتالية.

S1 التعرف على الروبوت
يمكن للمستخدم برمجة S1 إلجراء استجابات فريدة عند التعرف على أجهزة S1s أخرى.

التعرف على مؤشرات الرؤية
يمكن للمستخدم برمجة S1 إلجراء استجابات فريدة عند تحديد مؤشرات الرؤية، والتي تتضمن األرقام والحروف واألحرف الخاصة. يجب 
أن تكون مؤشرات الرؤية ضمن مسافة فعالة تبلغ ثالثة أمتار ويمكن تحديد مؤشرات الرؤية الرسمية فقط. راجع التعليمات الموجودة على 

عبوة مؤشرات الرؤية لمزيد من المعلومات.

ال ستتأثر القدرة على التعرف. ال تحجب المنطقة الحمراء. واإ
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إذا كنت بحاجة إلى استخدام المزيد من مؤشرات الرؤية، اضغط على  في التطبيق إلدخال صفحة الدليل. حدد مؤشرات الرؤية التي 
ترغب في تنزيلها وطباعتها.

يدعم تمييز مؤشرات الرؤية المؤشرات الحمراء فقط. ال يمكن لـ S1 التعرف على مؤشرات الرؤية لأللوان األخرى.

برنامج مستقل
.S1 يمكن تعيين البرنامج كبرنامج مستقل ويمكن تشغيله بشكل مستقل على

1.  إذا لم يكن S1 متصاًل بالتطبيق، فيمكن تشغيل البرنامج بالضغط على زر البرنامج المستقل الموجود في وحدة التحكم الذكية. اضغط على 
الزر مرة أخرى إليقاف البرنامج.

في حالة توصيل S1 بالتطبيق، يمكن تشغيل البرنامج المستقل فقط في المواقع التالية:  .2
الصفحة الرئيسية للتطبيق  )1(  

Solo للوضع الفردي FPV  )2(  
مختبر  )3(  

المهارات المخصصة
في FPV الستخدام مهارة مخصصة. يمكن تعيين برنامج كمهارة مخصصة، يمكن استخدامه في FPV في وضع Solo وBattle. انقر 

البرمجة بلغة بايثون
في المختبر، اذهب إلى صفحة بايثون ثم برمجة DIY لكتابة البرامج.

 في صفحة بايثون، يمكن للمستخدمين كتابة برنامج بايثون الخاص بهم، والذي يمكن تعيينه كبرنامج مستقل أو مهارة مخصصة 
.S1 والتشغيل في

يمكن للمستخدمين أيًضا تحويل برامج سكراتش إلى رمز بايثون واستخدام شاشة عرض المصدر للمساعدة في بدء البرمجة باستخدام لغة 
بايثون. راجع دليل برمجة RoboMaster S1 لمزيد من المعلومات.
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الملحق
المواصفات

RoboMaster S1 الروبوت
320×240×270 مم األبعاد )الطول×العرض×االرتفاع(

3.3 كجم تقريًبا الوزن
3.5-0 م/ث )لألمام(
2.5-0 م/ث )للخلف(

2.8-0 م/ث )الجانب الجانبي(
نطاق سرعة الهيكل

600 درجة/ثانية أقصى سرعة دوران للهيكل
محرك M3508I بدون فرجون 

1000 لفة في الدقيقة  أقصى سرعة دوران
0.25 نيوتن متر العزم األقصى

19 واط أقصى طاقة خرج 
10- إلى 40 درجة مئوية )14 إلى 104 درجة فهرنهايت( نطاق درجة حرارة التشغيل

)FOC( التحكم الموجه ميدانًيا المشغل
التحكم في سرعة الحلقة المغلقة طريقة التحكم

الحماية من الجهد الزائد
الحماية من الحرارة الزائدة

بادئ التشغيل السلس
حماية دائرة القصر

الكشف عن اضطراب الشريحة والمستشعر

الحماية

المحور الثنائي
20- درجة إلى 35+ درجة )درجة(؛ 250± درجة )انحراف( نطاق قابل للتحكم
24- درجة إلى 41+ درجة )درجة(؛ 270± درجة )انحراف( النطاق الميكانيكي

540 درجة/ثانية  أقصى سرعة دوران

0.02± درجة
دقة التحكم في االهتزاز

)على سطح مستو، القاذف خامل(
القاذف

8-1/ث تكرار إطالق قابل للتحكم
10/ث الحد األقصى لتكرار اإلطالق

حوالي 26 م/ث سرعة التشغيل المبدئية
حوالي 430 خرز هالمي )منقوع( متوسط الحمل

وحدة التحكم الذكية
االتصال عبر Wi-Fi: 80-100 مللي ثانية

االتصال عبر جهاز التوجيه: 120-100 مللي ثانية )بدون عوائق، بدون 
تداخل وتشويش(

زمن االستجابة]1[

720 بكسل/30 إطاًرا في الثانية جودة العرض المباشر
6 ميجابت في الثانية الحد األقصى لمعدل البت للعرض المباشر

2.4 جيجا هرتز، 5.1 جيجاهرتز، 5.8 جيجا هرتز تردد التشغيل]2[
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2.4835-2.400 جيجا هرتز
هيئة االتصاالت الفيدرالية: ≥30 ديسبل ميلي واط

SRRC: ≥20 ديسبل ميلي واط
CE: ≥19 ديسبل ميلي واط

MIC: ≥20 ديسبل ميلي واط
5.250-5.170 جيجا هرتز

هيئة االتصاالت الفيدرالية: ≥30 ديسبل ميلي واط
SRRC: ≥23 ديسبل ميلي واط

CE: ≥20 ديسبل ميلي واط
MIC: ≥23 ديسبل ميلي واط
5.850-5.725 جيجا هرتز

هيئة االتصاالت الفيدرالية: ≥30 ديسبل ميلي واط
SRRC: ≥30 ديسبل ميلي واط

CE: ≥14 ديسبل ميلي واط

)EIRP( طاقة اإلرسال

االتصال عبر Wi-Fi، االتصال عبر جهاز التوجيه وضع التشغيل
:Wi-Fi االتصال عبر

FCC، 2.4 جيجا هرتز 140 متًرا، 5.8 جيجاهرتز 90 متًرا
CE، 2.4 جيجا هرتز 130 متر، 5.8 جيجا هرتز 70 متر

SRRC، 2.4 جيجا هرتز 130 متر، 5.8 جيجا هرتز 130 متر
MIC، 2.4 جيجا هرتز 130 متر

االتصال عبر جهاز التوجيه:
FCC، 2.4 جيجا هرتز 190 متر، 5.8 جيجا هرتز 300 متر

CE، 2.4 جيجا هرتز 180 متر، 5.1 جيجا هرتز 70 متر
SRRC، 2.4 جيجا هرتز 180 متر، 5.8 جيجا هرتز 300 متر

MIC، 2.4 جيجا هرتز 180 متر

أقصى مسافة إرسال]3[

IEEE802.11a/b/g/n معيار اإلرسال
الكاميرا

CMOS 1/4 بوصة؛ بكسل فعال: 5 ميجا بكسل المستشعر
120 درجة مجال الرؤية

2560×1440 بكسل الحد األقصى لدقة الصورة الثابتة
FHD: 1080 بكسل/30 إطاًرا في الثانية

HD: 720 بكسل/30 إطاًرا في الثانية
الحد األقصى لدقة الفيديو

16 ميجابت في الثانية الحد األقصى لمعدل البت للفيديو
JPEG تنسيق الصورة
MP4 تنسيق الفيديو

يدعم بطاقات microSD بسعة تصل إلى 64 جيجابايت بطاقات SD المدعومة
10- إلى 40 درجة مئوية )14 إلى 104 درجة فهرنهايت( نطاق درجة حرارة التشغيل

وحدات األشعة تحت الحمراء الضيقة
6 م )في ظروف اإلضاءة الداخلية( النطاق الفعال]4[

يتراوح من °40 إلى °10 )تنخفض المساحة الفعالة كلما زادت المسافة من 
الهدف(

منطقة فعالة

وحدات األشعة تحت الحمراء العريضة
3 م )في ظروف اإلضاءة الداخلية( النطاق الفعال]4[
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360 درجة )في ظروف اإلضاءة الداخلية( العرض الفعال
جهاز الكشف عن اإلصابة

لكي يتم تنشيط جهاز الكشف عن اإلصابة، يجب استيفاء الشروط التالية: قطر 
الخرزات الهالمية ≤ 6 مم، وسرعة اإلطالق ≤20 م/ث، والزاوية بين اتجاه 

اإلصابة ومستوى جهاز الكشف عن اإلصابة ال تقل عن 45 درجة.
متطلبات الكشف

15 هيرتز أقصى تردد للكشف
بطارية ذكية

2400 مللي أمبير/ساعة السعة
12.6 فولت الحد األقصى لجهد الشحن
10.8 فولت جهد الشحن االسمي
LiPo 3S نوع البطارية

25.92 واط/ساعة الطاقة
35 دقيقة )يتم قياسها بسرعة ثابتة تبلغ 2.0 م/ث على سطح مستٍو( عمر البطارية )قيد االستخدام(

100 دقيقة تقريًبا عمر البطارية )في وضع االستعداد(
169 جم الوزن

10- إلى 40 درجة مئوية )14 إلى 104 درجة فهرنهايت( نطاق درجة حرارة التشغيل
5 إلى 40 درجة مئوية )41 إلى 104 درجة فهرنهايت( نطاق درجة حرارة الشحن

29 واط أقصى طاقة شحن
الشاحن

240-100 فولت، 60-50 هرتز، 1 أمبير إدخال
المنفذ: 12.6 فولت=0.8 أمبير أو 12.6 فولت=2.2 أمبير مخرج

12.6 فولت الجهد
28 واط الجهد المقدر

خرزة هالمية
-5.9 6.8 مم]5[ القطر

0.17-0.12 جم]5[ الوزن
التطبيق

iOS 10.0.2 أو أحدث iOS
Android 5.0 أو أحدث أندرويد

أخرى
TP-Link TL-WDR8600؛ TP-Link TL-WDR5640 )الصين(

TP-Link Archer C7؛ NETGEAR X6S )دولي(
أجهزة التوجيه الموصى بها

شاحن محمول )مع نفس طاقة اإلدخال لجهاز التوجيه( نظام إمداد الطاقة الخارجي الموصى به ألجهزة التوجيه
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يتم قياسها في بيئة خالية من التداخل وغير معوقة بمسافة تبلغ حوالي متر واحد بين الجهاز المحمول وجهاز التوجيه وS1. كان جهاز iOS المستخدم عبارة عن جهاز   ]1[
Iphone X. قد تختلف نتائج االختبار باستخدام جهاز Android مختلف.

ُيحظر االستخدام الخارجي لنطاقات التردد 5.1 جيجاهرتز و5.8 جيجاهرتز في بعض المناطق. اتبع دائًما جميع القوانين واللوائح المحلية في دولتك أو منطقتك.  ]2[
يتم قياسها في بيئة خالية من التداخل والتشويش والعوائق.  ]3[

بالنسبة لالتصال عبر Wi-Fi، كان الجهاز المحمول المستخدم لالختبار هو جهاز Ipad من الجيل السادس )تم إصداره في 2018(. بالنسبة لالتصال عبر جهاز التوجيه،   
 CE: TP-Link ؛TP-Link Archer C9; SRRC: TP-Link WDR8600 :تم استخدام العديد من نماذج أجهزة التوجيه لالختبار. هيئة االتصاالت الفيدرالية

.Archer C7; MIC: WSR-1160DHP3
سوف يتأثر استخدام وحدات األشعة تحت الحمراء في البيئة الخارجية أو تحت الحمراء المكثفة.  ]4[
ستنتفخ الخرزات الهالمية لتصل إلى حجم قابل لالستخدام بعد نقعها في الماء لمدة أربع ساعات.  ]5[

تحديث البرامج الثابتة

تحقق من إصدار البرامج الثابتة S1 في اإلعدادات، ثم النظام، ثم تحديث البرامج الثابتة. إذا كان هناك إصدار برنامج ثابت جديد، فاستخدم 
.S1 لتحديث البرامج الثابتة لـ RoboMaster تطبيق

1.  تأكد من توصيل جميع األجزاء، وشّغل S1، وتأكد من أن مستوى شحن البطارية أعلى من 50%.
2.  انقر فوق App )تطبيق(، ثم System )النظام(، ثم Firmware Update )تحديث البرامج الثابتة(. اتبع اإلرشادات التي تظهر على 

الشاشة لتحديث البرامج الثابتة. تأكد من أن الجهاز المحمول متصل باإلنترنت عند تنزيل البرامج الثابتة.
3.  يتتبع S1 التقدم المحرز في التحديث باستخدام مطالبات صوتية. انتظر حتى يكتمل التحديث.

يتم تضمين البرامج الثابتة للبطارية في البرامج الثابتة S1. تأكد من تحديث البرامج الثابتة لجميع البطاريات إذا كان لديك العديد   
منها.

ال تبدأ تحديث البرامج الثابتة إال إذا كان مستوى شحن البطارية أعلى من 50%.  
الحظ أنه أثناء تحديث البرامج الثابتة لـ S1، قد يصاب المحور الثنائي باالرتخاء، وقد تومض مؤشرات الحالة بشكل غير   

.S1 طبيعي، ويمكن إعادة تشغيل
يمكن فصل S1 والتطبيق بعد التحديث. إذا حدث ذلك، أعد توصيلهما.  

إذا تلقيت مطالبة بأن إصدار البرامج الثابتة األحدث منتهية الصالحية، فقم بالتحديث والمحاولة مرة أخرى.  
عند التواجد في وضع المعركة، تأكد من استخدام جميع أجهزة S1s لنفس إصدار البرامج الثابتة.  

S1 معايرة

:RoboMaster في تطبيق S1 في حالة حدوث أي من السيناريوهات التالية، أعد معايرة
أ.  زاوية الميل ليست أفقية بعد إجراء االختبار الذاتي المحور الثنائي.
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0.5ms

1.5ms

2.5ms

-90º

-45º

-0º

45º

90º

1ms

2ms

عرض النبض زاوية المؤازرة “السيرفو”

PWM ضبط منافذ

يتحكم نظام PWM )تعديل عرض النبض( في مدة ارتفاع مستوى اإلخراج خالل فترة معينة، ويستخدم بشكل واسع للتحكم في مصابيح 
LED وأجهزة المالحة والتنقل وغير ذلك. يتسم منفذ S1 PWM بدورة تشغيل منفذ %7.5 وتكرار أساسي يبلغ 50 هرتز.

بالنسبة لمصابيح LED، يتراوح معدل إخراج PWM من %0 إلى %100، مع تطابق %0 مع أدنى سطوع لمصابيح LED و100% 
إلى أعلى سطوع. بالنسبة ألجهزة المالحة والتنقل، يتراوح معدل خرج PWM من %2.5 إلى 12.5%.

يمكنك ضبط نسبة ناتج PWM الخاصة بأجهزة االنتقال والتنقل على أساس زوايا التدوير التي ترغب في التحكم فيها.

Place robot on a level surface

Calibrate

Place the robot on a level surface
Flip the robot as shown during calibration
The calibration may take a few minutes

80%Robot Calibration

ب.  ال يمكن التحكم في وضعية المحور الثنائي بدقة.
ج.  ال يمكن تدوير الميل أفقًيا عند التحكم في االنحراف بشكل منفصل.

انحراف المحور الثنائي عند عدم وجود تشغيل أو عند توقف التشغيل. د. 
يتحرك S1 بصورة ال إرادية أثناء الدوران. هـ. 

يكون الهيكل غير خاضع للسيطرة ويتجه المحور الثنائي عند ظهور مطالبات التحذير في التطبيق. و. 
تم تثبيت وحدة التحكم في الحركة أو إعادة تثبيتها. ز. 

خطوات المعايرة المحددة هي كما يلي:
افتح تطبيق RoboMaster، وانقر فوق Settings )إعدادات(، ثم System )النظام(، وحدد Calibration )المعايرة(.  .1

اتبع الخطوات الموجودة في التطبيق للقيام بالمعايرة.  .2

في كل مرة يتم فيها تشغيل البرنامج المخصص أو برنامج بايثون، سيتم ضبط إشارة خرج منفذ PWM على إعداده االفتراضي، 
والذي يكون 50 هرتز ودورة التشغيل هي 7.5%.
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 S-Bus استخدام المنفذ

.S-Bus من اإلصدار 00.05.0046 أو إصدار أحدث من أجل استخدام المنفذ S1 يتعين تثبيت البرامج الثابتة لـ
يمكن استخدام وحدة تحكم عن ُبعد تدعم بروتوكول S-Bus للتحكم في S1 عن طريق التوصيل بمنفذ S-Bus الخاص بوحدة التحكم في 
حركة S1. يتعين على المستخدمين إعداد أجهزة االستقبال ووحدة التحكم عن ُبعد الخاصة بهم. ُينصح باستخدام جهاز استقبال من طراز 

.Futaba R6303SB

االتصال
قم بتوصيل منفذ S-Bus الخاص بوحدة التحكم في حركة S1 بمنفذ S-Bus الخاص بجهاز االستقبال باستخدام كابل مؤازرة ثالثي األسنان.

S-BUS

UART

S-BUS
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االستخدام
تحقق من توصيل وحدة التحكم عن ُبعد بجهاز االستقبال قبل االستخدام. راجع مستندات الدليل الخاصة بجهاز االستقبال لالطالع على المزيد 

من المعلومات حول طرق التوصيل بينهما.
وفيما يلي توضيح لتوافق قنوات التحكم الخاصة بمنفذ S-Bus الخاص بوحدة التحكم في حركة S1. راجع مستندات الدليل الخاصة بوحدة 

التحكم عن ُبعد إلكمال مخطط القنوات الواصلة بين جهاز االستقبال ووحدة التحكم عن ُبعد.

نوات التحكم الخاصة 
S-Bus بمنفذ وضع تشغيل الهيكل الوضع الحر

قناة وحدة التحكم عن ُبعد الموصى بها

ناة وحدة التحكم عن ُبعد اإلزاحة الحالة

القناة 1  حّرك الهيكل جانًبا حّرك الهيكل جانًبا

左摇杆 右摇杆

右左

左摇杆 右摇杆

右转左转

上升

下降

前

后

右转左转

上升

下降

前

后

右左

左摇杆 右摇杆

右转左转

上升

下降

前

后

右左

+672

1024

-672

قناة عصا التحكم
右左

前

后

اليسار اليمين

القناة 2  حّرك الهيكل لألمام 
وللخلف

حّرك الهيكل لألمام 
وللخلف

右左

前

后

األمام

للخلف

 

القناة 3  التحكم في درجة 
ميل المحور الثنائي

/
右转左转

向上

向下

أعلى

أسفل

القناة 4 
لتحكم في الحركات 
المتعرجة للمحور 

الثنائي

لتحكم في الحركات 
المتعرجة للهيكل

 فاطعنالا
راسيلل

 فاطعنالا
نيميلل  

 فاطعنالا
راسيلل

 فاطعنالا
نيميلل

القناة 5 

تحكم في سرعة حركة الهيكل وتوجد ثالث 
سرعات اختيارية للحركة وهي:

عالية
متوسطة
بطيئة

+100

    0

-100

قناة التبديل بين األوضاع الثالثة عالية

متوسطة

بطيئة

القناة 6 

غيير وضع الهيكل وتوجد ثالثة أوضاع 
اختيارية وهي:

وضع تشغيل الهيكل
الوضع الحر

+100

-100

قناة التبديل بين الوضعين
وضع تشغيل الهيكل

الوضع الحر

القناة 7 

تحكم في تحرير الهيكل وتوجد حالتان 
وهما:

تثبيت الهيكل عند الوصول إلى عزم 
مستوى اإلخراج

تحرير الهيكل عند عدم الوصول إلى 
مستوى عزم اإلخراج

+100

-100

قناة التبديل بين الوضعين
تثبيت

تحرير
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هذا المحتوى عرضة للتغيير.

تنزيل أحدث إصدار من
https://www.dji.com/robomaster-s1/downloads

إذا كانت لديك أي أسئلة حول هذا المستند، فيرجى االتصال بـ DJI عن طريق إرسال رسالة إلى 
. DocSupport@dji.com 

DJI دعم
https://www.dji.com/support


