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 موبایل ربات هوشمند سوالر
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 موبایل ربات هوشمند سوالر

اين ربات ، به منظور آموزش سيستم های کنترولی مقدماتی و همچنين رباتيک و الکترونيک ، که کاربری زيادی در 

 شده است.صنايع دارند طراحی و ساخته 

سوالر ربات ، رباتی است برنامه پزير که انرژی خود را کامال از نور خورشيد تامين کرده و در عين حال در صورت 

 نبود انرژی خورشيدی ، برای شارژ باطری ها می توان از شارژر استفاده نمود . 

تمامی قسمت های اين ربات قابليت کنترل با رايانه های شخصی و موبايل ها را داشته و به صورت انالين می توان 

دستورات را به آن ارسال و دريافت نمود ، اين موضوع به اين معناست که اين ربات قابليت کنترل با نرم افزار های 

 افزارهای متعارف را نيز دارا می باشد.وديگر نرم   MATLAB ،LABVIEWکاربردی پردازشی مانند 
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کاربر با استفاده از يک نرم افزار کاربردی مانند متلب می تواند با برنامه ای که خود نوشته است تصاوير ارسالی از 

ربات را پردازش کرده و با توجه به اطالعات آن، دستورات حرکتی را به ربات بدهد. از اين طريق کاربر، علم پردازش 

 به صورت عملی با هوشمند سازی ربات فرا خواهد گرفت.را 

داخلی ربات پروگرم  ARMهمچنين کاربر می تواند توابع پردازشی خود را به صورت مستقيم بر روی چيپ 

 ارتقاء پيدا کند.( Raspberry piتواند به  کند.)الزم به ذکر است که در صورت نياز برد کنترلی می

 

در محيط ويندوز و اندرويد می باشد. کليه قسمت  javaو  #Cنرم افزار طراحی شده اوليه برای اين ربات به زبان 

 های ربات در اين نرم افزار به صورت دستی و اتوماتيک قابل کنترل است 

وانيد نرم افزار از خصوصيات اين ربات ارتباط بی سيم از طريق بلوتوث است که به شما اين امکان را می دهد تا بت

 محيط لينوکس، کيوت، متلب، پايتون، اندرويد و... طراحی کنيد. های خود را در

 

 کاربری که سنسوريک و رباتيک تجهيزات همچنين و پيشرفته کنترل های سيستم آموزش منظور به ،مجموعه  اين

  .است شده تشکيل مختلفی قطعات از و ساخته و طراحی دارند صنايع در زيادی

و انرژی خورشيدی  سنسورها، پردازش تصوير،  انواع آموزش امکان آموزشی مجموعه اين های قابليت ترين مهم از

 در آموزشی های پروژه انواع سازی پياده امکان مجموعه اين مهم های ويژگی ديگر از  .باشد می سيستم کنترل 

 .  باشد می اتوماسيون صنعتیسوالر و رباتيک و پردازش تصوير و  حوزه

 
مين خواهد کرد و همچنين با باتری اميباشد که انرژی خود را کامال از محيط ت خورشيدیبات يک ر QV-SR بات ر

بات های ه اشتراک گذاشته و به عنوان يک ربات مادر برای ربات های ديگر بی خود ميتواند انرژی خود را با رقو

 .کند نقش ايفاديگر 

ار بات در نرم افزندوز ميباشد ، و کليه قسمت های ردر محيط وي #Cبات با زبان رنامه طراحی شده اوليه برای اين بر

 وماتيک به صورت بی سيم قابل کنترل  ميباشد .طراحی شده به صورت دستی و ات
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 قسمت جمع اوری گرديده است : 6اطالعات در 

 مقدمه  – 1

 پردازنده مرکزی – 2

 ارتباطات – 3

 پردازش تصوير – 4

 شارژ و پنل های خورشيدی – 5

 شاسی و بدنه – 6
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 بات: حرکت های اصلی ر

 

ر چهار جهت(  بات در جهت جلو و عقب و چرخش به دور خود در جهت چپ و راست )حرکت دحرکت ر -1

 با ارسال فرمان به موتور های شنی 

بات ) حرکت در دو جهت ( با ارسال فرمان انبی به عقب و جلوی بدنه اصلی رحرکت صفحات خورشيدی ج -2

 به موتور های کنترل حرکت صفحات خورشيدی

صورت هوشمند با بات ، و هم به دستی با ارسال کد های ساده به ر بات را ميتوان هم به صورتکليه قسمت های ر

برنامه نويسی به حرکت در اورد ، که در برنامه پيش فرض اين کار هم به صورت دستی هم به صورت هوشمند 

 انجام گرفته است.

 

 محصول های قابلیت

، انواع  سنسوريک تجهيزات آموزش منظور به مکانيک و ،کنترل برق های آزمايشگاه در استفاده قابليت 

 .دارند زيادی کاربری صنعتی فرآيندهای در که ميکرو کنترلرها و..، موتور

قابليت استفاده در آزمايشگاههای مراکز آموزشی فنی و حرفه ای جهت آشنايی کامل با مفاهيم مکاترونيک  

 و انواع سنسورها  رباتيک، کنترل ، 

قابليت استفاده در آزمايشگاههای مراکز آموزش فنی و حرفه ای جهت آموزش و آماده سازی هنرجويان  

 ای روز دنيا جهت شرکت در مسابقات مطابق با استاندارده

 مکاترونيک و رباتيک  و اتوماسيون های آزمايشگاه در استفاده قابليت 

 قابليت استفاده در آزمايشگاه های انرژی های نو و سوالر 

 بدنه بسيار مستحکم و زيبا ساخته شده به کمک پرينتر سه بعدی 

  ربات های شنی با آشنايی 
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 کاربری انرژی خورشيدی  با آشنايی 

 )درصورت درخواست مشتری(بر روی مجموعه فوق  IoTقابليت پياده سازی تکنولوژی  

 ارشناسی و کارشناسی ارشد ....(ک مختلف تحصيلیمختلف در مقاطع  یپروژه ها فيتعر تيقابل 

 استفاده از تجهيزات با کيفيت باال 

 )درصورت درخواست مشتری(در ابعاد مختلف   مجموعه ارتقاء قابليت 

 در محل شرکت قشم ولتاژ آموزشی رايگان انرژی خورشيدی دورهبرگزاری  

 دستور کار جهت استفاده آسان کاربر با مجموعه فوق 

 کاربرد های ربات         
 

 آموزش برنامه نويسی، نرم افزار های کاربردی 

 
 آموزش مفاهيم رباتيک و موبايل رباتها 

 
 داخل رباتآموش مفاهيم پردازش تصوير در محيط ويندوز و در  

 
 آموزش مفاهيم سيستم های سوالر و خورشيدی 

 
 

 مشخصات ربات
 نرم افزار 

C#,C,JAVA,OpenCV 

 قابليت های هوشمندی 

 تشخيص چهره ، دايره ، مثلث ، مستطيل 
 سنسور ها  

 ، نمايش شارژ ربات  IMUوبکم ، 
 باتری 

3333mAh 

 برد کنترلی  
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  ARM Cortex M4برد مبتنی بر پردازنده

 Raspberry pi 3 ارتقاع بهقابل 
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