ROBÓTICA
DOBOT
A Dobot acredita que os robots são para
todos e, embora seja verdade que num
futuro distante os robots estarão nas nossas
casas, a realidade é que hoje os robots estão
nos nossos locais de trabalho, por isso é
importante que se entenda o que são e o que
não são. Para tal, a Dobot criou uma série de
robots que acompanham os alunos ao longo
do seu percurso académico e permitem que
estes evoluam nos campos da robó�ca,
programação e inteligência ar�ﬁcial.
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DOBOT
MAGICIAN LITE
É um braço robó�co mul�funções, leve e inteligente,
especialmente concebido para o ensino com crianças
mais novas num ecossistema de inteligência ar�ﬁcial
(IA). Este robot educa�vo inclui vários métodos de
interação de so�ware e hardware e interfaces de
expansão para maximizar a liberdade de criação dos
alunos. Com o Magician Lite, os alunos aprendem como
a inteligência ar�ﬁcial e a mecânica funcionam, sendo
apresentados a um mundo de conhecimentos básicos
de robó�ca, enquanto percebem como estes podem ser
usados no mundo real.
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SOFTWARE DOBOT BLOCK E DOBOT STUDIO
Com o DobotBlock, os u�lizadores podem programar os
robots e outros disposi�vos de hardware Dobot
simplesmente arrastando e soltando blocos. Os u�lizadores
têm todos os movimentos do robot ao seu alcance enquanto
se divertem ao explorar e a aprender IA e outras tecnologias.

MAGIC BOX
A Magic Box é um controlador externo que separa os
algoritmos de controlo de movimento e as tarefas de
u�lizador para trazer maior conveniência de
programação e criação. O robot suporta comunicação
por Bluetooth. As 12 interfaces de expansão
garantem máxima abertura e compa�bilidade.
Permite a programação gráﬁca com simples ações de
agarrar e largar blocos de programação através da
plataforma de programação Dobot Block.

Kit de Inteligência
Kit de Inteligência Ar�ﬁcial para u�lização com o
braço robó�co Dobot Magician Lite.
- Reconhecimento ó�co de caracteres (OCR) | Entrada
em armazém;
- Classiﬁcação automá�ca de resíduos
- Sistema de reposição de stocks automá�co;
- Reconhecimento de voz | Compras inteligentes;
- Reconhecimento facial | Compras inteligentes.

DOBOT
MAGICIAN
O DOBOT Magician é uma solução económica, portá�l e
fácil de operar, que permite que todos os alunos
pra�quem sozinhos. O seu design de corpo único, com 4
eixos, pode ser u�lizado sobre uma mesa, fornecendo
alta precisão e estabilidade. Equipado com várias
ferramentas terminadoras, permite desempenhar
múl�plas funções. Todos os acessórios são facilmente
montados e podem ser adequados aos diferentes graus
de diﬁculdade de ensino ou projetos de formação. Inclui
vários módulos e sensores, placa controladora e
reconhecimento de voz e visual.
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SOFTWARE DOBOT STUDIO
O Dobot Studio é uma plataforma de programação de
robots, com interface amigável, programação
intera�va
e
inovadora,
que
suporta
o
desenvolvimento secundário pelo u�lizador.
Também fornece algoritmos cinemá�cos de várias
estruturas mecânicas e ambientes de simulação
virtual integrados para realizar a implementação
rápida de várias aplicações de processo no local.

COLABORAÇÃO ENTRE ROBOTS
É possível conectar múl�plos DOBOT Magician ao mesmo
tempo, através de Wi-Fi ou ligando os braços robó�cos a
uma placa externa.
Melhore a eﬁciência do ensino integrando: programação,
mecânica, eletrónica e automa�zação num fantás�co braço
robó�co, que permite integrar as várias áreas de STEAM.

Com os acessórios para o DOBOT Magician, os
alunos podem tornar as suas ideias cria�vas em
realidade, ao mesmo tempo que começam a
entender conceitos de programação e inteligência
ar�ﬁcial, colocando em prá�ca o pensamento
crí�co e lógico para resolver problemas.

TAPETE ROLANTE

Para colocação dos objetos a selecionar pelo
braço robó�co e criar linhas de produção.

KIT DE INTELIGÊNCIA ARTFICIAL

Módulos eletrónicos com controladora
programável, múl�plos sensores e
reconhecimento de voz e visual compa�veis
com Arduino Mega 2560.

TRILHO DESLIZANTE

Para uma maior área de ação e para
desenhar ﬂuxos de trabalho mais complexos.

VISION KIT

Baseado em Visão Computacional para uma
maior área de ação e para desenhar ﬂuxo de
trabalho mais complexos.

VERSÃO BÁSICA

VERSÃO EDUCAÇÃO

Inclui: Braço Robó�co | Ventosa Pneumá�ca
Garra | Kit de Escrita e Desenho

Inclui: Braço Robó�co | Ventosa e Garra
Pneumá�cas | Kit de Escrita e Desenho Laser
Módulo Bluetooth | Módulo Wi-Fi | Joys�ck
Óculos de Proteção Laser

DOBOT
AI STARTER
O AI-Starter é um carro robot educacional de nível
básico ao avançado, que integra mecânica, eletrónica e
programação, sendo compa�vel com a motherboard
Arduino. Possui módulos de sensores que podem
realizar várias funções, como seguir linhas e contorno de
obstáculos. Combina aprendizagem e diversão, o que
pode aumentar o interesse dos alunos em aprender
robó�ca e competências em inteligência ar�ﬁcial.
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FUNÇÃO DE PILOTO AUTOMÁTICO
INTELIGENTE
O AI-Starter incorpora vários �pos de sensores,
incluindo:
- Sensores de infravermelhos para seguir linhas,
- Sensor sonar, de cor e fotorresistêcia (LDR),
- Sensores geomagné�cos, que podem simular a
condução automá�ca para realizar funções de
localização e evitar obstáculos sem controlo, de modo
a experimentar a função de condução autónoma.

COLABORAÇÃO COM DOBOT MAGICIAN
O AI-Starter pode colaborar com o Dobot Magician
para recriar uma linha de produção, recorrendo a
acessórios que podem ser criados especiﬁcamente
para o efeito.
Este robot é versá�l e permite dar azo à
imaginação, u�lizando storytelling para o incluir
num cenário real criado em contexto de aula.

PROGRAMAÇÃO GRÁFICA PARA UMA
APRENDIZAGEM MAIS FÁCIL E DIVERTIDA
Este equipamento oferece suporte à programação
gráﬁca. Os alunos podem facilmente obter
conhecimentos de programação através de um
so�ware simples que envolve arrastar e soltar blocos,
dando-lhes a oportunidade de desenvolver a sua
capacidade de raciocínio lógico e competências de
inteligência ar�ﬁcial.

DISPÕE DE RECURSOS ONLINE COM
TUTORIAIS PASSO A PASSO, PARA MONTAR
O ROBOT E COMEÇAR A PROGRAMAR DE
FORMA DIVERTIDA

VÁRIAS INTERFACES ESTENDIDAS PARA DIFERENTES UTILIDADES
O AI-Starter oferece interface Xbee, Inputs/outputs, comunicação UART, interface UART para Wi-Fi, interface
UART para Bluethooth, entre outras, que permitem que as crianças usem a imaginação e descubram muitas mais
maneiras de usar o robot.

INTERFACE MICRO USB PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS E CARREGAMENTO ELÉTRICO DA BATERIA
Com uma grande capacidade de 18650 mAh, a bateria pode ser recarregada através de um cabo USB ligado ao PC ou a
um carregador com output de 5cc ~1A, o que torna a bateria mais durável e a usabilidade mais simples.
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