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 / 1مقدمة:
�إن اعتناء الخبراء ب�إنتاج روبوتات تعليمية جعل كثير ًا من الطالب والمعلمين
ين�ساقون نحو تعلمها لت�صبح �أداة عملية لتطبيق المبادئ الريا�ضية والفيزيائية
والهند�سية والتكنولوجية ،وبديال للمناهج الجامدة البعيدة عن الواقع العملي ،كما
�أنها ت�ساعد المعلمين في تو�صيل �أفكارهم والتعبير عنها واقعي ًا من خالل �أدوات
متطورة ،لذلك تم �إن�شاء روبوتات تعليمية مق�سمة على الفئات العمرية انطالقا من
المرحلة االبتدائية وحتى المرحلة الثانوية والجامعية ،وفتح المجال للدخول في
عالم الروبوتات المفتوحة الم�صدر  -Source Open-التي ي�ستفيد منها الطالب
ب�شكل وا�سع في تطبيق معارفهم وا�ستعمالها ك�أدوات تطبيقية ت�ساعد في تح�سين
م�ستوى الطالب في مناهج الفيزياء والریا�ضیات ،وتدعم االهتمام العالميّ المتزاید
بمجاالت العلوم والتكنولوجیا والهند�سة والریا�ضیات ،والتي تعرف اخت�صار ًا بـ
(. )STEM
وت�ساعد البرامج التدريبية في برمجة الروبوت على تنمية ق��درات الطالب
في االبتكار المتكامل ،وتحتوي كل منها على  10درو���س �إلكترونية تندرج تحتها
عدة موا�ضيع متكاملة ،يتعرف الطالب من خاللها على مفهوم الروبوت و�أنواعه
وتطبيقاته وكيفية تركيبه ،كما يتعرف من خاللها على طرق البرمجة لأداء بع�ض
المهام كالتنقل وقيا�س الم�سافة وح�ساب الزمن وغيرها ،وكذلك كيفية ربط الروبوت
بالعالم الخارجي عن طريق الح�سا�سات.
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 / 2ما هو الروبوت؟
	ال يوجد تعريف وحيد معتمد ليتم ا�ستخدامه في تعريف الروبوت
• تعريف الروبوت في بع�ض القوامي�س:
• قامو�س كمبريج � :آل��ة ت���ؤدي المهام ب�شكل
�أوتوماتيكي ـ حيث يتم التحكم فيه عن طريق
الحا�سوب.
• قامو�س �أك�سفورد� :آلة تقوم بتنفيذ �سل�سلة من
المهام المعقدة ب�شكل �أوتوماتيكي ،يتم برمجتها
عن طريق الحا�سوب ،وعليه ن�ستطيع �أن نلخ�ص تعريف
الروبوت في النقاط التالية:
• الروبوت م�ص َنّع وال يمكن �أن يكون في الطبيعة.
• الروبوت يتم التحكم به عن طريق المعالجات �إما
الحا�سوب �أو المعالجات الدقيقة الم�ستقلة.
• الروبوت لديه ملتقطات « ح�سا�سات » ليتفاعل مع البيئة المحيطة به.
• الروبوت لديه القدرة على الحركة �إما بتحريك الذراع �أو الأطراف �أو
تحريك كل الج�سم.
 / 3لماذا لدينا روبوت؟
• هناك �أ�سباب عديدة ال�ستخدام الروبوت في الحياة اليومية ،بناء على احتياجات
الإن�سان في المجاالت المختلفة ويمكن طرح ال�س�ؤال بال�صيغة التالية :
ما هي فوائد الروبوت التي يتم تحقيقها من ا�ستخدام الروبوت في بع�ض
المواقف ؟
8

ب�شكل عام تم ت�صنيع الروبوت ليخدم في ثالث مجاالت رئي�سة :
• �أ -المهام المتكررة (المملة)
• ب -المهام الخطرة
• ج -المهام الترفيهية

 / 4مكونات الروبوت:
نقول عن �شيء ما �أنه روبوت �إذا توافرت فيه ال�شروط الأربعة التالية :
الميكاني ـ ــكا :ويق�صد بها هيكل الروبوت..
الإلكترونيات :ونق�صد بها الملتقطات والعقل والمحركات..
الكهرب ـ ـ ـ ـ ــاء :ويق�صد بها الطاقة التي ت�ستعملها المكونات الإلكترونية والمحركات.
الح ــا�س ـ ــوب :وهو البرنامج الذي ينفذه العقل ويتم عن طريق الخوارزميات.
ميكانيكا
�إلكترونيات
كهرباء
حا�سوب (برمجة)

مكونات الروبوت
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 / 5تطبيقات الروبوت:
	ال تكاد تخلو حياتنا اليومية من ا�ستخدامات الروبوت ،حيث �صار �أداة ال يمكن
اال�ستغناء عنها ،و�إليك بع�ض تطبيقات الروبوت في مختلف المجاالت:

الروبوت الطبي

الروبوت المائي

الروبوت الع�سكري

الروبوت الأمني
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الروبوت الف�ضائي

الروبوت التعليمي

 / 6أهداف الروبوت التعليمي:
●	�إيجاد بيئة تجعل الطالب محور ًا للعملية التعليمية .
● الحث على التجارب ،حيث �إن الخط�أ جزء من التعلم واكت�شاف الذات.
● خلق بيئة جذابة يبدع فيها الطلبة حيث ي�صنعون �إنجازاتهم ب�أنف�سهم.
● تطوير المعارف الذاتية وتطوير القدرات الإبداعية.
● ا�ستثمار �أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا.
● الم�شاركة في الفعاليات الوطنية واللقاءات الدولية
والعربية.
● تطبيق المفاهيم الريا�ضية والفيزيائية التي تعلمها
الطالب خالل درا�ستهم.
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 / 7أنواع الروبوت التعليمي :
يوجد هناك عدة �أنواع من الروبوتات على ح�سب نوعيتها و�أداء مهامها:
	�أ /الروبوتات المف�صلية :
 -تحتوي على عدد كبير من المحركات التي ت�سمح بتكوينها على �شكل �إن�سان.

Bioloid

DARWIN

NAO

GP

ب /الروبوتات غير المف�صلية :
 -تحتوي على عدد محدد من المحركات التي ت�سمح بتكوين �أ�شكال معينة.

EV3

VEX

STEM
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ARDUINO

الحلقة الثانية

شرح أساسيات
روبوت EV3

بنود الحلقة :
 /1تعريف الروبوت EV3

حقيبة الروبوت EV3

 /2مكونات
 /3موا�صفات الروبوت

EV3
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 / 1تعريف روبوت :EV3
 LEGO Mindstorms Education EV3هو روبوت تعليمي عبارة عن حقيبة
تعليمية تحت م�سمى � Core Set :أو  Education Set EV3ذات المرجع :
 ، 45544وي��م��ك��ن م���ن خ�لال
المكونات الإلكترونية والميكانيكة
وال��ب��رم��ج��ي��ة ال���م���وج���ودة ب��ه��ذه
الحقيبة ن�ستطيع تج�سيد روبوت
يتحرك ذاتي ًا �أو ن�صف ذاتي عن
طريق الريموت.
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 /2مكونات حقيبة الروبوت :EV3
تتكون حقيبة الروبوت  EV3من ثالث وحدات �أ�سا�سية :
�أ /وحدة المعالجة �أو التحكم:
(:)Micro controller
وهي عبارة عن عقل الروبوت ال��ذي يقوم
بت�سيير المهام و ي�سمى �أي�ض ًا Brick :
ب /وحدة المنفذات (الحركة)
وهي عبارة عن المحركات التي تمكن الروبوت من التنقل والحركة بزوايا
و�سرعات واتجاهات مختلفة ،قد تكون م�صابيح �إ�ضاءة �أو �سماعات �أو �شا�شات
�إ�ضاءة و غيرها.
وتحتوي حقيبة  EV3على نوعين من المحركات :

 - 1محركان ذوا موا�صفات كبيرة ()Large Motors
 - 2محرك ذو موا�صفات متو�سطة ()Medium Motors
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ج /وحدة الح�سا�سات -المج�سات -
وهي التي تمكن الروبوت من التعرف على العالم الخارجي والتي تمثل الحوا�س
عند الإن�سان ويحتوي روبوت  EV3على �أربعة ح�سا�سات هي  :ح�سا�س اللم�س،
ح�سا�س الم�سافة ،ح�سا�س الألوان وح�سا�س الدوران .
وفيما يلي جميع المكونات الإلكترونية لروبوت : EV3

EV3 Brick

Medium
Motors

2 Large Motors

Ultrasonic
Sensor

Color Sensor

Gyro Sensor
Touch Sensor
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Battery

 / 3مواصفات الروبوت :EV3
موا�صفات وحدة المعالجة EV3
 تحتوي على  4منافذ و  4مخارج تحتوي على منفذ USB تحتوي على ذاكرة �إ�ضافيةMacro SD card 32 GB

 تحتوي على مكبر �صوت تحتوي على �أزرار م�ضيئة تعمل بنظام ت�شغيل Lunix تحتوي معالج من نوع ARM9 �سرعة المعالج MHz 300منافذ خا�صة بالمحركات

منافذ خا�صة بالح�سا�سات
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منافذ التو�صيل لروبوت

EV3

منفذ تو�صيل
الروبوت بالكمبيوتر
مداخل خا�صة
بالمحركات

مدخل الذاكرة

منافذ خا�صة بالح�سا�سات

�سماعة
تو�صيل الروبوت بـ :
USB

�شاحن البطارية:
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عقل الروبوت Brick
االت�صال بـ USB

ا�سم الروبوت
االت�صال عن طريق
� WIFIأو البلوتوث

للحفظ

 الرجوع للخلف �إيقاف البرنامج� -إغالق الجهاز

للتنقل جهة اليمين
�أو للأعلى

للتنقل جهة الي�سار
�أو للأ�سفل

وظائف الألوان المتواجدة في Brick
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اللون الأحمر  :ي�ضيء عند :
بداية ت�شغيل الروبوت
تحديث نظام الت�شغيل
�إغالق الروبوت
اللون الأحمر الوام�ض  :الروبوت م�شغول
اللون الأخ�ضر  :جاهز للعمل
اللون الأخ�ضر الوام�ض  :جاري ت�شغيل البرنامج
اللون البرتقالي  :تحذير
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الحلقة الثالثة

برمجة الروبوت
باستخدام المعالج

بنود الحلقة :
 /1تعريف الأوامر الموجودة في المعالج
� /2شرح كيفية برمجة الروبوت عن طريق �أوامر المعالج EV3
 /3تطبيقات عملية
�أ /برمجة الروبوت على الحركة للأمام
ب /برمجة الروبوت با�ستعمال ح�سا�س الَّلم�س
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 / 1تعريف األوامر الموجودة في المعالج :
تحتوي وحدة المعالجة على عدة �أوامر ن�ستطيع من خاللها التعرف على عدة
خ�صائ�ص ،وكذلك التعرف على قيم الح�سا�سات ،وبرمجة الروبوت انطالق ًا
من المعالج دون ا�ستخدام البرنامج المرتبط في جهاز الكمبيوتر ،وتتمثل في
�أربعة �أوامر �أ�سا�سية :
�أ� /أيقونة الت�شغيل :
 يمكن من خاللها :حفظ البرامج التي يتم تحميلها.
ويظهر في ال�شا�شة �أ�سماء البرامج
التي تم حفظها �سابقاً ،وع��ن طريق
�أزرار الكنترولر يمكن التنقل من
برنامج �إلى �آخ��ر ،وبال�ضغط على زر
 OKيتم تنفيذ البرنامج.
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ب� /أيقونة الحفظ واالنتقال :
توفر هذه الأيقونة الو�صول �إلى جميع
الملفات المحفوظة في المعالج ،EV3
بما في ذلك تلك المخزنة على بطاقة
 ،SDوالقيام ب���إدارت��ه��ا ،ويتم تنظيم
الملفات في رابط الم�شروع ()Project
ال����ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى راب����ط ال��ب��رن��ام��ج
الأ�صلي للمعالج  ، EV3بالإ�ضافة �إلى
ملفات الأ�صوات وال�صور الم�ستخدمة
في كل م�شروع.
كما يمكننا �أي�ض ًا نقل وحذف الملفات الموجودة في ملف المت�صفح.
 ب��ال��ن�����س��ب��ة ل���ل���ب���رام���ج ال���ت���ي ت��م�إن�����ش��ا�ؤه��ا ع��ن ط��ري��ق البرمجة يتم
تخزينها ب�شكل منف�صل في المجلد
.BrkProg_SAVE
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ج � /أيقونة تطبيقات المعالج :
يحتوي المعالج  EV3على تطبيقات
جاهزة لال�ستخدام مثبتة م�سبق ًا على
الجهاز .

View

�أيقونة العر�ض :
ت��وف��ر ه��ذه الأي��ق��ون��ة لمحة ع��ام��ة عن
ال��م��ح��رك��ات وال��ح�����س��ا���س��ات المت�صلة
بالمنافذ.
يمكن عن طريق ا�ستخدام �أزرار المعالج
التنقل بين المنافذ وم�شاهدة طريقة
عمل ك��ل منفذ ���س��واء ك��ان ح�سا�س ًا �أو
محركاً.
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�أيقونة التحكم في المحرك :
للتحكم في دوران المحرك �إلى الأمام /
الخلف المت�صل في �أحد منافذ الإخراج
الأربعة ()A-B-C-D OUTPUT
ويوجد نمطين للتحكم :
ال��ن��م��ط الأول :يمكـن التحــكم في
ال��م��ح��رك��ات ال��م��ت�����ص��ل��ة ب��ال��م��ن��ف��ذ A
با�ستخدام �أزرار الأع��ل��ى والأ���س��ف��ل,
والمنفذ  Dبا�ستخدام �أزرار اليمين والي�سار.
	�أم��ا ف��ي النمط الثاني ،فيمكن التحكم بالمحركات المت�صلة بالمنفذ B
با�ستخدام �أزرار الأعلى والأ�سفل ،والمنفذ  Cبا�ستخدام �أزرار اليمين والي�سار.
كما يتم التبديل بين النمطين عن طريق زر . OK
د� /أيقونة الخ�صائ�ص :
يمكن من خاللها :
 ربط الروبوت بالبلوتوث �أو . WIFI تحديد م�ستوى ال�صوت المنبعث منالمعالج.
 -عمل م�ؤقت لت�شغيل و�إطفاء الروبوت .
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 / 2شرح طريقة برمجة الروبوت عن طريق المعالج :EV3
يمكننا برمجة ال��روب��وت مبا�شرة عن
طريق الأوامر المثبتة في المعالج EV3
دون اال�ستعانة بالبرنامج المثبت في
جهاز الكمبيوتر ،وه��ذه طريقة �إن�شاء
برنامج في المعالج : EV3
 عند فتح تطبيق البرمجة في المعالجتظهر �شا�شة بدء الت�شغيل ،والتي تحتوي
على �أي��ق��ون��ة ال��ب��داي��ة وحلقة التكرار
ترتبط بها �سل�سلة من الأ�سالك ،حيث يوجد خط متقطع ي�شير �إلى مكان �إ�ضافة
�أيقونة جديدة.
 ا�ضغط على زر �أعلى لإ�ضافة �أيقونة من قائمة �أيقونات التحكم ،ويتم التنقل�أعلى و�أ�سفل ويمين و�شمال لت�صفح جميع الأيقونات الموجودة ،ويوجد نوعان
�أ�سا�سيان من الأيقونات هما:
	�أيقونة العمل التي تحتوي بدورها على 6�أوام��ر وبها �سهم �صغير في �أعلى يمين
الأيقونة.
	�أيقونة االنتظار التي تحتوي على 11�أمراً.
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 ب��ع��د ت��ح��دي��د الأي��ق��ون��ة فيها نقومبال�ضغط على زر  OKلتحديدها
كما يظهر في ال�شا�شة .

 لتعديل خ�صائ�ص الأيقونة مثل قيمالمحرك واتجاهه نقوم بال�ضغط
على ال��زر �أعلى � /أ�سفل ،ثم بعد
االن��ت��ه��اء ن��ق��وم بال�ضغط على زر
الموافقة .OK

 لحذف �أيقونة ما نقوم بتحديدهاث��م ن�ضغط ع��ل��ى زر الأع��ل��ى حتى
يدخل في �أيقونة تظهر فيها �صورة
ال�سلة ،ثم ن�ضغط على زر الموافقة
ليتم الحذف.
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 لت�شغيل جميع البرنامج نقوم باالنتقال�إلى �أول البرنامج ثم ن�ضغط على الأيقونة
الأولى ،وذلك با�ستعمال زر الموافقة . OK

 جميع �أيقوناتالبرمجة
المتواجدة في
معالج . EV3
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 / 3تطبيقات عملية : 2 , 1
�أ /برمجة الروبوت على الحركة للأمام:
عن طريق �أوامر البرمجة الموجودة في معالج  EV3قم ببرمجة الروبوت على
التنقل �إلى الأمام ،ثم الرجوع للخلف ،ثم التوقف .
ب /برمجة الروبوت با�ستعمال ح�سا�س اللم�س:
عن طريق �أوامر البرمجة الموجودة في معالج  EV3قم ببرمجة الروبوت على
التنقل �إلى الأمام ثم اال�صطدام بالجدار ثم الرجوع �إلى الخلف.
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الحلقة الرابعة

شرح واجهة
برنامج EV3

بنود الحلقة :
 /1مكونات واجهة EV3

� /2شرح قائمة الأدوات
� /3شرح القوائم الأ�سا�سية
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 / 1مكونات واجهة : EV3
	ال يمكن للروبوت �أن يتحرك من تلقاء نف�سه دون تدخل ب�شري ولذلك البد من
عملية التحكم بوا�سطة برمجته ب�إحدى لغات البرمجة.
 يعر�ض برنامج  EV3تلقائي ًا �صفحة اال�ستقبال في كل مرة يتم فيها فتحه حيثتحتوي هذه الأخيرة على كل اللوازم لبرمجة الروبوت.
2

1

3

4

6

7

5

�صفحة اال�ستقبال
 1الرئي�سية :للرجوع �إلى ال�صفحة االبتدائية.
�	 2أيقونة �إ�ضافة م�شروع جديد لبدء برمجة الروبوت الخا�ص بك.
 3فتح الم�شروع الأخير ب�سرعة والو�صول �إلى �أحدث الم�شاريع التي تمت برمجتها
م�ؤخر ًا .
 4مهام الروبوت :حيث تعطي خم�سة نماذج �أ�سا�سية لبناء الروبوت
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 5البدء ال�سريع :لعر�ض �أ�شرطة الفيديو الق�صيرة وتقديم دليل ا�ستخدام . EV3
 6م�����س��ت��ج��دات :ع��ر���ض الق�ص�ص ال�صغيرة ووم�����ض��ات الأخ���ب���ار ع��ب��ر موقع
LEGO.com/mindstorms
 7معلومات عن الروبوت :الذهاب �إلى نماذج �أخرى لبناء البرنامج.
 عند فتح برنامج جديد ،يتم �إن�شاء مجلد الم�شروع تلقائياً ،الذي يحوي جميعالبرامج وال�صور والأ�صوات ،و�أ�شرطة الفيديو والتعليمات وغيرها من الموارد
الم�ستخدمة في الم�شروع.

 خ�صائ�ص �صفحة الم�شروع : انقر فوق عالمة التبويب مع مفتاح في �أق�صى الي�سار من عالمات تبويببرامج للو�صول �إلى �صفحة خ�صائ�ص الم�شروع.
 هذه ال�صفحة تعر�ض جميع البرامج وال�صور والأ�صوات بطريقة منظمة. -كما يمكنك و�صف الم�شروع الخا�ص بك عن طريق ن�صو�ص و�صور وفيديو.
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وصف المشروع

/1

/2
/3
/4

و�صف الم�شروع – لإدخ���ال عنوان الم�شروع الخا�ص بك وو�صفه ،وكذلك
�إ�ضافة ال�صور والفيديو ،ويمكن عر�ضها في �صفحة البداية وذلك عند معاينة
الم�شروع.
نظرة عامة على محتوى الم�شروع حيث يحتوي على جميع م��وارد الم�شروع:
البرامج وال�صور والأ�صوات  ...الخ
و�ضع االت�صال بالت�سل�سل حيث يحدد هذا المربع تمكين ات�صال ت�سل�سلي،
والذي ي�سمح ببرمجة �أربعة معالجات  EV3مت�صلة ببع�ضها بع�ض ًا .
م�شاركة الم�شروع الخا�ص بك .
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 / 2شرح قائمة األدوات :
عند فتح �صفحة الم�شروع تظهر ال�صفحة التالية :
2

1
4

3
8
5
6

7

 / 1م�ساحة تعليمية :تحتوى على عديد من الدرو�س ( )Robot Educatorونظرة
عامة على البرامج بالإ�ضافة �إلى دليل بناء مجموعة من النماذج والت�صاميم
لروبوتات جاهزة .
� / 2إ�ضافة م�شروع جديد :لكل م�شروع يكون بداخله برنامج �أو مجموعة برامج مما
ي�سهل على الطالب تنظيم ملفاته.
� / 3إ�ضافة برنامج �أو تجربة :لعمل تجارب عملية يتم من خاللها تحليل البيانات
وتوقع النتائج ،وعمل ح�سابات على تلك النتائج و�إ�ضافتها �إلى الم�شروع.
� /4إع����دادات الم�شروع :لم�شاهدة خ�صائ�ص الم�شروع من حيث الملفات التي
يحتويها ،كما يمكن �إ�ضافة و�صف للم�شروع �أو �صورة �أو فيديو.
 /5م�ساحة البرمجة :حيث نقوم ب�سحب الأوامر �إلى هذه الم�ساحة .
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 /6مجموعة الأوامر البرمجية :للتحكم في الروبوت وبرمجته.
 /7م�ساحة الإدارة و التعامل مع المعالج  :EV3يمكن من خاللها:
 تحميل البرامج تغيير ا�سم المعالج م�شاهدة م�ستوى البطارية �إعدادات الذاكرة �إعدادات التحكم عن طريق Wireless /8م�ساحة لإدارة المحتوى :تمكن الطالب من عمل توثيق للم�شروع الخا�ص به
و�إ�ضافة ن�صو�ص � -صور -فيديو� -إ�ضافة ملفات �صوتية � ...إلخ
 / 3شرح القوائم األساسية :
�أ /قائمة الت�شغيل  :وتحتوي على :
 �أمر الحركة با�ستعمال المحرك الكبير برمجة المحرك المتو�سط �أمر الحركة Move Steering �أمر الحركة Move Tank �أمر �شا�شة المعالج �أمر ال�صوت� -أمر �ألوان �أزرار المعالج
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ب /قائمة البداية والحلقات ال�شرطية :وتحتوي على:

� -أمر البداية Start

� -أمر االنتظار Wait

� -أمر التكرار Loop

� -أمر ال�شرطي Switch

 �أمر التكرار الالنهائيج /قائمة الح�سا�سات  :وتحتوي على :

 �أمر التحكم عن طريق �أزرار المعالج �أمر برمجة ح�سا�س اللم�س �أمر برمجة ح�سا�س الم�سافة �أمر برمجة ح�سا�س الدوران �أمر برمجة ح�سا�س الألون �أمر الم�ؤقت الزمني Timer �أمر برمجة ح�سا�س ال�صوت �أمر برمجة ح�سا�س IR �أمر برمجة ح�سا�س التوازن gyro37

د /قائمة البيانات :
تحتوي على عدة �أوامر ت�ستعمل في البرمجة المتقدمة �أهمها :

 �أمر �إ�ضافة قيمة متغيرة �أمر �إ�ضافة قيمة ثابتة الأوامر المنطقية الأوامر الريا�ضية مثل الجمع وال�ضرب والطرح والق�سمة� -أوامر �إ�ضافة ن�ص

هـ /قائمة الأوامر المتقدمة:
ت�ستعمل في البرامج المتقدمة و�أهم الأوامر :
 �أمر الو�صول �إلى الملفات �أمر االت�صال بالبلوتوث �أمر �إيقاف البرنامج38

 �أمر عك�س المحركو /قائمة �إنجازاتي :
من خ�لال ه��ذا التبويب يمكن حفظ وا�ستعمال ج��زء من البرنامج ،وال��ذي
ي�ستعمل با�ستمرار.
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الحلقة الخامسة

استخدام أوامر
البرمجة

بنود الحلقة :
� /1شرح �أوامر الحركة
 /2برمجة الروبوت على الحركة
تطبيق عملي :
برمجة الروبوت على التحرك �إلى الأمام
برمجة الروبوت على التحكم في جميع االتجاهات
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 / 1شرح أوامر الحركة :
ن�ستطيع جعل الروبوت يتنقل �إلى الأم��ام عن طريق تركيب قاعدة مثبت بها
محركين و عجلة حرة ،وعند دروان المحركين معا في �أحد االتجاهات يتحرك
الروبوت �إما �إلى الأمام �أو �إلى الخلف .وفي حالة دوران �أحدها عك�س الآخر
ينتج عنه دوران الروبوت �إلى اليمين �أو الي�سار ،حيث يوجد نوعين من �أنواع
المحركات في حقيبة . EV3
�أ /المحرك الكبير Large Motor :

هو محرك ذكي وقوي ي�شتمل على ح�سا�س دوران
محدد �إلى �أقرب درجة ،وهو الأمثل لال�ستخدام في
حال ما �إذا كانت قاعدة الروبوت ثقيلة وتحتاج قوة
لجرها .
	�إذ ًا �سرعة المحرك الكبير �ضعيفة ولكن عزمه
�أقوى.
ب /المحرك المتو�سط Medium Motor :

يت�ضمن المحرك المتو�سط �أي�ض ًا ح�سا�س دوران
لكنه �أ�صغر حجما و�أخف وزنا من المحرك الكبير
وهذا يعني �أنه قادر على التحرك ب�سرعة �أكبر من
المحرك الكبير.
	�إذ ًا �سرعة المحرك المتو�سط �ضعيفة ولكن عزمه �أقوى.
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خ�صائ�ص �أيقونة الحركة : Large motor
 يمكن من خاللها برمجة محرك واحد فقط ،ويجب�أن يكون مو�صو ًال ب�أحد المنافذ الأربعة،A-B-C-D :
كما يجب تحديد نف�س المنفذ المو�صول بالروبوت .
 للتحكم في الحركة توجد خم�س و�ضعيات نتحكم بهافي الروبوت :
�إطفاء المحرك
مقدار الحركة
بالزمن

ت�شغيل المحرك
دائماً

مقدار الحركة
بالزوايا

مقدار الحركة
بعدد الدورات

 يمثل الم�ؤ�شر في ال�صورة قيمة القوة �أو ال�سرعةالمطبقة على الروبوت ،حيث تمثل ( )100القيمة
الق�صوى و ( )100-القيمة الدنيا وال��ت��ي تجعل
الروبوت ينتقل في االتجاه المعاك�س.
 تمثل الأيقونة الأخيرة كيفية توقف الروبوت� ،إماتوقف تام �أو توقف بطيء .
مالحظة  :نف�س الخ�صائ�ص موجودة في Medium Motor
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�أيقونة الحركة : Move Steering
ي���م���ك���ن م����ن خ�ل�ال���ه���ا ب���رم���ج���ة م���ح���رك���ي���ن ف��ي
ن��ف�����س ال��وق��ت ح��ي��ث ي�����س��م��ح ه���ذا الأخ���ي���ر بتنقل
ال�����روب�����وت ف����ي ج��م��ي��ع االت����ج����اه����ات الأرب����ع����ة
وي���ج���ب �أن ت���ك���ون ال���م���ح���رك���ات م��و���ص��ول��ة ب����أح���د ال��م��ن��اف��ذ الأرب����ع����ة :
 ، A-B-C-Dكما يجب تحديد نف�س المنفذ المو�صول بالروبوت .
 عند تحديد قيمة ال�سرعة �سوف تنطبق على جميعالمحركات المحددة ،وكذلك بالن�سبة للتوقف وكيفية
التنقل.
 يمثل ال�سهم في ال�صورتين اتجاه الروبوت حيث تمثلالقيم من � -100إلى � 0إلى  100مختلف االتجاهات
واالنحرافات ،فمث ًال قيمة  -100تمثل دوران الروبوت
على نف�سه عك�س عقارب ال�ساعة بينما القيمة  0تعني
االتجاه �إلى الأمام .
	•�أيقونة الحركة : Move Tank
 من خاللها ن�ستطيع برمجة محركين في نف�س الوقتوتملك نف�س خ�صائ�ص � ، Move Steeringإال �أن القوة
المطبقة تكون ب�شكل منف�صل وهذا يجعل انحراف الروبوت �أدق ،حيث ت�ساوي القيم
يجعل الروبوت ينتقل �إلى الأمام واختالفها يجعل الروبوت يعك�س اتجاهه وهكذا.
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 / 2برمجة الروبوت على الحركة :
تطبيق عملي : 3
�أ /برمجة الروبوت على التحرك �إلى الأمام :
 �سنقوم في هذا التطبيق العملي ببرمجة الروبوت على التحرك للأمام بمقدار 5دورات:
 نختار �أمر الحركة  Move Steeringمن تبويب الحركة  Actionونغير فيخ�صائ�ص الحركة وذلك بو�ضع القيم التالية:
 نوع الحركة = دروان االتجاه = الأمام القوة = 50 عدد الدورات =  5دورات نقوم باختيار المنافذ = B ; C �سجل مالحظتك .................................. : في المرحلة الثانية نختار �أمر الحركة Move Tank نت�أكد من خ�صائ�ص الحركة و ذلك بو�ضع قيم: نوع الحركة = دوران القوة لكال المحركين = 50 عدد الدورات =  5دورات نقوم باختيار المنافذ = B ; C �سجّ ل مالحظتك ................................ : -من خالل و�ضعية الروبوت في كال الأمرين ،ما هو الأمر الأدق ؟
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ب /برمجة الروبوت على التحرك في اتجاهات مختلفة:
�سنقوم في هذا التطبيق العملي ببرمجة الروبوت على التحرك للأمام ثم
اليمين ثم الأمام ثم الي�سار ثم الخلف بمقدار  5دورات في كل مرة ،وذلك
با�ستعمال الأمرين  Move Tank :و .Move Steering

�سجل ا�ستنتاجك :

...................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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الحلقة السادسة

تطبيقات
على أوامر البرمجة

بنود الحلقة :
 /1برمجة الروبوت با�ستخدام المدة الزمنية
تطبيق عملي : 04
 برمجة الروبوت على اجتياز الحواجز /2برمجة الروبوت با�ستخدام قيم الزوايا
تطبيق عملي : 05
 -برمجة الروبوت ل�ضرب الكرة المو�ضوعة في زاوية معينة
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 / 1برمجة الروبوت باستخدام المدة الزمنية
/1برمجة الروبوت با�ستخدام المدة الزمنية:
يتم التحكم في حركة الروبوت عن طريق �أربع خ�صائ�ص وذلك �إما عن طريق :
 جعل الروبوت يتنقل دائم ًا بدون توقف . �أو برمجته بعدد الدورات . �أو برمجته بالمدة الزمنية والتي تقدر بالثواني . �أو برمجته عن طريق قيم الزوايا .* كما توجد �أيقونة خا�صة بتوقيت الأوامر والتي ت�سمح بت�أجيل ت�شغيل الأمر الذي
ي�أتي من بعده بزمن محدد .
تحتوي �أيقونة الأمر بالحركة على �أمر التنقل با�ستعمال المدة الزمنية ،حيث
يتحرك الروبوت �إلى الأمام بمقدار الزمن المحدد ،ومن العالقة الريا�ضية
المعروفة:
م�سافة التنقل = ال�سرعة * الزمن
في مثالنا هذا �سوف نثبت ال�سرعة على  50بينما
نغير قيم الزمن لنالحظ تغير م�سافات الروبوت،
ومنها تحديد قيمة التنقل بالن�سبة �إلى الزمن.
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تطبيق عملي : 04
�سوف نقوم في هذا التطبيق ببرمجة الروبوت للتحرك �إلى الأمام بمقدار �أزمنة
مختلفة ال�ستنتاج قيمة التنقل مقارنة بقيمة الزمن.
ثم نطبق القيم على الروبوت الجتياز الحواجز با�ستعمال المدة الزمنية.
�أ /تحديد ن�سبة التنقل عن طريق المدة الزمنية المحددة:
 نختار �أمر الحركة  Move Steeringمن تبويب الحركة  Actionونغيره فيخ�صائ�ص الحركة .
 نت�أكد من خ�صائ�ص الحركة وذلك بو�ضع قيم: نوع الحركة = زمن االتجاه = الأمام القوة = 50 نقوم باختيار المنافذ = B ; C�أكمل الجدول وا�ستنتج قيمة التنقل :
المدة الزمنية (ثانية)

6

3

9

م�سافة التنقل (�سم)
ا�ستنتاج  :مقدار التنقل لكل  1ثانية هو � ......................سم
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12

15

ب /برمجة الروبوت على اجتياز الحواجز :
 بعد تحديد ن�سبة التنقل بالن�سبة للزمن قم ببرمجة الروبوت على اجتيازالحواجز حتى الو�صول �إلى النهاية .
 نختار �أمر الحركة  Move Steeringمن تبويب الحركة  Actionونغير فيخ�صائ�ص الحركة .
 نت�أكد من خ�صائ�ص الحركة وذلك بو�ضع قيم: نوع الحركة = دروان االتجاه = �إلى الأمام ثم اليمين ثم الأمام ثم الي�سار ثم الأمام ثم التوقف. القوة = 50 -نقوم باختيار المنافذ = B ; C

النهاية

� 30سم

� 50سم
� 20سم

� 20سم
� 15سم

البداية

 -قم بتطبيق البرمجة التالية مع اعتماد القيم الم�ستنتجة من خالل الجدول .
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-

-

/برمجة الروبوت باستخدام قيم الزوايا :
تحتوي محركات  EV3على ح�سا�س دوران يمكنها من تحديد قيم الزوايا التي
تدور بها حيث:
دورة كاملة = ° 360
كما يمكن للمحرك �أن يتجه في كلتا
الجهتين وي��رم��ز ل�لات��ج��اه المعاك�س
بالرمز ال�سالب ،واليق�صد به وجود
زاوي��ة �سالبة ولكن فقط للتعبير عن
اتجاه الدوران .
تحتوي �أيقونة الأمر بالحركة على �أمر التنقل با�ستعمال قيم الزوايا ،حيث
يتحرك الروبوت �إلى الأمام بمقدار قيمة الزاوية .

 ويعبر عن قيم الزوايا انطالقا من دائرة يتم تحديد قيمة الزاوية من ال�صفر�إلى الربع ثم الن�صف حتى الدائرة كاملة وهكذا ح�سب القيمة .
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تطبيق عملي : 05
 �سوف نقوم في هذا التطبيق ببرمجة الروبوت على ركل كرة مو�ضوعة في زاويةمعينة عن طريق  ,Medium motorويجب عليه التنقل بـ زاوية  ° 180لركل
الكرة ،و�سن�ضع على المحرك ذراع ال�ستعمالها في ركل الكرة.
 نختار �أمر الحركة  Medium motorمن تبويب الحركة  Actionونغير فيخ�صائ�ص الحركة وذلك بو�ضع القيم التالية:
 نوع الحركة = زاوية االتجاه = الأمام القوة = 100 -نقوم باختيار المنافذ =A
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الحلقة السابعة

برمجة حساس اللمس
TOUCH SENSOR

بنود الحلقة :
 /1تعريف عام للح�سا�سات
/2تعريف ح�سا�س اللم�س Touch sensor
� /3شرح �أمر االنتظار Wait
تطبيق عملي : 06
برمجة الروبوت على التنقل ذهاب ًا و �إياب ًا عن طريق ح�سا�س اللم�س

53

 / 1تعريف عام للحساسات :
الح�سا�س هو عن�صر �إلكتروني مركب يقوم ب�إعطاء �إ�شارة منطقية « � 0أو � » 1أو
�إ�شارة كهربائية «  Xفولت » في مخرجه انطالق ًا من ظاهرة فيزيائية « حرارة
– رطوبة – �ضغط – �سرعة – كثافة – �ضوء  ».........في مدخله كما تختلف
�أنواع الملتقطات على ح�سب الحاجة �إلى ا�ستعمالها ،وكذلك على ح�سب نوعية
المخرج الذي تعطيه « قيمة منطقية �أو كهربائية �أو مقاومة متغيرة »  ،وعلى
ح�سب الدوائر الإلكترونية المدمجة فيها ،وتنق�سم الملتقطات �إلى ن�شطة وغير
ن�شطة »  ،والمخطط الوظيفي لكل ح�سا�س مو�ضح في ال�صورة:

 / 2تعريف حساس اللمس : Touch Sensor
ح�سا�س اللم�س هو ح�سا�س رقمي يقوم باال�ست�شعار عن طريق ر�أ�س �أحمر مدبب،
وعند ا�صطدام الر�أ�س بج�سم ما يقوم ب�إعطاء قيمة �إلى المعالج.
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توجد ثالث حاالت لح�سا�س اللم�س :
�أ /حالة ال�ضغط :
ويكون الر�أ�س الأحمر في حالة الراحة للخارج� ،أي يعطي
قيمة  0للمعالج و في حالة ال�ضغط عليه يعطينا قيمة 1
ب /حالة تحرير ال�ضغط :
ويكون الر�أ�س الأحمر في حالة الراحة للداخل� ،أي يعطي قيمة  1للمعالج وفي
حالة فك ال�ضغط عنه يعطينا قيمة . 0
ج /حالة اال�صطدام :
يتم ال�ضغط على ال��ر�أ���س الأح��م��ر باال�صطدام لمرة
واحدة ،فيعطي نب�ضة واحدة للمعالج �إلى �أن ينتقل من
القيمة � 0إلى  1ثم يرجع �إلى . 0
 / 3برمجة أمر االنتظار : Wait
تحتوي �أيقونة الأم��ر باالنتظار على ع��دة �أوام��ر،
وتتمثل وظيفتها في االنتظار حتى يتحقق ال�شرط،
وهو �إما �أن يكون �أحد عنا�صر الح�سا�سات �أو زمن �أو
غير ذلك.
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وفي در�سنا اليوم �سوف نختار �أمر انتظار ال�ضغط على
الح�سا�س ،حتى يتحقق ال�شرط المذكور في الح�سا�س.
وتظهر في ال�صورة الحاالت الثالث للح�سا�س ،وهي
ال�ضغط وتحرير ال�ضغط واال�صطدام .
تطبيق عملي : 06
 برمجة الروبوت على التنقل ذهاب ًا و�إياب ًا عن طريق ح�سا�ساللم�س:
�سوف نقوم في هذا التطبيق ببرمجة الروبوت على التحرك �إلى الأمام ،ثم عند
اال�صطدام بالجدار يرجع للخلف بمقدار  3دورات ،ثم يتوقف وي�صدر �صوتاً.
	�أو ًال  :نختار �أمر الحركة  Move Steeringمن تبويب الحركة  Actionونغيرفي خ�صائ�ص الحركة.
 نت�أكد من خ�صائ�ص الحركة وذلك بو�ضع قيم : نوع الحركة = دوران م�ستمر االتجاه = الأمام القوة = 50 -نقوم باختيار المنافذ = A/B

56

ثاني ًا :
 نختار �أمر االنتظار الخا�ص بح�سا�س اللم�سثم نحدد خا�صية المقارنة ثم نختار الرمز
 1الذي يرمز �إلى الحالة الثانية لح�سا�س
اللم�س و هي ال�ضغط .
ثالث ًا :
 نختار �أمر الحركة  Move Steeringمن تبويب الحركة  Actionونغير فيخ�صائ�ص الحركة .
 نت�أكد من خ�صائ�ص الحركة وذلك بو�ضع قيم : نوع الحركة =  3دورات االتجاه = خلف القوة = 50 نقوم باختيار المنافذ = A/Bرابع ًا :
 نختار �أمر برمجة ال�صوت  Soundمن تبويب Actionحيث يحتوي على عدة �أوامر منها نوع
ال�صوت �إما نغمة �أو ملف �صوتي .
 يتم التحكم في �شدة ال�صوت في �سلم من � 0إلى 100كما يحتوي على �أمر التوقف بعد �إ�صدار
ال�صوت �أو التكرار وغيره .
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البرنامج النهائي :
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الحلقة الثامنة

برمجة حساس األلوان
Color Sensor

بنود الحلقة :
 /1تعريف ح�سا�س الألوان
� /2شرح �أوامر برمجة ح�سا�س Color Sensor
� /3شرح الأوامر ال�شرطية If/Else
� /4شرح �أوامر التكرار Loop
تطبيق عملي : 07
برمجة الروبوت على عدم الخروج من الإطار الأ�سود
Color Sensor
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 / 1تعريف حساس األلوان : Color Sensor
ح�سا�س الأل��وان هو جهاز ا�ست�شعار رقمي يمكن
من خالله الك�شف عن اللون �أو �شدة ال�ضوء .هذا
اال�ست�شعار يمكن ا�ستخدامه في ثالثة �أو�ضاع
مختلفة:
 التعرف على الألوان . قيا�س �شدة انعكا�س ال�ضوء. قيا�س �شدة ال�ضوء المحيط به .�أ /و�ضع الألوان :
 في و�ضع اللون ،يتعرف الح�سا�س على�سبعة �ألوان وهي :
(الأ�سود ،الأزرق ،الأخ�ضر والأحمر ،
الأ�صفر ،الأبي�ض ،البني).
هذه الميزة ت�سمح لنا بالتعرف على
الأل����وان م��ن خ�لال �أوام���ر البرمجة
حيث يكفي فقط تحديد �أحد الألوان
ال�سبعة المراد التقاطها (كرة مثالً) ،ويقوم الح�سا�س بعمل ق��راءة �سريعة
عندما يكون قريب ًا منه بم�سافة تمكنه من قراءة اللون.
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ب /و�ضع قيا�س �شدة انعكا�س ال�ضوء :
 يقوم الح�سا�س بقيا�س �شدة ال�ضوء المنعك�س على�سطح ما عن طريق انبعاث �ضوء �أحمر يتم �إر�ساله،
ثم قيا�س قيمة انعكا�سه ومن ثم تحديد نوعية ال�سطح
خا�صة �إذا كان �أبي�ض �أو �أ�سود:
حيث ي�ستعمل �سلم من � 0إلى 100
ومقيا�س  0يمثل = �سطح ًا مظلم ًا �أو �أ�سود ومقيا�س
 100يمثل �سطح ًا م�شرق ًا �أو �أبي�ض .
ج /و�ضع قيا�س �شدة ال�ضوء المحيط به:
يقوم الح�سا�س بقيا�س �شدة ال�ضوء المحيط به مثل دخول النور من النافذة ،ثم
تتم قراءة قيمته .
وي�ستعمل �سلم من � 0إلى 100
حيث مقيا�س  0يمثل = �سطح ًا مظلم ًا �أو
�أ�سود
ومقيا�س  100يمثل �سطح ًا م�شرق ًا �أو
�أبي�ض.
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ومثال على ا�ستعماله برمجة الروبوت على ت�شغيل �إنذار عند �شروق ال�شم�س
�صباحا �أو ت�شغيل الم�صابيح عند نزول الظالم ليال.
 يحتوي ح�سا�س الألوان على تردد �أخذ العينات . kHz 1 لال�ستعمال الأمثل للح�سا�س يف�ضل ا�ستعمال الو�ضع الأول والثاني لتوفر الدقةفيهما .لقراءة �سليمة و دقيقة يف�ضل و�ضع الح�سا�س عمودي ًا بحيث يكون قريب ًا
من ال�سطح المراد التعرف عليه و لكن دون لم�سه .
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 / 2شرح أوامر برمجة حساس األلوان :
تتم برمجة ح�سا�س الألوان من خالل طريقتين:
الطريقة الأولى /با�ستخدام �أمر االنتظار : Wait
	ال يتم تنفيذ الأمر الذي ي�أتي بعد الح�سا�س �إال بعد تحقق ال�شرط وهو التقاط�أحد الألوان التي يتم اختيارها .
اختيار المنفذ 1
الخا�ص بالح�سا�سات

اختيار �أحد
الأو�ضاع الثالثة

اختيار ح�سا�س الألوان

�أ /اختيار الو�ضع الأول :
وهو ا�ستعمال الح�سا�س ال�ست�شعار الأل��وان حيث تظهرالأيقونة التالية :
 ولكل ل��ون رق��م للداللة عليه من � 1إل��ى  7هي الأل��وانال�سبعة.
 بخ�صو�ص الرقم  0ي�ستعمل في برمجة الروبوت علىعدم التقاط �أي لون.
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ب /اختيار الو�ضع الثاني :
وهو قيا�س �شدة انعكا�س ال�ضوء حيث تظهر الأيقونة التالية:

اختيار �شدة الإ�ضاءة المنعك�سة
ا�ستعمال الأوامر المنطقية

-

تمثل القيمة � 50شدة الإ�ضاءة وقد عرفنا �أن:
القيمة  0تعني �أن الج�سم مظلم جد ًا
والقيمة 100تعني �أن الج�سم م�شرق جد ًا
وبين هذه القيم تختلف بين الإظالم والإ�شراق ح�سب االحتياج.

ج /اختيار الو�ضع الثالث :
وهو قيا�س �شدة ال�ضوء المحيط بالح�سا�س حيث
تظهر الأيقونة التالية:
وهي تحتوي على نف�س خ�صائ�ص الو�ضع الثاني،
غير �أن الفرق بينهما هو �أن الو�ضع الثاني يقي�س
�شدة ال�ضوء الأحمر المنعك�س ،بينما الو�ضع الثالث
يقي�س ال�ضوء الحالي المحيط به.
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الطريقة الثانية /عن طريق �أمر الح�سا�س :
وت��ح��ت��وي ع��ل��ى نف�س خ�صائ�ص �أي��ق��ون��ة الأم���ر
باالنتظار ،ولكن ي�شترط لها �أمر �شرطي switch
و�أمر تكرار  ، loopوهي ت�ستعمل لو�ضع احتمالية
التقاط لونين .

 / 2شرح أوامر الشرطية : If/Else
تحتوي �أيقونة �أمر ال�شرط على المكونات التالية :
في حالة تحقّق ال�شرط

في حالة عدم تحقّق ال�شرط

�شريط تحديد الألوان

�شرط ح�سا�س اللون

ويوجد لها حالتان �إما نعم �أو ال .
ف�إذا تحقق ال�شرط الأول يتم تنفيذ كل ما بداخل الحلقة ،و�إذا لم يتحقق ف�إنه
ينتقل �إلى ال�شرط الذي يليه ب�شكل تلقائي وهكذا.
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 / 3شرح أوامر الشرطية : Loop
في الأوامر التي تحتوي على �شرط انتظار �أو تغير في قيمة الح�سا�س ونحتاج
قراءة م�ستمرة للبرنامج طوال عمل الح�سا�س نحتاج �إلى حلقة تكرار وهو �إما
�أن يكون:
 تكرار م�ستمر بدون انقطاع �إلى ماال نهاية. تكرار بعدد معين يحدد من الخ�صائ�ص. تكرار بزمن معين يحدد من الخ�صائ�ص. -تكرار با�ستعمال ال�شرط المنطقي � :صحيح /خط�أ.
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تطبيق عملي :07
برمجة الروبوت على عدم الخروج من الإطار الأ�سود:
�سوف نقوم في هذا التطبيق ببرمجة الروبوت على عدم الخروج من الإطار
الأ�سود و البقاء داخله .

�أو ًال  :نختار �أمر التكرار الالنهائي وجعل البرناج كام ًال بداخله ليتم تكراره بالكلية.
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ثاني ًا  :نختار الأمر ال�شرطي if /Else

ونحدد اللون الأ���س��ود هو ال�شرط ،كما نختار
المنفذ رقم 1

ثالثاً :نقوم بو�ضع جواب ال�شرط :
في حالة تحقق ال�شرط وهو التقاط اللون الأ�سود ،نقوم بجعل الروبوت يرجع
للوراء عدد  3دورات ،ثم االلتفاف لليمين عدد  3دورات.
وفي حالة لم يلتقط اللون الأ�سود ،نقوم ببرمجة الروبوت على التنقل �إلى الأمام
ب�شكل م�ستمر حتى يلتقط اللون الأ�سود .
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البرنامج النهائي :

69

70

الحلقة التاسعة

برمجة حساس المسافة
Ultrasonic Sensor

بنود الحلقة :
 /1تعريف ح�سا�س الم�سافة
 /2ا�ستعماالت ح�سا�س الم�سافة
� /3شرح �أوامر برمجة ح�سا�س Ultrasonic sensor
 تطبيق عملي : 08 برمجة الروبوت على اجتياز الحواجزUltrasonic sensor
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 / 1تعريف حساس المسافة : Ultrasonic Sensor
ح�سا�س الم�سافة هو جهاز ا�ست�شعار رقمي
م��ن خ�لال تقنية الأ�شعة ف��وق ال�صوتية
ي�ستطيع قيا�س الم�سافة عن بعد.
ويحتوي ح�سا�س الم�سافة على مر�سل
وم�ستقبل مو�ضوعان ب�شكل متقابل ،ويتم
�إر�سال الموجة فوق ال�صوتية من المر�سل،
وفي حالة ا�صطدامها بحاجز يكون هناك
ارت���داد بقيمة مغايرة تعطى عن طريق
عالقات ريا�ضية بال�سنتيمتر .

وي�صل مدى ح�سا�س الم�سافة �إلى � 250سم .
�أو � 99إن�ش . inch
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 / 2استعماالت حساس المسافة : Ultrasonic Sensor
ي�ستعمل ح�سا�س الم�سافة في حياتنا اليومية ب�شكل كبير جد ًا مثل :
 ال�سيارات �أبواب المحالت -للحرا�سة الأمنية

كما ي�ستطيع ح�سا�س قيا�س الم�سافة الك�شف عن جميع المواد من غير التما�س
كيفما كانت ال��م��ادة ،ويمكن من خالله الك�شف عن الحديد ،البال�ستيك،
الخ�شب ،جميع ال�سوائل والألوان .
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وي�ستعمل هذا النوع في التطبيقات ال�صناعية للك�شف عن:
 تحديد �شرائح الآالت وجود الزجاج الأمامي لل�سيارات في عملية التجميع والتركيب مرور العنا�صر في الناقل :قارورات زجاجية ،الحلويات .... / 3شرح أوامر برمجة حساس المسافة :
تحتوى �أيقونة الح�سا�س على ثالثة �أنواع من القيا�س:
	�أ /القيا�س عن طريق �إر�سال موجة فوق �صوتية وح�ساب ا�صطدامها بج�سم ما
وذلك بـ :ال�سنتمتر .
ب /القيا�س عن طريق �إر�سال موجة فوق �صوتية وح�ساب ا�صطدامها بج�سم ما
وذلك بـ :الإن�ش . Inches
ج /ا�ستعمال خا�صية اال�ستماع والتقاط ح�سا�س �آخر.

و�سنتناول بالتف�صيل للأنواع الثالثة من القيا�س لأيقونة الح�سا�س:
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	�أ /قيا�س الم�سافة عن طريق ال�سنتمتر :
في حالة ا�ستعمال هذه الخا�صية يقوم الح�سا�س ب�إظهار �إنارة على الح�سا�س
ثابتة ,كما تحتوي �أيقونة الح�سا�س على:
في حالة تحقّق ال�شرط

�شريط تحديد الألوان

في حالة عدم تحقّق ال�شرط

�شرط ح�سا�س اللون

 تمثل القيم بين � 0سم و � 250سم قيم الح�سا�س التي يمكن من خاللها التقاطج�سم �أمامه.
 القيمة  0تعنى �أن الح�سا�س ملت�صق بالج�سم لذلك ال يلتقطه. القيمة  250تعنى �أن الج�سم بعيد جد ًا عن نطاق التقاط الح�سا�س ،وهذا اليمكن الح�سا�س من االلتقاط .
ب /قيا�س الم�سافة عن طريق الإن�ش : Inch
 تحتوي �أيقونة الح�سا�س على نف�سخ�صائ�ص الأيقونة الأول��ى ،فيما
عدا �أن القيا�س يكون بالإن�ش بدل
ال�سنتيمتر .
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ج /ا�ستعمال خا�صية اال�ستماع والتقاط ح�سا�س �آخر :
 ف��ي ح��ال��ة ا�ستخدام ه��ذه الخا�صية يقومالح�سا�س بت�شغيل �إ�ضاءة متقطعة للداللة
على ا�ستعمال هذا النمط.
 في النوعين الأولين يكون الح�سا�س في و�ضع الإر�سال واال�ستقبال للموجة فوقال�صوتية وتحديد قيمة ارتدادها ،بينما في النوع الثالث يقوم الح�سا�س فقط
بالتقاط �أي �إ�شارة فوق �صوتية من ح�سا�س �آخر ،وت�سمى خا�صية اال�ستماع �أو
الح�ضور.
تطبيق عملي : 08
 برمجة الروبوت على اجتياز الحواجز :�سوف نقوم في هذا التطبيق على برمجة الروبوت لعدم اال�صطدام بالحاجز
واجتيازه و�إكمال طريقه �إلى الأمام.

حاجز
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�أ /البرمجة عن طريق �أمر الح�سا�س : Ultrasonic
�أو ًال  :نختار �أمر التكرار الم�شروط بالتقاط ح�سا�س الم�سافة وجعل البرنامج كام ًال
بداخله ليتم تكراره بالكلية .

ثانياً :نختار الأمر ال�شرطي  if / Elseونحدد ح�سا�س الم�سافة عن طريق القيا�س
بال�سنتيمتر هو ال�شرط ،كما نختار المنفذ رقم . 1

ثالثاً :نقوم ببرمجة ح�سا�س الم�سافة:
في حالة تحقق ال�شرط وهو التقاط الجدار ،يتم برمجته على م�سافة �أقل �أو
ت�ساوي القيمة � 30سم لكي نمكن الروبوت من ال��دوران ،وفي حالة االلتقاط
يقوم الروبوت بالدوران بمقدار دورتين ثم التنقل للأمام بمقدار دورتين ،ثم
الدوران �إلى الي�سار بمقدار دورتين ،ثم التنقل �إلى الأمام بمقدار  5دورات،
ثم الدوران �إلى اليمين بمقدار دورتين ،ثم التنقل للأمام بمقدار دورتين ،ثم
ال��دوران لليمين بمقدار دورتين ،ثم التنقل �إلى الأم��ام بمقدار  5دورات ،ثم
التوقف مع �إ�صدار �صوت.
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و�إذا حال لم يلتقط الجدار� ،أي �أن قيمته �أكبر تمام ًا من � 30سم ،نقوم ببرمجة
الروبوت على التنقل �إلى الأمام ب�شكل م�ستمر ،حتى يلتقط الجدار على بعد � 30سم.

البرنامج النهائي :

ب /البرمجة عن طريق �أمر انتظار الح�سا�س : Ultrasonic
نقوم بنف�س الخطوات ال�سابقة مع ا�ستبدال �أمر ال�شرط  Ifب�أمر االنتظار Wait
البرنامج النهائي :

قم بعمل مقارنة بين البرنامجين من حيث الأداء وعدد الأوامر� .أيهما اف�ضل؟
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الحلقة العاشرة

برمجة حساس الزوايا
Gyro Sensor

بنود الحلقة :
 /1تعريف ح�سا�س الزوايا
� /3شرح �أوامر برمجة ح�سا�س Gyro sensor
تطبيق عملي : 09
برمجة الروبوت على الدوران على مكعب بزوايا مختلفة
Gyro sensor
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 / 1تعريف حساس الزوايا : Gyro Sensor
ح�سا�س الزوايا هو م�ست�شعر رقمي يك�شف الحركة
الدورانية حول محور واحد عندما يقوم الروبوت
ب��ال��دوران ح�سب اتجاه الأ�سهم المتواجدة على
ح�سا�س الزاويا.
 يقوم الح�سا�س بقيا�س قيمة ال�سرعة الدورانية بـالدرجة في الثانية .
	�أق�صى قيمة ي�ستطيع الح�سا�س قراءتها هي 440 :درجة  /الثانية .
-

برمجة الروبوت على تحديد زاوية الدوران ب ° 90

على محور قيا�س ح�سا�س الزوايا .
 للت�أكّد من القيمة الحقيقة لح�سا�س الزاويا يجبتو�صيل الح�سا�س م��ع المعالج م��ن دون تحرك
الح�سا�س ،ومن ثم الدخول �إلى خ�صائ�ص الح�سا�س
واختيار رقم المنفذ المو�صل به .
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 نقوم بالمالحظة دون تحريك الروبوت لعدة ثوانٍ ،ف�إذا ح�صلنا على قيمة  0فهذا يدل على �أن الح�سا�س
�سليم وقراءته االبتدائية �صحيحة ،ثم نقوم بتدويره
لمالحظة قيم الزوايا ومقارنتها من الواقع العملي.
	�أم���ا �إذا ل��م يعطنا رق��م  0فيجب �إط��ف��اء المعالجوالمحاولة من جديد.
 / 2شرح أوامر برمجة حساس الزوايا : Gyro Sensor
تحتوى �أيقونة ح�سا�س الزاويا على عدة طرق ال�ستخدامه :
�أ /ا�ستعماله للقيا�س
ب /ا�ستعماله للمقارنة بين القيم
ج� /إعادة التهيئة
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في حالة ا�ستخدامه للمقارنة ن�ستعمل
�أي��ق��ون��ة مقارنة ال��زواي��ا  Angleالتي
تمكننا من تحديد الزاوية التي نرغب
في ا�ستعمالها عند بلوغها .

رقم المنفذ

اختيار قيمة الزاوية
العالقات المنطقية

مالحظة  :ح�سا�س الزوايا يقي�س الزاويا في محور واحد فقط فيجب و�ضع
الح�سا�س في الو�ضعية ال�صحيحة .
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تطبيق عملي : 09
برمجة الروبوت على الدوران حول مكعب :
 �سوف نقوم في هذا التطبيق ببرمجة الروبوت على الدوران حول المكعب بدقة،حيث يتحرك �إلى الأمام ثم يدور بزاوية  ° 90في جميع الجهات الأربعة ،ثم
يتوقف في نف�س المكان الذي بد�أ منه ،ويتم برمجة الروبوت عن طريق �أمر
انتظار الح�سا�س . Wait
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خطوات البرمجة :
�أو ًال :
 نختار �أمر الحركة  Move Steeringمن تبويب الحركة  Actionلجعل الروبوتيتنقل �إلى الأمام .
 نت�أكد من خ�صائ�ص الحركة و ذلك بو�ضع قيم: نوع الحركة = دروان االتجاه = الأمام القوة = 50 عدد الدورات =  5دورات نقوم باختيار المنافذ = B ; Cثانياً :
 نختار �أمر الحركة  Move Steeringمن تبويب الحركة  Actionللدروان �إلىاليمين
 نت�أكد من خ�صائ�ص الحركة وذلك بو�ضع قيم: نوع الحركة = دروان االتجاه = الأمام القوة = 30 عدد الدورات = دوران با�ستمرار -نقوم باختيار المنافذ = B ; C
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ثالثاً :
نختار �أمر االنتظار الخا�ص بالح�سا�س ون�ستعمل خا�صية التغيير في القيمة
. Change

 نبرمج الح�سا�س على الزاوية نختار الأمر رقم  2حيث:	•الرقم  0يمثل القيمة الت�صاعدية .
	•الرقم  1يمثل القيمة التنازلية .
	•الرقم  2يمثل االختيار بدون تقييد .
° 90

رابعاً :
 نختار �أم��ر الحركة  Move Steeringمن تبويب الحركة  Actionلبرمجةالروبوت على التوقف.
 نت�أكد من خ�صائ�ص الحركة وذل��ك بو�ضعالقيم التالية:
 نوع الحركة = توقف نقوم باختيار المنافذ = B ; C85

خام�ساً :
ف��ي ال��خ��ط��وات الأرب�����ع ال�����س��اب��ق��ة تم
برمجة الروبوت فقط على التنقل �إلى
الأمام والدوران بزاوية  90ثم التوقف،
وهذا يعني �أنه تحرك على جهة واحدة
ولعمل ذلك حول كامل المكعب يجب
تكرار كل الخطوات ال�سابقة  4مرات
وذلك عن طريق �أمر التكرار . Loop
البرنامج النهائي :
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