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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
ت�ساعد المعلمين في تو�صيل �أفكارهم والتعبير عنها واقعي ًا من خالل �أدوات متطورة،
لذلك تم �إن�شاء روبوتات تعليمية على ح�سب الفئات العمرية انطالق ًا من المرحلة
االبتدائية وحتى المرحلة الثانوية والجامعية ،ثم الدخول في عالم الروبوتات
المفتوحة الم�صدر  - Source Open -التي ي�ستفيد منها الطلبة 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 التي ت�شكل تحدی ًا لعدید من دول العالم ،وتدعم
االهتمام العالمي المتزاید بمجاالت العلوم والتكنولوجیا والهند�سة والریا�ضیات
( )STEMوهي اخت�صار للأحرف الأولى لمجاالت «العلوم والتكنولوجیا والهند�سة
والریا�ضیات» باللغة االنجليزية.
وت�ساعد وحدات الروبوت في تنمية قدرات الطلبة على االبتكار المتكامل،
وتحتوي كل منها على  10درو�س تندرج تحتها عدة موا�ضيع متكاملة لتطبيق ما
تم درا�سته خالل الم�شوار الدرا�سي ،لكي يتعرف الطالب من خاللها على مفهوم
الروبوت و�أنواعه وتطبيقاته وكيفية تركيبه وبرمجته على �أداء بع�ض المهام كالتنقل
بحركات معينة وقيا�س الم�سافة والزمن 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 � :آلة 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 لكل واحد
احتياجاته الخا�صة ،ويمكن طرح ال�س�ؤال بال�صيغة التالية :
 -ما فوائد الروبوت التي يتم تحقيقها من ا�ستخدام الروبوت في بع�ض المواقف؟
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•
•
•
•

ب�شكل عام تم ت�صنيع الروبوت ليخدم في ثالثة 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 :
الميكانيكا :ويق�صد بها هيكل الروبوت.
الإلكترونيات :ونق�صد بها الملتقطات والعقل والمحركات.
الكهرباء :ويق�صد بها الطاقة التي ت�ستعملها المكونات الإلكترونية والمحركات.
الحا�سوب :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.
● ي�ساعد الطالب على تحمل الم�س�ؤولية لكل الأ�شياء المتعلقة به.
●	�إيجاد 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
الطلبة 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 محركات ت�سمح بتكوينها على �شكل �إن�سان.

Bioloid

DARWIN

NAO

GP

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

EV3

STEM

mBot
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ARDUINO

 / 8عالقة الروبوت التعليمي بنظام (: )STEM
ليكون ت�صميمك للروبوت ناجح ًا وذا موا�صفات عالية ال بد من مراعاة جانب
التخطيط الهند�سي والح�ساب الريا�ضي قبل البدء في التركيب والبرمجة
حيث تتمثل فوائد التخطيط والح�ساب فيما يلي:
 تدريب الطالب على التفكير قبل البدء في الم�شروع. ت�ساعد في فهم �آلية عمل القطع الداخلة في تركيب الروبوت. البرمجة ب�شكل دقيق عن طريق الح�سابات الريا�ضية والهند�سية واالبتعادعن البرمجة بطريقة ع�شوائية .
 تطبيق معارف الطالب الريا�ضية والهند�سية على الروبوت.✽ لت�صميم وبرمجة روبوت ب�شكل �سليم وفق خطط وح�سابات �سابقة يجب
مراعاة المراحل التالية:
 التخطيط وطرح الأفكار ومناق�شتها مع الطلبة التركيب الح�سابات الريا�ضية والهند�سية البرمجة -التجربة
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الحلقة الثانية

التعريف بمكونات حقيبة
STEM Standard

عنا�صر الدر�س :
 /1تعريف الروبوت STEM

 /2مكونات حقيبة الروبوت  STEM Standardالإلكترونية
 /3مكونات حقيبة الروبوت  STEM Standardالميكانيكية
 /4التعريف بالمتحكمة الدقيقة –  - CM530وكيفية التو�صيل
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 /1تعريف روبوت :STEM
 : STEMهو روبوت تعليمي ذو
موا�صفات عالية مقدمة من طرف
�شركة  ROBOTISالتعليمية خا�ص
بالمرحلة المتو�سطة حيث يحتوي
على حقيبتين متكاملتين Standard
 ،Expantionكما يحتوي على منهج
متكامل لتطبيق العلوم والريا�ضيات
والفيزياء ب�شكل عملي .
• يمكن �أن ت�ستخدم منتجات �شركة  ROBOTISلبناء عدة �أ�صناف من
الروبوتات مثل :الروبوت المف�صلي  Bioloidوروبوت ال�سيارة الذّكية وروبوت
الكمّا�شة وروبوت الدّبابة وروبوت الدّراجة وغيرها .
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 /2مكونات حقيبة الروبوت STEM Standard

اإللكترونية :
تتكون حقيبة الروبوت  STEM Standardمن ثالث وحدات �أ�سا�سية :
�أ /وحدة المعالجة �أو التحكم: ) Micro Controler ( :
هو عبارة عن عقل الروبوت الذي يقوم بت�سيير المهام وحفظ البرامج
وتنفيذها وا�ستقبال الإ�شارات الخارجية وي�سمى بـ  ، CM530 :حيث تحتوي
على عدة مكونات �إلكترونية .

ب /وحدة المنفذات – الحركة –
هي عبارة عن المحركات التي تمكن الروبوت من التنقل والحركة بزوايا
و�سرعات واتجاهات مختلفة ،حيث تحتوي حقيبة  STEM Standardعلى
اثنين من المحركات الذكية التي ت�سمى ب ـ  Dynamixelمن نوع AX-12W
�إذ تتميز ب�سرعتها الكبيرة في حالة ا�ستعمالها على نمط العجالت �أي في
الو�ضع المحرك العادي.
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المج�سات - Sensor -
الح�سا�سات
ج /وحدة
ّ
ّ
هي التي تمكن الروبوت من التعرف على العالم الخارجي ،والتي تمثل الحوا�س
عند الإن�سان حيث تحتوي حقيبة  STEM Standardعلى :ح�سّ ا�س الم�سافة
 DMS sensorوح�سّ ا�س ال�ضوء  Light sensorحيث يكون الح�سّ ا�سان
مدمجين بهما كما تحتوي على ح�سّ ا�س الم�سطرة .IR Array

ح�سّ ا�س الم�سافة /ح�سّ ا�س ال�ضوء
-

ح�سّ ا�س الم�سطرة IR Array

كما تحتوي حقيبة  STEM Standardعلى  6قواعد للبطارية بقيمة  6فولتات،
ولوحة لتو�صيل البطاريات ببع�ضها بع�ضا ،وكذلك �سلك  USBلربط الروبوت
بالكمبيوتر ،و�أ�سالك ثالثية المدخل بمقا�سات مختلفة لتو�صيل المحركات مع
المعالج ،وكذلك �أ�سالك خما�سية المدخل لتو�صيل الح�سّ ا�سات مع المعالج ،كما
يوجد قطعة من�صهر ( )FUSEلحماية المعالج في حالة زيادة التّيار الكهربائي.
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-

يمكن ا�ستعمال بطارية خارجية واال�ستغناء عن �أحجار البطاريات العادية،
حيث تتوفر مع �شاحن �أزرق للداللة على و�ضعية �شحن البطارية ،كما يتوفر
محوّل للطاقة من قيمة � 220إلى  12فولت ًا ليتنا�سب مع البطارية.
تحتوي البطارية على مخرجين هما :
 .1ال�سلك الق�صير ي�ستعمل في حالة �شحن البطارية ويتم تو�صيله بال�شاحن
الأزرق.
 .2ال�سلك الطويل ي�ستعمل في حالة كون البطارية م�شحونة ،ويو�صل
بمدخل البطارية في المعالج .CM530

ت�ستعمل في حالة ال�شحن

تو�صل مع المعالج
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طريقة تو�صيل البطارية بال�شحن الأزرق والمحول:
تو�صيل المحول بال�شاحن

-

في حالة �إ�ضاءة الم�صباح باللون الأحمر ،ف�إن هذا يدل على �أن البطارية قيد
ال�شحن.
في حالة �إ�ضاءة الم�صباح باللون الأخ�ضر ،ف�إن هذا يدل على �أن البطارية
م�شحونة تمام ًا فيجب نزع ال�شاحن.
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-

لمعرفة قيمة �شحن البطارية نقوم بت�شغيل المعالج  , CM530ومن ثم ال�ضغط
على زر المعالج  ، Uفتظهر الم�ؤ�شرات التالية :

قم بت�شغيل الجهاز
م�ؤ�شرات قيمة البطارية

قم بال�ضغط على زر U

م�شحونة تماما
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متو�سطة

�ضعيفة

 /3مكونات حقيبة الروبوت STEM Standard

الميكانيكية :
تحتوي حقيبة  STEM Standardعلى المكونات التالية :

24

كما تحتوي على كتابين تعليميين ومفكين للبراغي وكيبل USBوعلبة لو�ضع
الم�سامير �إ�ضافة لما �سبق ،ف�إنها تحتوي على �أ�سالك المحركات والح�سّ ا�سات
وقطع التو�صيل والم�سامير بمختلف المقا�سات.
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 /4التعريف بالمتحكمة الدقيقة  CM530وكيفية
التوصيل :
 :CM530هي لوحة التحكم الرئي�سة بروبوت
 ,STEMحيث تحتوي على معالج وذاكرة
لحفظ البرامج ،كما تحتوي على ثالثة �أنماط
للتحكم ،وتتعرف على ثالثة برامج �أ�سا�سية,
وهي:
Motion-Task-Manager
كما تحتوي على ح�سّ ا�س �صوتي مدمج بداخلها ،وم�ؤ ِقّت ( ،)Timerو�أزرار للتحكم،
كما يمكنها التعرف على المحركات الذكية  Dynamixelبجميع �أنواعها.
 مكونات المعالج : CM530يحتوي المعالج  CM530على عدة مكونات �إلكترونية ومداخل ومخارج
ومداخل للو�صالت الال�سلكية ومداخل للطاقة وم�ؤ�شرات وغيرها مو�ضحة في
ال�صور التالية:
 الواجهة الأمامية :م�ؤ�شرات الطاقة

م�ؤ�شرات البيانات
والإ�شارات

م�ؤ�شر �أنماط المعالج

زر الت�شغيل

زر البداية

زر اختيار النمط

�أزرار التحكم
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 -الواجهة ال�سفلية :

مدخل الح�سّ ا�سات 4-3

مدخل المحركات الذكية 1-2

 الواجهة العلوية :مدخل الو�صالت الال�سلكية

مدخل المحركات
الذكية 3

مدخل Micro USB

مدخل البطارية
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مدخل الطاقة

 -الواجهة اليمنى والي�سرى:

مدخل المحركات
الذكية 4

مدخل الح�سّ ا�سات
6-5

مدخل الح�سّ ا�سات
2-1

مدخل المحركات
الذكية 5

نظرة عامة لكل مكونات المعالج : CM530
 خ�صائ�ص المعالج : CM530 وزنه خفيف ي�صل �إلى  54جراماً. يعمل على تردد ما بين � 6إلى  15فولتا حيث الجهد المثالي  11.1فولتا. يعمل في درجة حرارة من  ° 5 -حتى .° 70 متوافق مع �شريحة البلوتوث و�شريحة الزيغبي ( )Zigbeeوو�صلة الأ�شعةتحت الحمراء (. )IR
 متوافق من �أنواع المحركات  AXو MXمن نوع (. )Dynamixel ي�ستوعب تركيب  255محرك ذكي ،وذلك عن طريق تقنية الربط بالت�سل�سل. يتوافق مع بيئة التحكم البرمجية لكل من :RoboPlus/ c++ / Labview- MATLAB
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– �أنواع الح�سّ ا�سات التي يتعرف عليها معالج : CM530
✽ ي�ستطيع معالج  CM530التعرف على عدة ح�سّ ا�سات منها:
– ح�سّ ا�س ال�ضوء
– ح�سّ ا�س الم�سافة DMS
– ح�سّ ا�س الم�سطرة
– ح�سّ ا�س الألوان
– ح�سّ ا�س اللم�س
– ح�سّ ا�س الحركة
– ح�سّ ا�س الزوايا
– ح�سّ ا�س الحرارة
– ح�سّ ا�س المغناطي�س.

تنبيه مهم:
البطاريةنزع البطارية من
نزع يجب
المعالج
في حالة ا�ستعمال محول الطاقة مبا�شرة مع
في حالة استعمال محول الطاقة مباشرة مع المعالج فيجب
لتفادي تعطلها.
المعالجالمعالج
مدخلمن مدخل
تعطلها.
لتفادي
تنبيه مهم:

محول الطاقة

محول الطاقة
البطارية

31
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البطارية

الطريقة ال�صحيحة :

� /2شريحة حماية المعالج �ضرورية في حالة اال�شتغال على البطارية ،وفي حالة
تلفها تغير بالطريقة التالية:

30

الحلقة الثالثة

شرح برنامج
RoboPlus Manager

عنا�صر الدر�س :
 /1تعريف البرنامج RoboPlus

 /2تعريف البرنامج RoboPlus Manager
� /3شرح واجهة برنامج Manager
 /4خ�صائ�ص المعالج CM530

 /5خ�صائ�ص المحركات AX-12W

 /6التطبيق العملي :و�ضع المحرك  AX-12Wعلى القيمة الق�صوى ومقارنته مع
محرك من نوع AX-12A
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 /1تعريف برنامج :RoboPlus
 : RoboPlusهو برنامج ذو بيئة
برمجية متقدمة مبني على �أ�سا�س لغة
 ، Cيحتوي على ثالثة برامج مدمجة
بداخله هيMotion - Manager - :
 Taskيعتمد كل برنامج على برمجة
المحاكاة ،وكذلك متابعة العنا�صر
الإلكترونية وتغيير خ�صائ�صها.
-

تكمن فائدة برنامج  RoboPlusوطريقته ال�سهلة في البرمجة في �أن برامج
التحكم بالروبوت تكتب عادة بلغات معقدة و�صعبة على الطلبة المبتدئين مثل
لغات Java :و ،++Cبينما في برنامج  RoboPlusيتم البرمجة عن طريق
�أيقونات تجمع بين الكتابة وال�صورة لتكون �سهلة ومفهومة.
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 /2تعريف برنامج : RoboPlus Manager
 RoboPlus Managerهو
برنامج ي�سمح بالتعرف على
خ�صائ�ص المكونات الإلكترونية
ومعالجة الأخطاء � -إن وجدت
 وتتمثل المهام الرئي�سة لهذاالبرنامج في:
	�إدارة البرامج الثابتة لوحدةتحكم( .تحديث وا�ستعادة).
 فح�ص حالة وحدة التحكم والأجهزة الطرفية (اختبار). تعيين الأو�ضاع المطلوبة (�إعدادات)./3شرح واجهة برنامج : RoboPlus Manager
بال�ضغط على �أيقونة  RoboPlus Managerمن واجهة البرنامج الرئي�س
 ،RoboPlusيتم فتح واجهة البرنامج.
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-

وي�شترط قبل ذلك ت�شغيل الروبوت وربطه بالكمبيوتر.

-

عند فتح برنامج Manager

�أيقونة الم�ساعدة

تظهر لي الواجهة التالية :
�أيقونة االت�صال

�أيقونة فك االت�صال

رقم المنفذ Com

المكونات
الإلكترونية
�أيقونة تحديث
المعالج

�أيقونة الخ�صائ�ص
المتقدمة

�أيقونة التحكم
بالريموت االفترا�ضي
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خطوات التعرف على خ�صائ�ص مكونات الروبوت:
 /1نقوم بالتحديد رقم المنفذ .COM
 /2نقوم بال�ضغط على �أيقونة االت�صال.

تنبيه:
عند تعرف البرنامج على الروبوت يقوم المعالج ب�إ�صدار �صوت و�إ�ضاءة
الم�ؤ�شر الأخ�ضر الذي يدل على نمط . Manager
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 /3بعد التعرف على المعالج والمحركات تظهر الأيقونة التالية:
ويتم �إظهار جميع العنا�صر الإلكترونية التي تعرف على المعالج CM530
ويتم تغيير خ�صائ�صها على ح�سب المطلوب.

نوع المعالج
المتعرف عليه

�صورة العن�صر
المحدد

�أنواع و�أرقام محركات

جميع الخ�صائ�ص الإلكترونية
للعن�صر المحدد

Dynamixel

تفا�صيل خ�صائ�ص العن�صر
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 /4خصائص المعالج :CM530
عند ال�ضغط المزدوج على �أيقونة المعالج  CM530تظهر الواجهة التالية:
عالمة القراءة

�صورة المعالج
CM530

�أيقونة خ�صائ�ص
الح�سّ ا�سات

عالمة القراءة
والكتابة

البحث عن
المحركات

وتحتوي واجهة  CM530على جميع خ�صائ�ص
المعالج ،حيث ن�ستطيع من خاللها:
 الت�أكد من ا�شتغال م�ؤ�شر و�أزرارالمعالج ،وكذلك الم�ؤقت الدقيق،
وكذلك �أرقام ت�سل�سل �شرائح
الو�صالت الال�سلكية ،والت�أكد من
ا�شتغال ح�سّ ا�س ال�صوت ومعرفة قيمة
البطارية وغيرها .
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�أيقونة خ�صائ�ص
المعالج

م�سح المحركات

عند ال�ضغط على �أيقونة  Controllerفتظهر القوائم التالية :
فح�ص عمل �أزرار المعالج

فح�ص عمل
م�صباح المعالج

U-D-R-L

فح�ص الرقم
الت�سل�سلي للمر�سل
فح�ص عمل عداد
الثواني
فح�ص الرقم
الت�سل�سلي
للم�ستقبل

فح�ص عمل العداد
لأجزاء الثواني

�إظهار قيمة
البطارية رقمياً

فح�ص Buzzer

المعالج

فح�ص مدة ا�شتغال
Buzzer

فح�ص العد الحالي
لتغيرات ح�سّ ا�س ال�صوت

�إظهار النتيجة النهائية
لح�سّ ا�س ال�صور
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-

مثال على فح�ص توافق الرقم الت�سل�سلي للمر�سل والم�ستقبل وتغييره في حالة
كونه غير مت�سل�سل:

-

عند ال�ضغط على �أيقونة  Other Devicesتظهر القوائم التالية:
والتي تظهر الح�سّ ا�سات التي تم التعرف عليها من طرف المعالج ،ورقم المنفذ
المو�صولة به ،ويحتوي المعالج  CM530على  6منافذ مرقمة من � 1إلى . 6
في مثالنا هنا يظهر ح�سّ ا�سان �ضوئيان  IRمو�صوالن بالمنفذ  3و ، 4وكذلك
ح�سّ ا�س الزوايا في المنفذ  ، 5وعند ال�ضغط عليه يعطينا خ�صائ�صه التف�صيلية.

-
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 /5خصائص المحركات :AX-12W
ي�ستطيع المعالج  CM530التعرف على جميع المحركات المو�صولة به مهما
كان نوعها �أو الفئة التي تنتمي �إليها مع �إمكانية التعديل في خ�صائ�صها.
�إعادة �ضبط المحرك

خ�صائ�ص المحرك
المحدد

جميع المحركات
المتعرف عليها

التغيير بين نمط العجالت
والمحركات الذكية
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-

ن�ستطيع من خالل برنامج  Managerالتعرف على خ�صائ�ص المحركات
وفح�ص ت�شغيلها وتغيير قيمها وو�ضعها على نمطي العجلة �أو المحرك الذكي،
وقيا�س درجة حرارة المحرك الحالية وتغيير عزمه التدويري وغيرها .
معلومات حول البرنامج
الثابت والتحديثات
�أيقونة تغير رقم المحرك
�إلى رقم �آخر
�أيقونة تعيين حدود دوران
المحرك في االتجاهين
�أيقونة تحديد القيمة
المحرك التي يتوقف عندها
�أيقونة تحديد القيمة
الق�صوى والدنيا للتوتر
�أيقونة حالة م�ؤ�شر
المحرك التحذيري
�أيقونة تحديد الخ�صائ�ص
التي تجعل المحرك يتوقف

�أيقونة ت�شغيل عزم المحرك
�أو �إطفائه
�أيقونة فح�ص م�ؤ�شر
المحرك التحذيري
�أيقونة تعيين قيمة الق�صور الذاتي
للمحرك في االتجاهين
�أيقونة تعيين قيمة �سال�سة المحرك
ونعومته في االتجاهين
�أيقونة تعيين الزاوية
يتنقل �إليها المحرك
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�أيقونة تحديد ال�سرعة
التي يدور بها المحرك
�أيقونة تحديد قيمة العزم التدويري
�أيقونة عر�ض و�ضعية المحرك الحالية
�أيقونة عر�ض �سرعة
وعزم المحرك الحالية
�أيقونة عر�ض قيمة
التوتر المطبق على المحرك
�أيقونة عر�ض قيمة درجة حرارة
المحرك الداخلية
�أيقونة عر�ض معلومات
عن حركة �أو توقف المحرك

-

مثال على تحديد نمط العجالت للمحرك مع و�ضع قيمة حدود الدوران  0لأنه
في نمط العجالت ي�صبح المحرك غير ذكي ،ولذلك ت�صبح خا�صية تحديد
حدود الدوران غير مقبولة.

42

-

مثال على كيفية تغيير رقم المحرك �إلى رقم �آخر.
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 /6التطبيق العملي :
و�ضع المحرك  AX-12Wعلى القيمة الق�صوى ومقارنة مع محرك من
نوع :AX-12A
�سنقوم في هذا التطبيق باختبار تغييرات قيم المحرك  ، AX-12Wحيث تم
و�ضعه على نمط العجالت  ، Wheelوتم تزويده ب�سرعة ق�صوى  ، 1023كما
تم تحديد التغييرات نف�سها للمحرك .AX-12A

الخال�صة :
محرك  AX-12Wي�ستخدم في حالة العجالت �أي نمط  Wheelلأن عزم
ق�صوره الذاتي �ضعيف �أي ي�صبح عزم التدوير له �أكبر ،بينما محرك AX-
 12Aي�ستعمل في حالة المحرك الذكي� ،أي نمط  Jointلأن عزم الق�صور
الذاتي فيه يكون قويا ،في�صبح عزمه التدويري �ضعيفا.
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الحلقة الرابعة

شرح القوائم
األساسية للبرمجة

عنا�صر الدر�س :
 /1تعريف البرنامج RoboPlus Task

� /2شرح واجهة البرنامجRoboPlus Task :

� /3شرح القوائم الأ�سا�سية لبرنامج RoboPlus Task

� /4شرح كيفية تنزيل البرامج وت�شغيلها
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 /1تعريف برنامج : RoboPlus Task
 RoboPlus Taskهو البرنامج الم�س�ؤول
عن تنفيذ المهام ،حيث يقوم بتنفيذ
الأوامر الم�سندة �إليه عن طريق �أكواد
كتابية و�أيقونات داللية ،ويقوم المعالج  CM530بحفظ برنامج واحد فقط
 .Taskوفي حالة تنزيل برنامج �آخر �أحدث يقوم بم�سح البرنامج القديم،
كما يحتوي برنامج  Taskعلى � 1500سطر برمجي ،حيث تتم عملية قراءة
البرنامج بطريقة ت�سل�سلية فقط.
 يجمع برنامج  Taskبين البرمجة الكتابية والبرمجة البيانية ،وت�سمح هذهالخا�صية بتعلم البرمجة بعدة طرق مختلفة.
 /2شرح واجهة برنامج : RoboPlus Task
عند ال�ضغط على �أيقونة البرنامج  Taskفتظهر الواجهة التالية :
�أدوات البرنامج

خطوات
البرمجة

م�ساحة كتابة البرنامج
تعليقات ومالحظات على البرنامج
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يحتوي ال�شريط العلوي للبرنامج على:

�أيقونة اختيار رقم
المنفذ com

�أيقونة اختيار
نوع المعالج

�أيقونة تنزيل
البرنامج

�أيقونة ت�صحيح
البرنامج

�أيقونات فتح
وطباعة وحفظ
وق�ص البرنامج

مالحظة:
 /1ال ي�شترط تو�صيل الروبوت في �أثناء ا�ستخدام برنامج  ، Taskلذلك يكون اختيار
المنفذ في �آخر العملية.
 /2عملية ت�صحيح البرنامج هي عبارة عن ت�صحيح الأخطاء المنطقية ،مثل ن�سيان
غلق قو�س �أو عدم اكتمال �شرط وغيرها� ،أما ت�صحيح خوارزميات وقيم البرنامج
فال تقوم الأيقونة بذلك.
� /3أيقونة �إظهار القيم تعمل عند احتواء البرنامج كود ًا خا�ص ًا بذلك ،وي�شترط في
هذه الحالة �أن يكون الروبوت مو�صوال بالكمبيوتر.
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-

-

نقوم بال�ضغط على �أيقونة
اختيار المعالج ،حيث
توجد هناك فئتان لأنواع
المعالجات التي يتم التعرف
عليها من طرف البرنامج
 ،Taskوتختلف المعالجات
عن بع�ضها من جهة قدراتها
و�إمكانياتها ،وكذلك من جهة
عدد المداخل والمخارج ونوع
المحركات التي يتم التعرف
عليها ،وكذلك توافقها مع
الو�صالت الال�سلكية كالبلوتوث و  Zigbeeوغيرها .
عند اختيار �أي معالج �سوف تظهر �صورة لنوع الروبوت الذي يتوافق معه،
مثال :المعالج  CM-100يتوافق مع روبوت واحد فقط وهو روبوت ،OLLO
ومعالج  CM530يتوافق
مع ثالثة روبوتات هي :
BIOLOID - STEM - GP
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�أنواع المعالجات التي يتعرف برنامج : RoboPlus Task
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 /3شرح القوائم األساسية للبرمجة :
عند ال�ضغط مرتان على �أي �سطر في البرنامج فتظهر القوائم الأ�سا�سية التي
تتمثل في خم�س قوائم تندرج تحتها قوائم فرعية:
 /1قائمة البداية والنهاية والتعليقات
 /2قائمة تنفيذ الأوامر البرمجية
 /3قائمة الجمل ال�شرطية
 /4قائمة التكرار
 /5قائمة الوظائف
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-

تحتوي قائمة البداية والنهاية على الأوامر التالية:
�أمر بداية البرنامج يكون البرنامج بين قو�سين
�أمر الخروج اال�ضطراري من البرنامج
قو�س بداية البرمجية �أو الجمل
ال�شرطية �أو التكرار
قو�س النهاية البرمجية �أو الجمل
ال�شرطية �أو التكرار
�أمر �إ�ضافة تعليق بحيث ال يدخل في البرمجة

-

تحتوي قائمة التنفيذ على الأوامر التالية:

�أمر �إ�ضافة عمليات ح�سابية بين متغيرين
�أمر �إ�سناد قيم المحركات والمعالج وغيرها
�أمر �إن�شاء مقطع في البرنامج
�أمر يقوم بالرجوع �إلى مكان تحديد �أمر LABEL
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-

تحتوي قائمة الجمل ال�شرطية على الأوامر التالية:

لإ�ضافة �أمر �شرطي في حالة تحققه يقوم بتنفيذه
لإ�ضافة �أمر �إ�ضافة �أو �شرطي جديد
في حالة لم يتحقق ال�شرط الأول
لإ�ضافة نفي ال�شرط لجميع ال�شروط ال�سابقة

-

تحتوي قائمة التكرار على الأوامر التالية:

لإ�ضافة تكرار النهائي  -م�ستمر -
لإ�ضافة تكرار م�شترط بتحقق ال�شرط
لإ�ضافة �أمر التكرار المرتبط بعدد معين
لإ�ضافة �أمر انتظار مادام ال�شرط محققاً
لإ�ضافة الخروج من التكرار
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-

تحتوي قائمة الوظائف على الأوامر التالية:
وظيفة م�ستقلة ب�صورة دورية
بالتوازي مع البرنامج الرئي�س
�أمر قراءة الوظيفة وتكون
داخل البرنامج الرئي�س
لإ�ضافة وظيفة ي�سند �إليها برنامج فرعي يكون
خارج البرنامج الرئي�س
لإعادة تنفيذ البرنامج من بداية نقطة االت�صال

-

عند ال�ضغط على �أداة LOAD

من كال الجهتين.

من قائمة  Executeفتظهر عالمة ا�ستفهام
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-

وعند ال�ضغط مرتان على الجهة الي�سرى تظهر القوائم الأ�سا�سية ،والتي
بدورها تحتوي على �أيقونات فرعية على جهة اليمين ،وتعد �أهم �أيقونة يتم
التعامل معها في روبوت  STEMهي �أيقونة المعالج والح�سّ ا�سات والمحركات.

� /1أيقونة �أدوات التحكم بالمعالج :CM530
تحتوي على جميع العنا�صر الإلكترونية التي يتعرف عليها المعالج.
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�أمر برمجة الريموت كنترول

�أمر برمجة م�ؤ�شر المعالج

�أمر برمجة العداد

�أمر برمجة العداد الدقيق

�أمر برمجة رقم �شرح Zigbee

�أمر برمجة اظهار قيمة الح�سّ ا�سات

�أمر برمجة �صوت المعالج

�أمر برمجة وقت �صور المعالج

�أمر برمجة قيمة ح�سّ ا�س ال�صوت

�أمر برمجة ت�شفير قناة المر�سل
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بالح�سا�سات :Sensors
� /2أيقونة �أدوات التحكم
ّ
تحتوي على �أدوات التحكم الح�سّ ا�سات التي يتعرف عليها المعالج CM530
ولظهور جميع الح�سّ ا�سات البد من ا�ستعمال الأداة ال�شرطية.

برمجة المحرك الذكي

�أرقام منافذ الح�سّ ا�سات

برمجة الح�سّ ا�س ال�ضوئي
برمجة ح�سّ ا�س الم�سافة
برمجة ح�سّ ا�س اللم�س
برمجة الم�صباح الخارجي
برمجة ح�سّ ا�س الحرارة
برمجة ح�سّ ا�س المقناطي�س
برمجة ح�سّ ا�س الحركة
برمجة ح�سّ ا�س اللون
برمجة ح�سّ ا�س الزوايا
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� /3أيقونة �أدوات التحكم بالمحركات :Dynamixel
تحتوي على �أدوات التحكم بالمحركات الذكية من عائلة DX-AX-RX
غيرها.

�أيقونة تحديد رقم المحرك
برمجة ت�شغيل المحرك و�إطفائه
برمجة م�ؤ�شر المحرك التحذيري
برمجة نعومة ومجال
دوران المحرك
برمجة و�ضعية و�سرعة
وعزم المحرك
برمجة قيمة و�ضعية
المحرك الحالية
برمجة قيمة �سرعة
وعزم المحرك الحالية
برمجة قيمة حرارة
والتوتر الخا�ص بالمحرك
برمجة حالة المحرك
في �أثناء الحركة
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مالحظة:
	�أمر بداية البرنامج م�ستقل
تماما عن الأرقام الت�سل�سلية
لبرنامج  ،Taskحيث يقوم
البرنامج بقراءة �أول البرنامج
من ال�سطر الذي يحتوي على
كتابة  START PROGRAMبغ�ض النظر عن مكان تواجده.
	ال يمكن �أن يكون هناك �أكثر من �أمر للبداية . يجب �أن يكون �أمر البداية متبوعا بقو�سين مقفلين. ينتهي البرنامج عن الو�صول �إلى قو�س النهاية }.	�أمر الخروج اال�ضطراري من البرنامج لي�س هو�أمر نهاية البرمجة.
/4شرح كيفية تنزيل البرامج وتشغيلها:
تتم عملية تنزيل البرنامج في ذاكرة المعالج عبر الخطوات التالية:
 /1بعد كتابة الكود البرمجي نقوم بتو�صيل الروبوت بالكمبيوتر.

58

 /2نقوم باختيار رقم المنفذ . COM
 /3نقوم بال�ضغط على ت�صحيح البرنامج حيث في حالة كان هناك خط�أ في البرمجة
لن يقوم بتنزيل البرنامج
 /4ن�ضغط على زر التحميل.

 /5بعد التحميل ن�ضغط على زر  ، OKثم نقوم ب�إطفاء الروبوت ونزع كيبل. USB
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مالحظة مهمة:
	�أحيانا عند محاولة تو�صيل الروبوت ببرنامج � Managerأو تحميل البرنامج
يظهر لي الخط�أ التالي:

والذي يعني �أنه يوجد خطا فنحاول القيام بالخطوات التالية:
 قم بالت�أكد من ت�شغيل الروبوت . قم بالت�أكد من �أن كيبل  USBمو�صول بالروبوت . قم بالت�أكد �أن الروبوت مو�صول بالمنفذ ال�صحيح . COM -قم بالت�أكد �أنه ال يوجد برنامج �آخر ي�ستعمل منفذ المعالج نف�سه .
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الحلقة الخامسة

برمجة الروبوت STEM

على الحركة

عنا�صر الدر�س :
 /1تعريف محركات  AX-12Wوخ�صائها
� /2شرح كيفية برمجة الروبوت على الحركة
تطبيق عملي:
برمجة الروبوت على التنقل �إلى الأمام والدوران على المكعب ثم الرجوع �إلى
نقطة البداية
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 /1تعريف محركات  STEMوخصائصها :
ن�ستطيع جعل الروبوت يتنقل �إلى الأمام عن طريق تركيب قاعدة مثبت بها
محركان وعجلة حرة ،حيث عند دوران المحركين مع ًا في �أحد االتجاهات
ينتج عنه تنقل الروبوت �أما �إلى الأمام �أو الخلف وفي حالة دوران �أحدها
عك�س الأخر ينتج عنه دوران الروبوت �إلى اليمين �أو الي�سار حيث تحتوي
حقيبة  STEM Standardعلى محركين ذكيين . AX-12W
�أ/تعريف محركات : AX-12W
 محرك  AX-12Wهو محرك من �صنف Dyanamixelي�شتغل بتيار م�ستمر مقدم من
طرف �شركة  ROBOTISمزود بتع�شيقات
من الترو�س البال�ستكية لزيادة �سرعته ،وهي
مو�ضوعة داخل علبة بال�ستكية �سوداء.
-

يحتوي المحرك على محور واحد فقط وهذا
يجعل �أحد المحركات يكون معكو�س ًا في �أثناء
التركيب.
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ب /خ�صائ�ص محرك : AX-12W
يحتوي المحرك على رقم يعرف به ي�سمى  IDال يتكرر ليتعرف عليه المعالج.

ويعتبر هذا المحرك محرك ًا دقيق ًا جداً ،حيث يبلغ مجاله في حالة ا�ستعماله
على نمط المحرك الذكي  Joint 300درجة ،ويتم تمثيل الدرجات عن طريق
رقمي ،حيث الزاوية  300°تمثل  1023رقمي �أي � Bit 10أي التغيير بقيمة 1
رقمي يعطينا الزاوية .0,03
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-

يحتوي على م�ؤ�شر تحذيري في حالة تجاوز المحرك حدود الدوران� ،أو عند
ارتفاع درجة حرارته ،في�ضيء باللون الأحمر.

-

يتم ربط المحركات عن طريق الت�سل�سل بحيث يو�صل �أحد �أ�سالك المحرك
بمدخليه االثنين ،والمدخل المتبقي يو�صل مع �أحد مداخل المحرك التالي،
بحيث لو تم فقط تو�صيل �آخر محرك بالمعالج يتم التعرف على كل المحركات
المت�صلة ببع�ضها بع�ضا.

w
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-

يحتوي المحرك على عالمة المركز التي تتمثل في خط مر�سوم على جزء
الدوران من المحرك ،وكذلك مر�سومة على الجزء الثابت من المحرك ،كما
يمثل الخطان �آخر حدود دوران المحرك في حالة ا�ستعماله في النمط الذكي.

-

ي�شتمل المحرك على معالج دقيق يتم من خالله معالجة البيانات وتحديد
الو�ضعية ،وكذلك قيا�س �شدة الحرارة وغيرها.
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/2شرح كيفية برمجة الروبوت على الحركة:
تطبيق عملي :
 عن طريق برنامج � RoboPlus Taskسوف نقوم ببرمجة الروبوت على التنقل�إلى الأمام ،ثم الدوران حول المكعب والرجوع �إلى نقطة البداية.

�أ /خطوات التركيب :
عن طريق دليل التركيب قم بتركيب الروبوت على �شكل �سيارة ت�ستطيع التنقل
في جميع االتجاهات.
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القطع الداخلة في تركيب الروبوت:

ب /خطوات البرمجة:
✽ عن طريق برنامج : Manager
قبل البدء في برمجة الروبوت عن طريق برنامج  Taskيجب الدخول �إلى
برنامج  Managerوتغير خ�صائ�ص المحركات وو�ضعها على الو�ضع العادي
�أي العجالت  Wheelبدال من الو�ضع الذكي . Joint
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ب /عن طريق برنامج :Task
 /1نقوم بفتح م�شروع جديد عن طريق �أيقونة  ، newونقوم بحفظ البرنامج با�سم
معين في جهاز الحا�سوب ،حيث تحفظ البرامج تحت اال�سم الممتد .tsk

 /2نقوم باختيار المعالج CM530

68

 /3عند ال�سطر رقم  1نقوم بال�ضغط مرتين على
الفراغ الأبي�ض ف�ستظهر قائمة الأدوات
الرئي�سة.

 /4نقوم باختيار �أمر البداية.

 /5نقوم بال�ضغط في الفراغ الذي بين قو�سي البداية ،فتظهر القوائم الأ�سا�سية
ونختار قائمة  Executeونحدد �أمر الإ�سناد �أو ال�شحن  ،Loadفتظهر عالمتا
ا�ستفهام من جهتي المعادلة.
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 /6نقوم بال�ضغط على عالمة اال�ستفهام من ناحية الي�سار فتظهر قائمة الأدوات،
ونحدد �أدوات برمجة محركات . Dynamixel

 /7نقوم بتحديد رقم المحرك  1ونختار �أيقونة التحكم في ال�سرعة
. Velocity
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Moving

 /8نقوم ب�إ�سناد قيمة ال�سرعة � 300إلى المحرك كما نقوم بتحديد االتجاه (مع
عقارب ال�ساعة)  ، CWحيث ن�ضغط مرتين على عالمة اال�ستفهام ناحية
اليمين ،فتظهر �أيقونة التحكم في ال�سرعة.

-

تمثل القيمة  0في ال�سرعة توقف المحرك وترتفع ال�سرعة �إلى �أن ت�صل �إلى
 ، % 100حيث كما �أ�شرنا �سابقا �أن التحكم في �سرعة وو�ضعية المحركات يتم
عن طريق تحكم رقمي بقيمة � Bit 10أي  1024ع�شري.
تمثل  CWاالتجاه مع عقارب ال�ساعة.
تمثل  CCWاالتجاه عك�س عقارب ال�ساعة.
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 /9ن�ضيف �أمر تنقل المحرك الثاني �إلى الأمام ب�سرعة  ،300حيث تتم �إ�ضافة �أمر
ت�شغيل المحرك  2في ال�سطر الذي يليه ،وت�سمى البرمجة بالت�سل�سل مع مراعاة
�أن تنفيذ المعالج للأوامر �سريعة جداً ،فيبدو �أنه ينفذها في الوقت نف�سه.

مالحظة :
قمنا بو�ضع االتجاه عك�س عقارب ال�ساعة  CCWلأن محور دوران المحرك
موجود من جهة واحدة فقط لذلك نجد �أن �أحد المحركين معكو�س .
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 /10نقوم ب�إ�ضافة زمن للتحكم في م�سافة التنقل ،فن�ضيف العداد الدقيق ،ون�سند
�إليه قيمة  7ثوانٍ من �أيقونة المعالج  , CM530وذلك عن طريق �أمر LOAD
في عالمة اال�ستفهام التي في الي�سار .

-

قيمة الوقت �ستكون بالثواني ،ولكن التعبير عنها يكون رقمياً؛ من مثل و�ضعية
و�سرعة المحركات لذلك  7ثوانٍ تعبر بـ 7000 :رقمي.
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تنبيه مهم جد ًا:
يوجد العداد داخل المعالج ،ويقوم ببداية العد من �أول ت�شغيل للمعالج لذلك
نحتاج �إلى ا�ستعمال العداد فقط عندما ي�صل �إلى الرقم  6من برنامج ،Task
حيث يبد�أ العد من ذلك الوقت ،لذلك نحتاج �إلى �أمر التكرار ال�شرطي
. WAIT WHILE
 /11نقوم ب�إ�ضافة �أمر التكرار ال�شرطي فتظهر عالمتا اال�ستفهام.

 /12نقوم باختيار العداد الدقيق على الي�سار ،ون�سند �إليه حالة �أكبر من ال�صفر
حيث تظهر حاالت الرموز الريا�ضية .

رمزي �أكبر و�أ�صغر

رمزي �أكبر �أو ت�ساوي
�أو �أقل �أو ت�ساوي

رمز ال ت�ساوي
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رمز ت�ساوي تماما

-

يتم �إ�سناد قيمة  0من خالل
ال�ضغط مرتين على عالمة
اال�ستفهام التي باليمين واختيار
الأمر . Number

-

في�صبح البرنامج هكذا :

 /13ثم بعد انق�ضاء المدة نقوم بتوقيف المحركات  1و 2لمدة ثانيتين ،حيث في
هذه الحالة ال يهم االتجاه المحدد.

 /14بعد و�صول الروبوت �إلى النهاية يقوم بالدوران �إلى اليمين بزاوية  ° 90و�سرعة
 ، 200فنجعل المحركات في االتجاه المعكو�س �أي يتماثالن في الجهة التنقل
للأمام.
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 /15ن�ضيف قيمة الزاوية التي يمكنه من الدوران ونحددها بزمن  3ثوانٍ .

 /16نقوم ببرمجة الروبوت على التنقل �إلى الأمام بم�سافة �صغيرة �أي ثانيتين.

 /17نقوم بتدوير الروبوت �إلى اليمين بنف�س قيمة الدوران الأولى �أي �إعادة ن�سخ
ول�صق في ال�سطر .23

 /18نقوم ببرمجة الروبوت على التنقل �إلى الأمام للرجوع �إلى نقطة البداية وذلك
ب�سرعة  300وزمن  7ثوانٍ .
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 /19بعد و�صول الروبوت �إلى نقطة البداية نقوم بتوقيف الروبوت نهائيا وانتهاء
البرنامج.

 /20لت�سهيل قراءة البرنامج؛ نقوم ب�إ�ضافة تعليقات وعناوين لكل جزئية من
البرنامج ،بحيث ال تدخل في البرمجة ،وذلك عن طريق �أمر  commentمن
القائمة الأ�سا�سية �إذ يمكن الكتابة فيها ب�أي لغة.

مالحظة:
يتم ا�ستحداث �سطر فارغ عن طريق و�ضع الفارة على ال�سطر الذي قبله ،ثم
ال�ضغط على مفتاح التباعد في لوحة المفاتيح.
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البرنامج النهائي:
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 /21بعد االنتهاء من كتابة البرنامج نقوم بال�ضغط على زر فح�ص البرنامج للت�أكد
من عدم وجود �أي خط�أ ،حيث تظهر الر�سالة التالية التي تدل على �أن البرنامج
�صحيح.

 /22نقوم بتو�صيل الروبوت بالحا�سوب وم�صدر الطاقة ،ثم يتم ت�شغيل الروبوت
وتحديد رقم المنفذ ،ثم ن�ضغط على �أيقونة التحميل.

 /23نقوم بتحديد و�ضع الت�شغيل  PLAYعن طريق ال�ضغط على الزر الأحمر
للتنقل بين الأنماط ،ف�إذا �صار الم�ؤ�شر باللون الأحمر فهذا يدل على �أنه على
نمط الت�شغيل ،ثم ن�ضغط على زر البداية  STARTليبد�أ الروبوت في تنفيذ
البرنامج.
/1تو�صيل الروبوت
بالطاقة
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الحلقة السادسة

برمجة الروبوت على الحركة
باستعمال العالقات الرياضية

عنا�صر الدر�س :
 /1الإ�شكاليات وطرح الحل الريا�ضي وتطبيق مبدا STEM

� /2إيجاد العالقة بين �سرعة الروبوت وعدد الدورات
� /3إيجاد العالقة بين ال�سرعة الم�ستقيمة وال�سرعة الدورانية
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 /1اإلشكاليات وطرح الحل الرياضي وتطبيق مبدأ :STEM
 كيفية تطبيق العالقات الريا�ضية والهند�سية لح�ساب م�سافة التنقلالم�ستقيمة؟
 يحتوي برنامج  Roboplusعلى �أدوات برمجية ت�سمح بالتحكم في �سرعةواتجاه المحرك .

-

لح�ساب م�سافة التنقل الخطي بـ � 8سم مث ًال نطبق القاعدة الريا�ضية
الم�سافة = ال�سرعة × الزمن

�إذ يمكن برمجة الزمن من خالل �أدوات البرنامج:
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وكذلك لح�ساب ال�سرعة توجد �أداة لبرمجة ال�سرعة:

ولكن لح�ساب هذه الم�سافة يجب ح�ساب التنقل الخطي لذلك ،البد لنا من
تطبيق العالقات الريا�ضية التي تعطي العالقة بين ال�سرعة الدورانية وال�سرعة
الخطية .
 /2إيجاد العالقة بين سرعة الروبوت وعدد الدورات:
 لح�ساب الم�سافة التي يقطعها الروبوت البد من معرفة محيط الدائرة-

� 5.1سم

قطر عجلة روبوت :STEM
محيط العجلة = 3.14 × 5.1
محيط العجلة = � 16سم
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ومنه يفتر�ض عند دوران العجلة دورة كاملة يكون الروبوت انتقل � 16سم
انطالقا من مركز العجلة.
� 16سم
			
-

لذلك يجب تطبيق العالقة الريا�ضية التالية:
عدد الدورات = الم�سافة المقطوعة  /محيط العجلة

	�إذن عدد الدورات = � 8سم � 16 /سمومنه لتحرك الروبوت �إلى الأمام بم�سافة � 8سم يجب عليه �أن يدور بـ 0.5 :
دورة �أي ن�صف دورة.
 /3إيجاد العالقة بين السرعة المستقيمة والسرعة
الدورانية :
الإ�شكالية الأولى:
هل برنامج  RoboPlusيتيح لنا �أن نبرمج الحركة بعدد الدورات مثل برامج
 EV3وغيرها ؟
الجواب  :اليمكن ذلك ,ولبرمجة روبوت  STEMف�إنه يجب تطبيق العالقة
الريا�ضية التي ت�سمح بالتعبير عن الم�سافة الدورانية وتحويلها �إلى الم�سافة الخطّ ية.
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حيث �إن :

عدد الدورات = ال�سرعة الدورانية × الزمن
 من خالل العالقة ال�سابقة ن�ستنج �أنه:ال�سرعة الدورانية = الم�سافة المقطوعة ( /الزمن × محيط العجلة )
 حيث �إن وحدة ال�سرعة الدورانية هي دورة  /الدقيقة وحيث �إن لدينا متغيرين ،لذلك نثبت الزمن دائما بقيمة ثانية واحدة ونغيرفي مقادير ال�سرعة.
 كما يمكن عك�س ذلك بتثبيت ال�سرعة وتغيير الزمن. وبما �أن برنامج  RoboPlusيعطي قيمة الزمن بـ :الثانية فالبد من تحويلها�إلى الدقيقة لذلك نطبق عالقات التحويل التالية :
 1ثانية =  0.01دقيقة تقريباً
�إذن :ال�سرعة الدورانية = ( )16 * 0.01 / 8
ال�سرعة الدورانية =  50دورة  /الدقيقة
 هناك �شكل �آخر وهو �أن برنامج  RoboPlusيتعامل مع ال�سرعات على �أ�سا�س�أنها �أعداد رقمية من « � 0إلى »1024
لذلك من خالل التو�سع في ورقة بينات المحرك  ، AX-12تم ا�ستنتاج
العالقة التالية:
�سرعة الدوران = العدد الرقمي ) 0.111 x (Bitدورة /الدقيقة )
ومنها :العدد الرقمي الواجب كتابته في البرنامج
ليتحرك الروبوت م�سافة � 8سم �إلى الأمام هو:
العدد الرقمي )0.111/50 = (Bit
العدد الرقمي )( 450 = (Bitتقريباً)
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مالحظة  :تم اختيار  0.111دورة  /دقيقة باعتبار التوتر  12فولت فمث ًال �إذا كان
التوتر المطبق  9فولت نطبق القاعدة الثالثية.
 0.111دورة  /دقيقة
 12فولت
 Xدورة  /دقيقة
 9فولت
 Xدورة  /دقيقة = ( 12 / ) 0.111 9
 عند تطبيق  9فولت المحرك �سوف يدور =  0.083دورة  /الدقيقة �إذن العددالرقمي المطبق عند ا�ستعمال منبع تغذية �أو بطارية  9فولت هو:
العدد الرقمي )0.083/50 = (Bit
العدد الرقمي )( 602 = (Bitتقريباً)
ومن هنا نتطرق لإيجاد العالقة بين التوتر المطبق و�سرعة المحرك.
 القانون بالأ�سفل �سوف يبرهن لنا كيفية التحكم في �سرعة محرك تيار م�ستمرمن خالل تغيير �شدة التوتر المطبقة عليه ،حيث �إن ن�سبة زيادة �أو نق�صان
ال�سرعة يكون تنا�سب ًا طردياً.
✽

n=(V- Ia×Ra) / kf

حيث �إن:
� : nسرعة المحرك
 : Vهو جهد الم�صدر
 : Iaتيار ع�ضو الإنتاج
 : Raمقاومة ملفات ع�ضو الإنتاج  : Kfثابت الفي�ض المغناطي�سي

� 4سم
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	�إذن للتنقل بم�سافة � 4سم نطبق العالقات ال�سابقة نف�سها وهكذا.الإ�شكالية الثانية:
في حالة الرغبة بالتفاف الروبوت والدوران بزاوية محددة مث ًال  ،90°فما
العمل؟

??????

توجد طريقتان:
الأولى :هي دوران الروبوت على عجلة واحدة بحيث نثبّت عجلة ،بينما الأخرى
تدور ،والطريقة.
الثانية :هي تدوير العجلتين في الوقت نف�سه وباتجاهين مختلفين ،حيث لكل
من الطريقتين �إيجابيات و�سلبيات.
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�أ /الدوران على عجلة واحدة:
نثبّت �إحدى العجالت ونحرك الأخرى بزاوية �سيتم ح�سابها.
محيط دوران الروبوت

مركز دوران الروبوت

البعد بين العجلتين = � 13سم

		

	�أو ًال نح�سب محيط العجلة:محيط العجلة = 3.14 × 5.1
محيط العجلة = � 16سم
ثم نح�سب محيط دوران الروبوت كله
محيط دوران الروبوت كله = البعد بين العجلتين × 3.14 × 2
= 3.14× 2×13
محيط الدوران = � 81.64سم
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 ثم نح�سب:	الم�سافة المقطوعة = محيط دوران الروبوت × (الزاوية التي نريد �أن
ينعطف بها الروبوت )360°/
= )360°/ 90° ( * 81.64
 الم�سافة المقطوعة = � 20.41سم ثم نطبق القانون الذي يحول من التنقل الخطي �إلى التنقل الدورانيعدد دورات العجلة للبرمجة = الم�سافة المقطوعة  /محيط عجلة الروبوت
= 16/20.41
عدد دورات العجلة للبرمجة =  1.27دورة
 ثم نطبق القانون الذي ا�ستنتجناه لأن التعبير �سوف يكون رقمياً:عدد الدورات = ال�سرعة الدورانية × الزمن
 ا�ستغرق الزمن ثانيتين ليتوافق مع العدد الرقمي  bit 10المحدد من طرفالجهاز ،كما يحول الزمن �إلى الدقيقة
ال�سرعة الدورانية = 0.02/1.27
ال�سرعة الدورانية =  64دورة  /دقيقة
ثم نطبق القانون:
�سرعة الدوران = العدد الرقمي )( 0.111 x (Bitدورة  /الدقيقة)
العدد الرقمي للبرمجة )0.111/64 = (Bit
العدد الرقمي للبرمجة ) 574 = (Bitرقمي
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ب /دوران الروبوت على عجلتين:
البعد بين العجلتين يمثل
قطر الدائرة

مركز دوران الروبوت
محيط الدوران

�أوالً :نح�سب محيط العجلة:
محيط العجلة = 3.14 × 5.1
محيط العجلة = � 16سم
ثانياً :نح�سب محيط دوران الروبوت:
محيط دوران الروبوت كله = البعد بين العجلتين × 3.14
= 3.14×13
محيط الدوران = � 40.82سم
ثم نح�سب الم�سافة المقطوعة = محيط دوران الروبوت × (الزاوية التي نريد �أن
ينعطف بها الروبوت)360°/
= )360°/ 90°( × 40.82
الم�سافة المقطوعة = � 10.2سم
ثم نطبق القانون الذي يعطي التحول من التنقل الخطي �إلى التنقل الدوراني.
عدد دورات العجلة للبرمجة = الم�سافة المقطوعة  /محيط عجلة الروبوت
= 16/10.2
عدد دورات العجلة للبرمجة =  0.64دورة
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ثم نطبق القانون الذي ا�ستنتجناه لأن التعبير �سوف يكون رقمياً:
عدد الدورات = ال�سرعة الدورانية × الزمن
ا�ستغرق الزمن هنا ثانيتين ليتوافق مع العدد الرقمي  bit 10المحدد من طرف
الجهاز كما نقوم بتحويل المدة الزمنية �إلى الدقيقة.
ال�سرعة الدورانية = 0.02/0.64

ال�سرعة الدورانية =  32دورة  /دقيقة
ثم نطبق القانون� :سرعة الدوران = العدد الرقمي )( 0.111 x (Bitدورة /الدقيقة).
العدد الرقمي للبرمجة )0.111/32 = (Bit
العدد الرقمي للبرمجة ) 288 = (Bitرقمي
ولتنقل الروبوت بزاوية  45°ما علينا �إال �أن نطبق القوانين ال�سابقة.
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الحلقة السابعة

عملية على الروبوت
تطبيقات
ّ
بإستعمال العالقات الرياضية

عنا�صر الدر�س :
 /1برمجة الروبوت على القيام بحركات تمثل �أ�شكال هند�سية
�أ /برمجة الروبوت على التنقل على �شكل مربع
ب /برمجة الروبوت على التنقل على �شكل مثلث
ج  /برمجة الروبوت على التنقل على �شكل م�ستطيل
 /2برمجة الروبوت على الركن في زاوية معينة
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 /1برمجة الروبوت على القيام بحركات تمثل أشكال
هندسية:
التطبيق العملي:
�سوف نقوم في هذا التطبيق ببرمجة الروبوت عن طريق ح�سابات ريا�ضية
ومما ا�ستنتجناه في الدر�س ال�سابق على التنقل بحركات تمثل �أ�شكاال هند�سية
(مربع  -مثلث  -م�ستطيل).

�أ /التنقل على �شكل مربع:
�سوف نقوم في هذا التطبيق ببرمجة الروبوت على التنقل في �شكل مربع,
حيث يبلغ طول �ضلع الروبوت � 30سم ،ويقوم الروبوت بالتنقل الدقيق بطول
� 30سم ثم الدوران بزاوية  90°وذلك  4مرات .
� 30سم
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العمليات الح�سابية:
 /1ح�ساب قيمة التنقل الخطي:
�سوف نثبت الزمن  3ثوانٍ ليتاح لنا التعبير عن ال�سرعة �ضمن مجال الروبوت
وهو .1024
 المطلوب هو �إيجاد ال�سرعة التي �سوف نبرمجها ليتحرك الروبوتال�سرعة الدورانية = الم�سافة المقطوعة ( /الزمن × محيط العجلة )
 3ثوانٍ =  0.03دقيقة
�إذن :ال�سرعة الدورانية = ()16 × 0.03 /30
ال�سرعة الدورانية =  62.5دورة  /الدقيقة
�سرعة الدوران = العدد الرقمي ) ( 0.111/x (Bitدورة /الدقيقة )
ومنها :العدد الرقمي الواجب كتابته في البرنامج ليتحرك الروبوت م�سافة � 8سم
�إلى الأمام هو:
العدد الرقمي )0.111/62.5 = (Bit
العدد الرقمي )563 = (Bit
 /2ح�ساب قيمة الدوران:
 �سوف نختار الدوران عن طريق عجلتين حيث يدور الروبوت بزاوية ،90°فمن خالل الدر�س ال�سابق تم ح�ساب قيمة �سرعة الدوران والذي ي�ساوي 288
رقمي حيث تم تحديد الزمن بثانيتين.
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خطوات البرمجة:
 /1نقوم باختيار �أمر البداية

 /2نقوم بال�ضغط في الفراغ الذي بين قو�سي البداية ،حيث تظهر القوائم الأ�سا�سية
فنختار قائمة  Executeونحدد �أمر الإ�سناد �أو ال�شحن  Loadفتظهر لي
عالمة اال�ستفهام من جهتين.

 /3نحدد المحرك  1و  2ونختار نمط العجالت ون�سند �إليه االتجاه �إلى الأمام مع
ال�سرعة .563
 /4ن�ضيف �أمر الزمن ونختار  3ثوانٍ .
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 /5ن�ضيف �أمر انتظار الم�ؤقت حتى يتحقق ال�شرط.
 /6نقوم بتدوير الروبوت بزاوية  90°وذلك بعك�س اتجاهات المحركات حيث ن�سند
�إليه �سرعة  288بحيث ي�ستغرق ثانيتين.

 /7في هذه الحالة قام الروبوت بالتحرك على �ضلع واحد من �أ�ضلع المربع ،و�سوف
تتكرر العملية  4مرات ،والخت�صار البرنامج نختار �أمر التكرار الم�شروط
بعدد من القائمة الأ�سا�سية.

 /8يجب اختيار متغير ليتم حفظ قيمة العد فيه ،كما يجب اختيار رقم العداد
االبتدائي ليتم العد منه حيث نختار المتغير  iون�سند �إليه القيمة ( )1نحدد
القيمة االبتدائية ( )1وعدد مرات التكرار .4
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 /9نقوم بن�سخ �أمر الحركة للأمام والدوران لليمين داخل قو�سي �أمر التكرار
الم�شروط برقم ،حيث عند انتهاء عدد مرات التكرار يقوم البرنامج بالخروج
من حلقة التكرار.

 /10نقوم ب�إيقاف الروبوت وذلك بو�ضع القيمة ( )0لكال المحركين دون ا�شتراط
اتجاه معين.
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البرنامج النهائي:

ب /برمجة الروبوت على التنقل على �شكل مثلث:
نقوم في هذا التطبيق ببرمجة الروبوت على التنقل
على �شكل مثلث مت�ساوي الأ�ضالع ،حيث يبلغ طول �ضلع
المثلث � 30سم حيث يقوم الروبوت بالتنقل الدقيق
بطول � 30سم ثم الدوران بزاوية  120°وذلك  3مرات.

� 30سم

 /1ح�ساب قيمة التنقل الخطي:
من خالل التطبيق ال�سابق وجدنا �أن العدد الرقمي  563يمكن الروبوت من
التنقل بم�سافة � 30سم.
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 /2ح�ساب قيمة الدوران:
الم�سافة المقطوعة = محيط دوران الروبوت × (الزاوية التي نريد �أن
ينعطف بها الروبوت)360°/
= )360/ 120 ( × 40.82
الم�سافة المقطوعة = � 13.60سم
ثم نطبق القانون الذي يعطي التحول من التنقل الخطي �إلى التنقل الدوراني.
عدد دورات العجلة للبرمجة = الم�سافة المقطوعة  /محيط عجلة الروبوت
= 16/13.60
عدد دورات العجلة للبرمجة =  0.85دورة
ثم نطبق القانون الذي ا�ستنتجناه لأن التعبير �سوف يكون رقمياً:
عدد الدورات = ال�سرعة الدورانية × الزمن
حيث ا�ستغرق الزمن هنا ثانيتين ليتوافق مع العدد الرقمي  10bitالمحدد من طرف
الجهاز ،كما نقوم بتحويل المدة الزمنية �إلى الدقيقة.
ال�سرعة الدورانية = 0.02/0.85

ال�سرعة الدورانية =  42.52دورة  /دقيقة
ثم نطبق القانون� :سرعة الدوران = العدد الرقمي )( 0.111 × (Bitدورة /
الدقيقة ).
العدد الرقمي للبرمجة)0.111/42.52 (Bit
العدد الرقمي للبرمجة ) 383 = (Bitرقمي
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خطوات البرمجة:
ت�شتمل خطوات تطبيق التنقل نف�سه على �شكل مربع مع تغيير عدد التكرار �إلى
 ، 3وكذلك قيم ال�سرعات الم�ستنتجة في الدوران.
البرنامج النهائي:
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� 15سم

ج /برمجة الروبوت على
التنقل على �شكل م�ستطيل:
�سنقوم في هذا التطبيق
ببرمجة الروبوت على
التنقل في �شكل م�ستطيل،
حيث يبلغ طول �ضلع
الم�ستطيل �30سم وعر�ضه
� 30سم
�15سم ،ويقوم الروبوت
بالتنقل الدقيق بطول �30سم ثم الدوران بزاوية  90°ثم التنقل بقيمة �15سم
وذلك مرتان.
 /1ح�ساب قيمة التنقل الخطي:
من خالل التطبيق ال�سابق وجدنا �أن العدد الرقمي  563يمكن الروبوت من
التنقل بم�سافة � 30سم.
وبالن�سبة للتنقل بقيمة � 15سم ف�إننا نق�سم قيمة التنقل ب � 30سم �إلى ن�صف
في�صير العدد الرقمي = 2/563
العدد الرقمي للتنقل بقيمة � 15سم هو  281تقريب َا مع تحديد زمن التنقل  3ثوانٍ .
 /2ح�ساب قيمة الدوران:
�سوف نختار الدوران عن طريق عجلتين حيث يدور الروبوت بزاوية  ، 90°فمن
خالل الدر�س ال�سابق تم ح�ساب قيمة �سرعة الدوران الذي ي�ساوي  288رقمي
حيث تم تحديد الزمن بثانيتين.
خطوات البرمجة:
�سوف نقوم بخطوات البرمجة ال�سابقة نف�سها في التطبيق الأول ،ولكن هذه
المرة �سيكون التكرار مرتين لعملية التنقل �إلى الأمام والدوران بزاوية ،90°
ثم التنقل لم�سافة �15سم ثم الدوران بزاوية .90°
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البرنامج النهائي:
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 /2برمجة الروبوت على الركن في زاوية معينة:
�سنقوم في هذا التطبيق ببرمجة الروبوت عن طريق العالقات الريا�ضية
بالوقوف في زاوية معينة ،بجانب مكعب كما في ال�شكل ،حيث يبعد موقع
انطالق الروبوت عن م�ساحة الوقوف الخ�ضراء � 60سم ،لذا يجب �أن يدور
الروبوت بزاوية  ،90°ثم الحركة �إلى الأمام بم�سافة � 20سم ثم يتوقف.

الح�سابات الريا�ضية :
 /1ح�ساب قيمة التنقل الخطي بـ � 60 :سم
�سوف نثبت الزمن  4ثوانٍ ليتاح لنا التعبير عن ال�سرعة �ضمن مجال الروبوت
وهو .1024
المطلوب هو �إيجاد ال�سرعة التي �سوف نبرمجها ليتحرك الروبوت
	ال�سرعة الدورانية = الم�سافة المقطوعة ( /الزمن × محيط العجلة )
 4ثوانٍ =  0.04دقيقة
	�إذن :ال�سرعة الدورانية = ()16 × 0.04 /60
ال�سرعة الدورانية =  93.75دورة  /الدقيقة
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�سرعة الدوران = العدد الرقمي ) ( 0.111 × (Bitدورة /الدقيقة )
ومنها العدد الرقمي الواجب كتابته في البرنامج ليتحرك الروبوت م�سافة 60
�سم �إلى الأمام هو:
العدد الرقمي )(0.111/93.75) = (Bit
العدد الرقمي )845 = (Bit
 /2ح�ساب قيمة التنقل الخطي بـ � 20 :سم
�سوف نثبت الزمن بثانيتين ليتاح لنا التعبير عن ال�سرعة �ضمن مجال الروبوت
وهو .1024
المطلوب هو �إيجاد ال�سرعة التي �سوف نبرمجها ليتحرك الروبوت.
ال�سرعة الدورانية = الم�سافة المقطوعة ( /الزمن × محيط العجلة )
ثانيتان =  0.02دقيقة
	�إذن :ال�سرعة الدورانية = ()16 × 0.02 /20
ال�سرعة الدورانية =  62.5دورة  /الدقيقة
�سرعة الدوران = العدد الرقمي ) ( 0.111 × (Bitدورة /الدقيقة )
ومنها :العدد الرقمي الواجب كتابته في البرنامج ليتحرك الروبوت م�سافة
� 20سم �إلى الأمام هو:
العدد الرقمي )0.111/ 62.5 = (Bit
العدد الرقمي)563 = (Bit
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 /3ح�ساب قيمة الدوران:
 �سنختار الدوران عن طريق عجلتين حيث يدور الروبوت بزاوية  ،90°ومنخالل الدر�س ال�سابق تم ح�ساب قيمة �سرعة الدوران والتي ت�ساوي 288
رقمي ،حيث تم تحديد الزمن بثانيتين.
خطوات البرمجة :
 /1نحدد المحرك  1و 2ونختار نمط العجالت ون�سند �إليه االتجاه �إلى الأمام مع
ال�سرعة  845بزمن  4ثوانٍ .

 /2ن�ضيف �أمر الدوران �إلى اليمين بزاوية  90°ون�سند �إليه ال�سرعة  288خالل
ثانيتين.

 /3نحدد المحرك  1و 2ونجعله يتنقل �إلى الأمام بقيمة � 20سم حيث قيمة ال�سرعة
 563خالل ثانيتين.
 /4ن�ضيف �أمر التوقف لكال المحركين.
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البرنامج النهائي:
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الحلقة الثامنة

برمجة صوت وضوء
وأزرار المعالج

عنا�صر الدر�س :
� /1شرح كيفية برمجة م�ؤ�شر المعالج CM530
�/2شرح كيفية برمجة �صوت المعالج CM530

� /3شرح كيفية برمجة زر المعالج
 /4تطبيق عملي:
برمجة الروبوت على الحركة و�إ�صدار �صوت و�إ�شعال الم�ؤ�شر الأحمر وذلك
عن طريق �أمر البداية بالزر.U
CM530
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 /1شرح كيفية برمجة مؤشر المعالج:
يحتوي المعالج  CM530على م�ؤ�شر �ضوئي عبارة عن �ضوء مدمج بداخله
يمكن برمجته انطالقا من برنامج RoboPlus

-

كما يمكن ا�ستعمال م�صابيح �إ�ضافية تو�صل في �أحد منافذ المعالج الـ. 6 :

✽ كيفية برمجة م�ؤ�شر المعالج:
 /1نقوم بالت�أكد من ا�شتغال الم�ؤ�شر وذلك عن طريق برنامج . Manager 2
 /2تتم عملية برمجة م�ؤ�شر المعالج عن طريق �أداة  Executeومن خالل �أمر
الإ�سناد  LOADفتظهر عالمتا اال�ستفهام.
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 /3نقوم بال�ضغط على عالمة اال�ستفهام الأولى ونختار �أيقونة المعالج ، CM530
ونختار الم�ؤ�شر . Aux LED

 /4نقوم بال�ضغط على عالمة اال�ستفهام الثانية ونختار� أمر ت�شغيل الم�صباح ،ثم
نقوم بال�ضغط على �أيقونة الأوامر المنطقية TRUE/FALSE
حيث تعتبر � 1 = TRUE :أي ت�شغيل
� 0 = FALSEأي �إطفاء
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مثال على برمجة م�ؤ�شر المعالج:
�سوف نقوم في هذا المثال ببرمجة م�ؤ�شر المعالج  CM530على الت�شغيل
والإيقاف كل ثانيتين با�ستمرار.
خطوات البرمجة :
 /1نقوم باختيار �أمر البداية
 /2نقوم ب�إ�ضافة �أمر التكرار الالنهائي حيث يجب �أن يكون بعد �أمر البداية ليقوم
بتكرار كل ما بداخل القو�سين.

 /3نقوم ب�إ�ضافة �أمر ت�شغيل الم�ؤ�شر عن طريق �أمر .TRUE
 /4نقوم ب�إ�ضافة زمن ا�شتغال الم�ؤ�شر والمقدر بثانيتين حيث نختار �أمر الموقت
الدقيق.
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 /5نقوم ب�إ�ضافة �أمر انتظار قراءة العداد.
 /6نقوم ب�إ�ضافة �أمر �إغالق الم�ؤ�شر عن طريق �أمر FALSE

 /7نقوم ب�إ�ضافة زمن �إغالق الم�ؤ�شر والمقدر بـثانيتين حيث نختار �أمر الم�ؤقت
الدقيق.
 /8نقوم ب�إ�ضافة �أمر انتظار قراءة العداد.

البرنامج النهائي:
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 /2شرح كيفية برمجة صوت المعالج:
الطنّان الكهربائي  Buzzerجهاز يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية �إلى �صوت
م�سموع ،ي�ستعمل للإ�شعار ال�صوتي في ال�سيارات و�أفران المايكرويف وغيرها،
وكذلك في الدوائر الإلكترونية ،وهناك �أنواع مختلفة من الطنّان الكهربائي،
ويعمل الطنّان النموذجي على جهد -فولت يحمل تيار ًا م�ستمر ًا يناهز مللي
�أمبير .

-

يحتوي المعالج  CM530على مكبر
�صوت �أو ما ي�سمى بـ buzzer :مدمج
بداخله يمكن برمجته ب�إ�صدار نغمات
�أو �ألح�أن حيث يحتوي على  26نغمة
و 52لحن ًا مو�سيقياً.

✽ كيفية برمجة �صوت المعالج :
 /1نقوم بالت�أكد من ا�شتغال الم�ؤ�شر وذلك عن طريق برنامج . Manager
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 /2تتم عملية برمجة �صوت المعالج عن طريق �أداة  ،Executeومن خالل �أمر
الإ�سناد � LOADستظهر عالمتا اال�ستفهام.

 /3نقوم بال�ضغط على عالمة اال�ستفهام الأولى ونختار �أيقونة المعالج  CM530ثم
نختار . Buzzer index
 /4نقوم بال�ضغط على عالمة اال�ستفهام الثانية ونختار �أمر �إ�سناد نغمة �أو لحن
مو�سيقي:

نغمة
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 /5نقوم ب�إ�سناد زمن �إ�صدار ال�صوت وذلك عن طريق �أيقونة

.Buzzer Time

 /6عند ال�ضغط على عالمة اال�ستفهام الثانية تظهر الأيقونة بال�شكل.
حيث تمثل قيمة الزمن الذي ي�صل �إلى �أق�صى قيمة له  5ثوانٍ �أو عن طريق
ت�شغيل نغمات  Melodyحيث تعطي الزمن الالزم لإتمام النغمة.
مثال على برمجة �صوت المعالج:
�سوف نقوم في هذا المثال على برمجة �صوت المعالج  CM530عند التقاط
ح�سّ ا�س الم�سافة لج�سم على بعد � 12سم.
خطوات البرمجة:
 /1نقوم باختيار �أمر البداية
 /2نقوم ب�إ�ضافة �أمر التكرار الالنهائي �إذ
يجب �أن يكون بعد �أمر البداية ليقوم
بتكرار كل ما بداخل القو�سين.
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 /3نقوم ب�إ�ضافة �أمر قراءة الح�سّ ا�س و�إ�سناد القيمة �12سم التي تمثل  70رقمي.
 /4في حالة تحقق ال�شرط �أي التقاط الحاجز بقيمة � 12سم �أي �أ�صغر �أو ي�ساوي
القيمة  70رقمي نقوم ب�إ�سناد �صوت المعالج ،حيث نختار النوطة  Doونعطيها
زمن  3ثوانٍ .

 /5في حالة لم يتحقق ال�شرط نقوم ب�إطفاء ال�صوت.
البرنامج النهائي:
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 /3شرح كيفية برمجة زر المعالج:
زر �أو مفتاح ال�ضغط الإلكتروني :هو مفتاح يعمل
عند ال�ضغط عليه لحظيا وعند �إيقاف ال�ضغط
عليه يتوقف �سريان التيار الكهربائي.
يحتوي معالج  CM530على � 5أزرار �ضاغطة
يمكن من خاللها التحكم في ت�شغيل البرامج
و�إيقافها وفي برمجة الروبوت .
✽ كيفية برمجة �أزرار المعالج:
 /1نقوم بالت�أكد من ا�شتغال الم�ؤ�شر وذلك عن
طريق برنامج Manager
 /2تتم عملية برمجة �أزرار المعالج عن طريق الأمر ال�شرطي � IFأو عن طريق �أمر
انتظار تحقق ال�شرط .LOOP WHILE
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 /3عند اختيار �أمر  LOOP WHILEنقوم بال�ضغط على عالمة اال�ستفهام الأولى،
ثم نختار �أيقونة المعالج  ، CM530فتظهر الأيقونة التالية:

 /4ثم نقوم بال�ضغط على الأيقونة الثانية ون�سند �إليها الزر الذي نريد ا�ستعماله،
فتظهر الأيقونة التالية:

مالحظة :يمكن ا�ستعمال زرين �أو �أكثر في الوقت نف�سه.
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 /4تطبيق عملي :
 برمجة الروبوت على الحركة و�إ�صدار �صوت و�إ�شعال الم�ؤ�شر الأحمر وذلك عنطريق �أمر البداية بالزر :Uحيث �سنقوم في هذا التطبيق ببرمجة الروبوت
على التحرك عند �إعطاء �إ�شارة البدء ،وذلك بال�ضغط على حرف  Uالتابع
للمعالج  ، CM530وفي حالة عدم ال�ضغط يبقى الروبوت متوقفاً ،مع ت�شغيل
الم�ؤ�شر الأحمر عند ال�ضغط على حرف  Uيقوم الروبوت بالتنقل �إلى الأمام
م�سافة معينة مع انطفاء الم�ؤ�شر الأحمر ثم التوقف و�إ�صدار �صوت لثانيتين
ثم الرجوع للخلف �إلى النقطة نف�سها ،ثم التوقف مع �إ�صدار نغمة من المعالج.
خطوات البرمجة:
 /1نقوم باختيار �أمر البداية
 /2نقوم ب�إ�ضافة �أمر التكرار الالنهائي� ،إذ
يجب �أن يكون بعد �أمر البداية ليقوم
بتكرار كل ما بداخل القو�سين.
 /3نقوم ببرمجة محركات الروبوت للتوقف مادام �شرط ال�ضغط على الزر  Uلم
يتحقق.
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 /4نقوم ب�إ�ضافة �أمر �إ�شعال الم�ؤ�شر مادام �شرط ال�ضغط على الزر  Uلم يتحقق.
 /5نقوم ب�إ�ضافة �أمر انتظار ال�ضغط على الزر .U
 /6في حالة تحقق ال�شرط نقوم ببرمجة الروبوت على التنقل �إلى الأمام لمدة  5ثوانٍ
ب�سرعة  450كما نقوم في الوقت نف�سه ب�إطفاء الم�ؤ�شر.

 /7بعد و�صول الروبوت نقوم ب�إطفاء المحركات لمدة  5ثوانٍ وفي الوقت نف�سه نقوم
بت�شغيل �صوت المعالج على النغمة .Do
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 /8نقوم ببرمجة الروبوت على الرجوع للخلف بالمدة وبال�سرعة نف�سها.

 /9عند و�صول الروبوت �إلى النهاية نقوم ب�إ�صدار نغمة من المعالج مع توقف
الروبوت.
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النهائي:
البرنامج
لنهائي:
البرنامج ا
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الحلقة التاسعة

حساس المسافة
برمجة ّ
Infrared Sensor

عنا�صر الدر�س :
 /1تعريف عام للح�سّ ا�سات
/2تعريف ح�سّ ا�س الم�سافة Infrared Sensor
 /3خ�صائ�ص ح�سّ ا�س الم�سافة
 /4ا�ستعماالت ح�سّ ا�س الم�سافة
 /5كيفية برمجة ح�سّ ا�س الم�سافة
 /6التطبيق العملي
 برمجة الروبوت على تفادي الحواجز با�ستعمال ح�سّ ا�س الم�سافة.125

للحساسات:
ّ
 /1تعريف عام
الح�سّ ا�س هو عن�صر �إلكتروني مركب يقوم ب�إعطاء �إ�شارة منطقية « � 0أو � » 1أو
�إ�شارة كهربائية «  Xفولت » في مخرجه بناء على �إحدى الظواهر الفيزيائية
« حرارة – رطوبة – �ضغط – �سرعة – كثافة – �ضوء  ».........في مدخله.
تختلف �أنواع الملتقطات ح�سب الهدف من ا�ستخدامها ,وكذلك ح�سب نوعية
المخرج الذي تعطيه « قيمة منطقية �أو كهربائية �أو مقاومة متغيرة» وح�سب الدوائر
الإلكترونية المدمجة فيها ،حيث تنق�سم الملتقطات �إلى ن�شطة وغير ن�شطة ».

ح�سا�س:
✽ المخطط الوظيفي لكل ّ
حساس المسافة : Infrared Sensor
 /2تعريف ّ
ح�سّ ا�س الم�سافة  Infrared Sensorهو جهاز ا�ست�شعار رقمي من خالل تقنية
الأ�شعة تحت الحمراء ,ي�ستطيع قيا�س الم�سافة عن بعد �أو تجنب الحواجز.
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ويحتوي على مر�سل وم�ستقبل
مو�ضوعين ب�شكل متقابل حيث يتم
�إر�سال حزمة �أ�شعة تحت الحمراء
من المر�سل ،وفي حالة ا�صطدامها
بحاجز يكون هناك ارتداد بقيمة
مغايرة تعطى عن طريق عالقات
ريا�ضية بال�سنتيمتر.
حساس المسافة :
 /3خصائص ّ
مجال التقاطه للأج�سام من 0
�إلى � 15سم.
 التعبير عن الم�سافة يكون رقمي ًاكما هو مو�ضح في المخطط
التالي.
 تت�أثر قراءة الح�سّ ا�س من ج�سم�إلى �آخر ح�سب لون الج�سم لأن الأ�شعة تحت الحمراء لها خا�صية امت�صا�ص
الألوان بقيم مختلفة تختلف من لون �إلى �آخر.
 يحتوي على  5منافذ حيث يعتبر المنفذ رقم  3هوالقيمة المكت�شفة من قبل م�ستقبل الأ�شعة تحت
الحمراء حيث ير�سلها للمعالج .CM530
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حساس المسافة:
 /4استعماالت ّ
ي�ستعمل ح�سّ ا�س الم�سافة في حياتنا اليومية ب�شكل كبير جدا:
 ال�سيارات	�أبواب المحالت -للحرا�سة الأمنية

كما ي�ستطيع ح�سّ ا�س قيا�س الم�سافة الك�شف عن جميع المواد من غير التما�س،
كم يتيح الك�شف عن الحديد ،والبال�ستيك ،والخ�شب ،وجميع ال�سوائل والألوان.
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-

ي�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  ....الخ

حساس المسافة : Infrared Sensor
 /5شرح برمجة ّ
الح�سا�س لمعرفة قيم القراءة :
�أ� /شرح كيفية برمجة
ّ
	ال�ستعمال ح�سّ ا�س الم�سافة  Infrared Sensorنحتاج �إلى معرفة القيم
الحقيقة للقراءة الحالية ،وبما �أن روبوت  STEMال يحتوي على �شا�شة للعر�ض
ف�إننا �سوف ن�ستعين ببرنامج  RoboPlus Managerلعر�ض القيمة الح�سّ ا�س
الحالية.
ح�سا�س الم�سافة:
خطوات التعرف على قراءة ّ
 /1نقوم بتو�صيل ح�سّ ا�س الم�سافة في �أحد المنافذ الأربعة وليكون رقم  ، 3حيث يتم
التعرف على �أرقام مداخل المعالج عن طريق عدد الخطوط المر�سومة �أ�سفل
المنفذ.

المدخل رقم 3

المدخل رقم 4
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 /2نقوم بت�شغيل الروبوت وتو�صيله ببرنامج . RoboPlus Manager
نقوم بال�ضغط على �أيقونة  Other Devicesفتظهر المداخل ال�ستة مكتوب ًا
عليها . NONE

 /3ثم نختار المنفذ  3ون�سند �إليه ح�سّ ا�س الم�سافة . IR

 /4ثم نالحظ تغير القيم كلما قربنا اليد من الح�سّ ا�س.
252

الح�سا�س:
ب� /شرح �أوامر كيفية برمجة
ّ
لبرمجة ح�سّ ا�س الم�سافة نحتاج �إلى الحلقات
ال�شرطية من قائمة الأدوات الرئي�سة.
130

-

يمكن برمجة عدة حاالت وذلك عن طريق نفي ال�شرط الأول مع ا�ستبداله
ب�شرط جديد عن طريق �أمر .IF ELSE

	�أو عن طريق نفي ال�شرط الأول فقط وذلك عن طريق �أمر  ، ELSEحيثنالحظ �أنه ال يوجد �شرط يمكن كتابته لذلك تقوم بنفي ال�شرط ال�سابق.
فمث ًال �إذا كان �صحيحا يجعله خط�أً و�إذا كان ي�ساوي ي�صبح ال ي�ساوي وهكذا.

-

عند ال�ضغط على �أيقونة  IFتظهر عالمتا اال�ستفهام التالية مع كلمة ، then
والتي تعني �إ�ضافة �شرط �آخر �إما بالت�سل�سل عن طريق � andأو باالختيار عن
طريق .OR

الأمر ال�شرطي  -و -
الأمر ال�شرطي � -أو -
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-

كما يمكن ا�ستعمال العالقات الريا�ضية لإ�سناد قيمة الح�سّ ا�س المراد
ا�ستعمالها.
رمز ت�ساوي تماماً
رمزي �أكبر و�أ�صغر
رمز ال ت�ساوي

رمزي �أكبر �أو ت�ساوي
�أو �أقل �أو ت�ساوي

-

كما ي�شترط للأوامر ال�شرطية �أمر التكرار الالنهائي ، ENDLESS LOOP
حيث �إن البرنامج يقوم بقراءة ال�شرط مرة واحدة ثم الخروج من البرنامج
لذلك يجب �إ�ضافة �أمر التكرار الالنهائي من �أدوات التكرار.

132

مالحظة مهمة:
يجب التنبه من الأقوا�س بحيث
تكون �أقوا�س البداية والنهاية في
الم�ستوى نف�سه ،وكذلك �أقوا�س
الحلقات ال�شرطية مع �إزاحة �إلى
�أقوا�س اليمين ،وهكذا �أقوا�س
حلقات التكرار.
 /6التطبيق العملي:
برمجة الروبوت على اجتياز الحواجز:
�سنقوم في هذا التطبيق ببرمجة الروبوت على عدم اال�صطدام بالحاجز
واجتيازه ،و�سنعتمد على ح�سّ ا�س واحد فقط نقوم بتركيبه من الأمام ونقوم
بتو�صيله بالمنفذ رقم  3الخا�ص بالمعالج .CM530
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15سم

وصول

االنطالقة
 خطوات البرمجة:

خطوات البرمجة:
 /1نقوم باختيار �أمر البداية.
 /1نقوم باختيار أمر البداية.
 /2نقوم ب�إ�ضافة �أمر التكرار
الالنهائي حيث يجب �أن يكون بعد
 /2نقوم بإضافة أمر التكرار الالنهائي حيث يجب أن يكون بعد أمر
�أمر البداية ليقوم بتكرار كل ما
البداية ليقوم بتكرار كل ما بداخل القوسين.
بداخل القو�سين.
 /3نقوم ب�إ�ضافة الأمر ال�شرطي IF
حيث عند ال�ضغط عليه تظهر
عالمتا ا�ستفهام نقوم باختيار
 /3نقوم بإضافة األمر الشرطي  IFحيث عند الضغط عليه تظهر لي
نوع الح�سّ ا�س  IR Sensorورقم
عالمتا استفهام نقوم باختيار نوع الحسّاس  IR Sensorورقم المنفذ 3
. Accessory
Device Device
خالل �أيقونة
وذلك
المو�صل
المنفذ 3
.Accessory
أيقونة
ذلكبهخالل
الموصل به و
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 /4نقوم با�ستناد القيمة � 15سم والتي تمثل قيمة  50رقمي ،كما ن�سند �أمر �أ�صغر
�أو ي�ساوي.

 /5في حالة تحقق ال�شرط �أي �أن قيمة الح�سّ ا�س �أ�صغر �أو ت�ساوي �15سم �أي �أكبر
تمام ًا من  50رقمي ف�إن الروبوت �سوف يلف �إلى اليمين ثم �إلى الأمام ثم
�إلى الي�سار ثم �إلى اليمين مرتين حيث نكرر هذه الجزئية مرتين عن طريق
�أمر التكرار  Loop forثم �إلى اليمين ثم �إلى الأمام ثم التوقف ،كما نختار
ال�سرعة  200للمحركات.
 /6في حالة لم يتحقق ال�شرط �أي �أن قيمة الح�سّ ا�س �أكبر تماما من القيمة 50
رقمي �أي �أقل من الم�سافة �15سم ف�إن الروبوت يبقى يتحرك �إلى الأمام ما
دام ال�شرط لم يتحقق.

مالحظة مهمة :
يمكن ا�ستعمال �أمر االنتظار  WAIT WHILEحتى تحقق ال�شرط بدل حلقة . IF
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البرنامج النهائي:

البرنامج النهائي:
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الحلقة العاشرة

حساس المسطرة
برمجة ّ
الضوئي ()IR Array

عنا�صر الدر�س :
 /1تعريف ح�سّ ا�س الم�سطرة ال�ضوئي IR Array

 /2خ�صائ�ص ح�سّ ا�س الم�سطرة ال�ضوئي
� /3شرح كيفية برمجة ح�سّ ا�س الم�سطرة ال�ضوئي
 /4تطبيق عملي:
برمجة الروبوت على عدم الخروج من الإطار الأ�سود
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حساس المسطرة الضوئي :IR Array
/1تعريف ّ
ح�سّ ا�س الم�سطرة  IR Arrayهو
ح�سّ ا�س رقمي عبارة عن  7ح�سّ ا�سات
�ضوئية تعتمد على الأ�شعة تحت
الحمراء مو�ضوعة ب�شكل م�ستقيم
وب�أبعاد مختلفة من خاللها ن�ستطيع
قراءة عدة خطوط �سوداء �أو بي�ضاء
في الوقت نف�سه ،حيث �إن كل ح�سّ ا�س
م�ستقل عن الآخر ،وعن طريق
الخوارزميات البرمجية ن�ستطيع
�إن�شاء عدة احتماالت لقراءة اللون
الأ�سود �أو الأبي�ض.
الحساس المسطرة الضوئي:
ّ
 /2خصائص
 -يحتوي على  7م�ؤ�شرات �ضوئية لكل ح�سّ ا�س.
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-

يحتوي على مكّبر �صوت
 Buzzerمدمج بداخله.

-

يحتوي على زر لتعيين
العتبة �أو الم�سافة التي
بين الح�سّ ا�س وال�سطح
المراد التقاطه.

يحتوي على زر التهيئة والإرجاع لل�صفر .Reset

139

-

يحتوي على مدخلين مربوطين بالت�سل�سل� ,إذ ي�صنف ح�سّ ا�س الم�سطرة من
عائلة ، Dynamixel :و لو تم ربطه بين محرك وح�سّ ا�س الم�سطرة لتعرّف
عليه المعالج.

 يحتوي الح�سّ ا�س على رقم تعريفي يتم التعرف عليه عن طريق برنامجManagerعادة يكون من  100لتجنب االختالط بالمحركات.
 يمكن ا�ستعماله كح�سّ ا�س م�سافة عن طريق التغيير الرقمي في الح�سّ ا�ساتال�سبعة.
	الحظ مواقع الح�سّ ا�سات 5-4-3 ،تكون قريبة من بع�ضها بع�ض ًا وبالبعدبنف�سه بينما الح�سّ ا�سان  6-2بعدهما �أكبر ،وكذلك  7-1اللذان يكونان في
�أق�صى الطرفين.
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حساس المسطرة الضوئي:
 /3شرح كيفية برمجة ّ
 عن طريق برنامج  Managerن�ستطيع فح�ص ح�سّ ا�س الم�سطرة ال�ضوئيوتظهر جميع خ�صائ�صه.
�صورة الح�سّ ا�س
ال�ضوئي

قيمة الح�سّ ا�سات
الحالية

فح�ص �صوت الح�سّ ا�س
والمدة الزمنية

قيمة عتبة
الح�سّ ا�سات

فخ�ص ا�شتغال
الح�سّ ا�سات
�أيقونة الفح�ص
تحديد توتر العتبة
التلقائي للح�سّ ا�س

-

ن�ستطيع برمجة ح�سّ ا�س الم�سطرة ال�ضوئي عن طريق برنامج  Taskحيث عند
فتح البرنامج واختيار �أمر الإ�سناد تظهر لي �أيقونة برمجة الح�سّ ا�س.
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-

تمثل القيم ال�سبع بال�شكل قيم كل ح�سّ ا�س �ضوئي ،كما �أن
كل ح�سّ ا�س م�ستقل عن الآخر وتتغير قيمته بناء على لون
ال�سطح الذي يلتقطه.

-

تمثل القيم التالية القيم الأولية �أو القيم المرجعية والتي
يمكن �إعادة برمجتها عن طريق ال�ضغط على زر تحديد
الم�سافة بين الح�سّ ا�س وال�سطح ،حيث في هذه الحالة
ت�صبح جميع الم�ؤ�شرات ت�شتغل وتنطفئ ب�شكل م�ستمر ثم
عند ال�ضغط عليه مرة �أخرى يتم تثبيت القيم الجديدة.
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 تتم عملية تحديد القيم الأولية بطريقتين:	�إما يدوية عن طريق ال�ضغط على الزر الأيمن في الح�سّ ا�س.

	�أو عن طريق البرمجة من خالل الأيقونة التالية:
 يوجد هناك نمطان ال�ستعمال ح�سّ ا�س الم�سطرة ال�ضوئي:	�أ /عن طريق معرفة قيمة ارتداد الأ�شعة تحت الحمراء لكل ح�سّ ا�س IR Fire ، Dataحيث عند اللون الأبي�ض تكون القيمة كبيرة وعند اللون الأ�سود تكون
�صغيرة كما يتم التعبير عنها رقمي ًا من � 0إلى .1024
 ب /عن طريق نمط التعرف على اللون الأبي�ض والأ�سود مبا�شرة ،حيث نكتفيبتحديد خا�صية  IR Obstacle Detectedومن ثم تحديد رقم الح�سّ ا�س
المراد ا�ستعماله حيث عند اختياره يعني �أنه حدد اللتقاط اللون الأ�سود وفي
هذه الحالة �سي�ضيء م�ؤ�شر الح�سّ ا�س باللون الأحمر.
مالحظة :ا�ستعمال النمط الثاني يكون �أدق و�أ�سهل لال�ستخدام لأن النمط الأول
يت�أثر بالإ�ضاءة المحيطة ،وكذلك التغير الم�ستمر للقيم.
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ح�سا�س الم�سطرة ال�ضوئي:
خطوات برمجة ّ
 /1تقوم برمجة ح�سّ ا�س الم�سطرة
ال�ضوئي �أ�سا�سا على االحتماالت
ال�شرطية للح�سّ ا�سات ال�سبعة من حيث
التقاطها للون الأ�سود �أو الأبي�ض لذلك
نقوم ب�إ�ضافة الأداة ال�شرطية . IF
 /2عند ال�ضغط على عالمة اال�ستفهام الأولى نختار �أيقونة ح�سّ ا�س الم�سطرة
ال�ضوئي ونختار النمط الثاني ،كما نختار رقم الح�سّ ا�س الذي يتم التعرف
عليه عن طريق برنامج .Manager

 /3عند ال�ضغط على عالمة اال�ستفهام الثانية تظهر الأيقونة بال�شكل ،ويتم
اختيار رقم الح�سّ ا�س المراد ا�ستعماله عن طريق ال�ضغط عليه� ،أي �أنه في
هذه الحالة التقط اللون الأ�سود ،و�سيظهر رقمه في البرنامج ،وفي حالة ترك
اختيار الح�سّ ا�س ،فيعني �أنه قد تم برمجته على التقاط اللون الأبي�ض ،وفي
هذه الحالة لن يظهر في البرنامج.
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اختيار رقم الحسّاس المراد استعماله عن طريق الضغط عليه ،أي أنه في
هذه الحالة التقط اللون األسود وسيظهر رقمه في البرنامج ،وفي حالة
هذه الحالة التقط اللون األسود وسيظهر رقمه في البرنامج ،وفي حالة
ترك اختيار الحسّاس فيعني أنه قد تم برمجته على التقاط اللون األبيض
ترك اختيار الحسّاس فيعني أنه قد تم برمجته على التقاط اللون األبيض
وفي هذه الحالة لن يظهر في البرنامج.
وفي هذه الحالة لن يظهر في البرنامج.

أ�سود:األسود:
للخط
الروبوت
للخط ال
التقاطالروبوت
وضعياتالتقاط
علىعلى و�ضعيات
 مثالمثال
 مثال على وضعيات التقاط الروبوت للخط األسود:
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مالحظة مهمة:
اختيار عدة �أرقام في الوقت نف�سه يعني �أنه لن يتحقق ال�شرط �إال بالتقاط جميع
الأرقام المحددة لّلون الأ�سود ،لذلك ن�ستعين بخ�صائ�ص الأوامر ال�شرطية،
حيث يمكن �إ�ضافة �شرط �آخر بالتوازي  Orو�إ�ضافة رقم �آخر وهكذا.

 /4في حالة ا�ستخدام النمط الأول يجب اال�ستعانة ببرنامج  Managerلمعرفة
القيمة الحالية عندما يكون الح�سّ ا�س على اللون الأ�سود والأبي�ض ،حيث يتم
�إ�سناد القيمة �إليه عن طريق . IR Fire Data
 /5تتم عملية برمجة �صوت المعالج عن طريق �أمر الإ�سناد  LOADحيث تظهر
لي الأيقونة التالية:

يحتوي �صوت المعالج على  26نغمة مختلفة ،وكذلك على  51لحن ًا مو�سيقياً.
 كما يتم احت�ساب وقت النغمة النوتة عن طريق �أمر وقت �صوت الح�سّ ا�س اختيار القيمة  254تعني �أن ال�صوت �سيبقى م�ستمرا ولن يتوقف.146

-

واختيار القيمة  255هي قيمة النغمات.

 /4التطبيق العملي:
برمجة الروبوت على عدم الخروج من الإطار الأ�سود:
االلتقاطمن ال
عدم الخروج
الروبوت
عليهاالتطبيق
يكون في هذا
حيث �سنقوم
يقومإطارالحسّاس
على تم
حالة
ببرمجةوفي
الروبوت
الوضعيات التي
الأ�سود والبقاء بداخله ،وذلك باالعتماد على ح�سّ ا�س الم�سطرة ال�ضوئي،
بإصدار صوت.
حيث يتيح هذا الأخير التقاط الإطار الأ�سود في جميع الو�ضعيات التي يكون
عليها الروبوت ،وفي حالة تم االلتقاط يقوم الح�سّ ا�س ب�إ�صدار �صوت.

 خطوات التركيب:
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خطوات التركيب:
 -قم بتركيب ح�سّ ا�س الم�سطرة ال�ضوئي على الروبوت .STEM

خطوات البرمجة:
 /1نقوم باختيار �أمر البداية
 /2نقوم ب�إ�ضافة �أمر التكرار الالنهائي حيث
يجب �أن يكون بعد �أمر البداية ليقوم بتكرار
كل ما بداخل القو�سين.
 /3نقوم ب�إ�ضافة الأمر ال�شرطي  ، IFفعند ال�ضغط عليه تظهر عالمتا ا�ستفهام
نقوم باختيار نوع الح�سّ ا�س  IR Arrayون�ستعمل النمط الثاني.
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 /4نقوم بال�ضغط على عالمة اال�ستفهام الثانية ونحدد ال�شرط التالي:
	�إذا كان �أحد الح�سّ ا�سات ال�سبعة قد التقط اللون الأ�سود ،قم ب�إ�صدار �صوتخالل ثانيتين ،ثم ارجع �إلى الوراء بقيمة معينة ثم ا�ستدر بزاوية معينة.
 -تتم هذه العملية با�ستعمال �أداة «�أو» التابعة للأمر ال�شرطي . IF

مالحظة:
يمكن �إ�سناد ا�سم لح�سّ ا�س الم�سطرة ال�ضوئي الذي ي�شتغل على النمط الثاني
الخت�صار الكود البرمجي ،وذلك باختيار �أيقونة المتغير  ، Variableثم
اختيار ا�سم مث ًال  ،IRحيث يجب �أال يحتوي اال�سم على فراغ ،ثم �إ�سناد �أمر
النمط الثاني له ،حيث ي�صبح اعتماد هذا اال�سم في كامل البرنامج.
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في�صبح البرنامج هكذا:

 -برنامج تحقق ال�شرط:
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 /5في حالة لم يتحقق ال�شرط �أي �أن جميع الح�سّ ا�سات ال�سبعة باللون الأبي�ض،
ي�ستمر الروبوت في التنقل �إلى الأمام.
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البرنامج النهائي:
مالحظات مهمة:
 قبل تجريب الروبوت يجب الت�أكد من ا�شتغال جميع الح�سّ ا�سات ال�سبعة وذلكعن طريق تمرير الروبوت على خط �أ�سود ,ور�ؤية ما �إذا ا�شتغلت م�ؤ�شرات
الح�سّ ا�سات.
 في حالة لم ت�شتغل يجب �إعادة تهيئتها وذلك ب�ضبط القيمة الحالية عن طريقال�ضغط على زر تعيين القيمة الأولية وو�ضعه على اللون الأ�سود ثم ال�ضغط
عليه مرة ثانية.
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