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  وتقدٌرشكر 

 

 تتقدم معامل اتش بً بخالص الشكروالتقدٌر الً 

   المهندس محمد حوٌج 

فً تجمٌع وترتٌب وشرح المادة العلمٌة  صاحب المجهود الممٌز والذي لوال تفانٌه ومجهوده

لما تم إنجاز هذا العمل المشرف  المحتوي العلمً لكل تفاصٌلومتابعته الدؤوبة  فً الكتاب

وممتع فً عالم الكتاب كل ماهو مفٌد  هذا  الكثٌر من الوقت والجهد لكً ٌتضمن فقد بذل

.وأفرغ فً الكتاب خالصة خبرته فً تدرٌس و تصمٌم الروبوتات الروبوتات   

 

لكً  الكتاب هذافً انجاز وساهم فرٌق العمل الذي شاركل معامل اتش بً بالشكر كذلك تتقدم

بهذا الشكل المشرف إخراجهٌتم   

 

  أ.أٌمن محمد حامد

  . هاجر محمد جمالم 

صفاء محمد جمالم.   
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 الفصل االول

----------------------------------------------------------------------  

 

Robot  تعرٌف ال  

دعونا نبحث عن اول مرة تمت فٌها استخدام هذه الكلمه   robot  تعرٌؾ العلمى لكلمه قبل ان نتطرق ل ال

  Rossum’s Universal Robots  فى مسرحٌه الخٌال العلمى ل مرة ألو  robot.... قدمت كلمه 

والتى   Robotaحٌث كانت مشتقه من كلمه  Carl kapekللكاتب التشٌكى  0991التى عرضت عام 

 التشٌكه العمل الشاق  تعنى ؾ اللؽه

لمهمات كبدٌل عن االنسان جهاز قابل العاده البرمجه ٌستخدم لتنفٌذ ا -هو:  robotى ل ال مالتعرٌؾ العل 

   robotهذا التعرٌؾ تم وضعه بواسطه المعهد االمرٌكى ل ال وعن طرٌق التحكم فٌه بجهاز تحكم عن بعد لٌا او سواء ا

هرت هذه الكلمه بالصدفه  فى احدى وظ robots, عبٌر عن العلم الذى ٌهتم بدرارسه التستخدم  للت  roboticsاما كلمه 

 Isaac Asimovكاتب رواٌات الخٌال العلمى رواٌات 

 الروبوتات الخٌالٌه 

علقه ثمه عالقه وطٌده بٌن الخٌال والتقنٌات التكنلوجٌه فى عالم الروٌوتات .اذ ٌستسقى الكثٌر من الناس افكارهم االولى المت

بالروبوتات من الكتب واالفالم والتلٌفزٌون .ولطالما فتن الكتاب والمخرجون السنمائٌون بفكرة وجود االت تتصرؾ مثل 

وبالرؼم من كونها بعٌده االحتمال .فقد شكلت هذه الرواٌات مصدر الهام البشر ونسجو عوالم من محض الخٌال حولها .

لكن محاوالتهم هذه بائت بالفشل حتى االن فى انجاز تلك االعاجٌب من الروبوتات للعاماء والمهندسٌن سعٌا نحور محاكتها .

التى صاؼها الخٌال العلمى .بالرؼم من هذا فالروبوتات تكتسب المزٌد من السمات البشرٌه ٌوما بعد االخر ,وقد تكون مصدر 

 الهام البداعات خٌالٌه تنطوى على كثٌر من المؽامرات 

 اسالف الروبوتات 

به المخلوقات االلٌه وااللعاب التى تعمل بالزنبرك واله هنا الى دمى المتحركه كلها دورا فى عملٌه تطوٌر علم الروبوتات لع

.وتجدر االشارة هنا الى انا النماذج االولى لم تكن روبوتات فعلٌه بمعنى الكلمه وذلك النها لم تتمتع باى قدر من الذكاء ولم 

وبداٌه من القرن السادس للقٌام بمهام مختلفه .وٌطلق على هذه االالت اسم االالت ذاتٌه الحركه .ٌكن فى االستطاعه توجٌهها 

عشر فصاعد كان ٌتم تصمٌم االالت ذاتٌه الحركه وفقا لمبادىء مٌكانٌكه كانت مستخدمه فى االصل من قبل صناع الساعات 

بهدؾ  –خاصه فى الٌابن وفرنسا –هذه االسالٌب  فى احداث بعض االفعال مثل ضربات اجراس الساعات وقد جرى تكٌٌؾ

 انتاج التماثٌل المتحركه التى كانت لتبهر اى شخص ٌراها 
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 البداٌات االولى لعلم الروبوتات

ان النمو المطرد للتقنٌات التكنولوجٌه الكهربائٌه وعلم االلكترونٌات فى القرن العشرٌن ,كان ٌعنى امرا اكٌدا اال وهو ان فى 

المهندسٌن الشروع فى تصمٌم االت اكثر تعقٌدا .لكن ما اعاق هذه االالت عن عن التطور هو قدرتها المحدوده على  امكان

التعاطى مع المعلومات .فهى لم تكن ربوتات بالمعنى الحقىقى .لكنها مجرد تلمٌح لما ستائتى به االٌام فى المستقبل . ومع 

ه مذهله تطورت الدوائر البسٌطه الخاصه باالجهزة االولٌه ااتحول الى نظم استمرار علم االلكترونٌات فى التطور بسرع

معقده ٌتحكم فٌها من خالل الكمبٌوتر .وكانت هذه لتفضى فى نهاٌه المطاؾ البتكار الروبوتات التى تتمتع بالقدر الكافى من 

 الذكاء الذى ٌمكنها من تحسس طرٌقها فى العالؾ الفعلى 

 robots قوانٌن ال 

شر لدٌهم قوانٌن التى تنظمم حدود التعامل فٌما بٌنهم ومن خاللها ٌعلم الحقوق التى له والواجابات التى علٌه ...تماما مثل الب

تم وضعها  هذه القوانٌن  robotsاٌضا ٌوجد لدٌها بعض القوانٌن ٌاتزم بها كل العاملٌن فى مجال ال  robotsالبشر ال 

    Isaak Asimovبواسطه الكاتب 

 -هى :قوانٌن ال

 .ال ٌجوز آللً إٌذاء بشرّي أو السكوت عما قد ٌسبب أًذى له

 ولٌجب على اآللً إطاعة أوامر البشر إال إن تعارضت مع القانون األ
  .ٌجب على اآللً المحافظة على بقائه طالما ال ٌتعارض ذلك مع القانونٌن األول والثانً

....وعلى الرؼم  Isaac Asimov ل كاتب رواٌات الخٌال العلمى (Runaround) ول مرة ؾ رواٌهالالقوانٌن ظهرت هذه 

اتخذوها كمنهج واساس فكرى ٌجب على الكل اتباعه   robotsفى مجال ال  كلمات فى رواٌه اال ان العاملٌن من كونها مجرد

 الذى تقوم بانتجه مثالى ٌجب  ان ٌطبق هذه القوانٌن    robotوحتى ٌكون ال 

 )طرٌقه تنفٌذ الروبوت للمهام (   robotطرٌقه عمل ال 

دعونا نلقى نظره على. الطرٌقه التى ٌستخدمها االنسان لتنفٌذ مهامه .... لٌقوم االنسان باداء اى   robotلفهم طرٌقه عمل ال 

 مهمه مطلوبه منه فانه ٌتبع بعض الخطوات ..

 ٌقوم بجمع المعلومات عن المهمه وعن المكان الذى ٌعمل بداخله  -0.

 ٌقوم بتحلٌل هذه المعلومات الختٌار اسهل الطرق لتنفٌذ مهمته  -9

  9ٌقوم باعطاء االوامر للعضالت للتنفٌذ بالطرٌقه التى تما اختٌارها من الخطوة  -3

بجمع معلومات عن البٌئه   robotلتنفٌذ مهامه  حٌث اوال ٌقوم ال   robotتعتبر هذه الطرٌقه هى نفسها االتى ٌستخدمها ال 

االنسب للقٌام به  رلٌقوم بتحلٌلها واختٌا  controllerٌقوم بارسالها ل ال  ثانٌا  sensorsلتى سٌعمل بداخلها عن طرٌق ال ا

 للمحركات لتنفٌذ ما تم اختٌاره ثالثا ...ٌقوم باعطاء االمر 

  ..…ومن الممكن ان ٌتم تلخٌصها فى ثالت كلمات   robot control loopوتعرؾ هذه الطرٌقه باسم 

 

 

sense think  act  
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 EV3نظرة عامه على تقنٌه 

Lego mind storm  تعتبر منصه برمجٌه لالجهزة انتجت بواسطه شركهLEGO  لتطوٌر برمجٌات الrobots  

    (sensors)ومجموعه من ال  *(brickفى النظام )  ٌتضمن كل اصدار من اصدارات الشركه على حاسوب ذكى ٌتحكم

 ل واالنظمه المكٌانٌكٌها النظام فى وقطع واجزاء التشؽٌل النشاء الهٌاك

Lego mind storm ev3    هو الجٌل الثالث منmindstorm product  وٌعتبر اخر تطوٌر لNtX   وتم اصدار هذا

 9103ستمبر لعام  0النظام فى 

 البرنامجواجهة 

 وٌتم تقسمها الى االتى .. ev3   برنامج  بداٌه ..تظهر هذه الواجهة عند فتحفى ال

1. Lobby 

2. Project tap 

3. Add project 

4. Program tab 

5. Add program 

 

  

 مقدمه عن البرنامج

 

 

 

  ولفتح مشروع جدٌد تقوم بالضؽط على LOBBYرئٌسٌه التى تظهر هى صفحه ال فً الصفحه ال  EV3عند فتح برنامج 

ADD PROJECT   ثم نقوم بتسلسل االوامر كما هو موضح بالشكل 
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 ٌقوم بتنفٌذ االوامر على حسب ترتٌبها ف البرنامج   ROBOTوظه .. ال ملح

 

  programming blocksتهٌئه 

د من قبل المبرمج  وفى الشكل البد من تجهٌزة على عدد من العناصر ٌتم تحدٌ  programming blockعند اختٌار اى 

 تى تفصٌل لهذه العناصر اال

 

 

 

 

 

 

 

1. Block Type: The icon indicates the Block Type 

2. Block Handle: Click here to select or drag the block 

3. Port Selector 

4. Mode Selector: Click here to open the Mode Drop-Down, to select the mode 

5. Input Parameter Values: Inputs can be selected or entered here 

6. Sequence Plug Entry 

7. Sequence Plug Exit 
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Programming blocksربط ال  

 توصٌلها ٌمكنك , مباشرة البعض بعضها بجوار البرمجة كتل تقع ال عندما 

 .الثانٌة لكتلة ا إلى األولى الكتلة من التسلسل سلك اسحب. 

 

 

 

 

 

 

 

Brickطرق توصٌل ال  

 .EV3 Brick على برامج على للحصول بك الخاص الكمبٌوتر بجهاز اتصال إنشاء إلى تحتاج

tاتصال اءإلجر طرق ثالث هناك: 

  USBاتصال

 بلوتوث اتصال

 Wi-Fi اتصال

  USBالتوصٌل عن طرٌق ال 

 . تشؽٌل من تأكد EV3 Brick. 

   بلاك بتوصٌلقم USB , مع ٌأتً الذي EV3 Brick , و بالكمبٌوتر EV3 Brick. 

  شاشة ستعرض. االتصال  تم EV3 Brick "USB "االتصال لتأكٌد.  
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 متصله ال  brickلمعرفه  ال 

 المتصله حالٌا تظهر كما بالشكل  bricksجمٌع ال 

 المتصله  bricksوهذه عناصر ٌتم التحكم من خاللها فى ال 

 

  

1. Available Bricks tab 

2. Refresh 

3. Filter Connection Type 

4. Connected 

5. Disconnect ل 

 

 

 

 brickلتحمٌل برنامج على ال 

 

 

 

 

 

1. Download: download the program to the EV3 Brick 

2. Download and Run: download the program to the EV3 Brick and run it immediately 

33.Run Selected: download only the highlighted blocks to the EV3 Brick and run them 

immediately 
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  port viewاستخدام ال 

توصٌل ال عرض مباشر اثناء تشؽٌلها ...بمجرد  sensorsرض معلومات المحركات وال لع   port viewٌستخدم ال 

brick  ب الcomputer   هذه الخطوة ٌتم تفعٌلها تلقائٌا 

 

 

 

 

 

 

 اختٌار المداخل 

 نوعٌن من المداخل   brickٌوجد ب ال 

  sensorsمدخل ل اال  -0

 

 مدخل لتوصٌل المحركات  -9
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 التركٌب تعلٌمات

ه طرق تركٌب كل قطعه حتى تصل الى الشكل المختلفه كتٌب تعلٌمات موضح ب robotsوجد لكل هٌكل من هٌاكل ال ٌ

 لكما موضح بالشكالنهائى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محرر الصور 

انه ٌمكنك عرض صورة اثناء تشؽٌل البرنامج وٌوجد العدٌد من االشكال التً ٌمكنك عرضها   brickص ال احدى خصائ

ٌمكنك اضافتها من خالل محرر  brickنت ترٌد تعدٌد او انشاء الصورة الخاصه بك لٌتم عرضها على شاشه ال واٌضا اذا ك

 الصور كما هو موضح بالشكل 
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صوره ةضافإخطوات تحرٌر و  
     1. Open your image 

2.Change its size and placement 

3.Adjust the contrast 

4.Edit the image, using the tool palette to the left of the editing screen. 

5.Save the image into your project. 

 

 

 

 

 

 

 

 محرر الصوت 

 brickمن اصدار اصوات مختلفه اثناء التشؽٌل ... وٌوجد على ال  robotمزود بسماعه خارجٌه تمكن ال  brickال 

 ها وتشؽٌلها اٌضا مكتبه بها العدٌد من االصوات ٌتم االختٌار من

 ه من خالل محرر الصوت ان ٌصمم الصوت الخاص به ٌقوم بتنفٌذ كذلك ٌمكن للمستخدم
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 الفصل الثانً 

---------------------------------------------------------------------- 

  Robot ساسٌة لبناء ال الخطوات األ  

فلنلقى نظرة على التكوٌن الجسمانى لالنسان اوال ... الكائن البشرى ٌتكون   robots للتفكٌر فى الخطوات االساسٌه لبناء ال

من عمود فقرى تجمع علٌه معظم اعضاء وكتله الجسم ومتصل به عضالت فى الذراعٌن والقدمٌن لتمكنه من الحركه واداء 

تلفه ) كالسمه والنظر واللمس ...( لتمكنه المهام وقلب ٌضخ الدم االزم للعضالت كى تقوم بدورها ٌعتمد اٌضا على حواس مخ

من جمع معلومات عن البٌئه المحٌطه به وجمٌع هذه المعلومات ٌتم ارسالها للعقل البشر لٌقٌوم بتحلٌلها واتخاذ القرارات 

 عناصر اساسٌه  5سنجد انه ٌمكن تلخٌصه ؾ  robots المناسبه .... فاذا طبقنا الكالم السابق على ال

  robotخارجى ل ال جسم او هٌكل  .0

  robotمحركات تعمل بمثابه عضالت ل ال  .9

  robotمصدر للطاقه ٌكون بمثابه القلب ل ال  .3

4. Sensors  ٌستخدمها الrobot  كحواس  تزوده ب جمٌع المعلومات الالزمة للعمل 

5. Microcontrollers   تعمل كعقل الrobot  

 

Lego Mindstorms EV3  قائمة المكونات ل 

تبعا للخطوات   robotsلذلك...... لنقوم ببناء وتنفٌذ   lego ev3   مباستخدا ROBOTSى هذا الكتاب على تصمٌم وتنفٌذ ال ٌتم العمل ف

جزاء االساسٌه السابق ذكرها ٌجب ان نتعرؾ اوال على قائمه المكونات ونبحث عن القلب والعقل والحواس  وباقى ادوات تصمٌم األ

 كما هو موضح بالشكل االتى    LEGO MINDSTORMS EV3المٌكانٌكه الخاصه ب 
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 المكوناث قائمت
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 EV3 البناء وحدة
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 0 عدد

 األلوان مستشعر

 

 

 

 0 عدد

 اللمس مستشعر

 

 

 9 عدد
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ك  كبٌر محرِّ

 

 0 عدد

ك  الحجم متوسط محرِّ

 

وٌتم توصٌل بها جمٌع اجزاء الالزم   robotاهم القطع المتوفرة مع قائمه المكونات حٌث تعتبر بمثابه عقل ال    brickتعتبر قطعه ال 

 سنجد ان بها نوعٌن من المداخل كما موضح بالشكل االتى ... BRICKوباعطاء نظره سرٌٌعه على ال      robotرها لشكل ال تواف
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وبهذا الشكل ٌوضح اماكن توصٌل كل عنصر   sensorsوهذه المداخل تم تقسٌمها الى نوعٌن احدهم خاص بالمحركات واالخر ل ال 

  BRICKبقطعه ال  LEGO:ال من العاناصر االساسٌه ل 

 

 EV3 برنامج ةواجه

ك قططع او ادوات ولكن ٌوجد شق اخر لتنفٌذ الروبوت اال وهو عمل البرمجه الخاصه   LEGOفى الخطوات السابقه تم ذكر مكونات ال 

جزاء التى من الممكن ان مضاؾ الٌه مجموعه من االدوات التى تمثل جمٌع االلذلك تم تصمٌم برنامج  ROBOTبكل ممهمه ٌقوم بها ال 

لالداء اى مهمه باالضافه الى االضافات الخاصه ب المعادالت الرٌاضٌه واالختٌارت المنطقٌه التى من الممكن     ROBOTتتصل ب ال 

 استخدامها اثناء تكلٌؾ الروبوت ب المهام  وهذا الشكل ٌوضح عناصر واجهه البرنامج 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  واجهة البرنامج وتتكون من :

Project name , Coding area , Brick connection , Component list 
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 واجهه البرنامج 
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 التدرٌب االول 

 [Move Straight] مستقٌم خط فً السٌر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :هم و مستقٌم خط فً ٌسٌر الروبوت لجعل طرق ثالث هناك

  Large Motorال من بلوكتبن بأستخدام

 متساوي[ Rotations] اللفات عدد و[Power] السرعة جعل و

 

 

 

 

 

 

  Move Steering بلوك بأستخدام

 "1" مستقٌم خط فً ٌكون ان على[ Direction] االتجاه ضبط و
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 Move Tank بلوك بأستخدام -ج

  متساوٌٌن ٌكونوا ان على للموتورٌن[  Power]السرعة ضبط و

 

 

  [  Right or Left Turn      [            ٌسارا او ٌمٌنا االتجاه     

 

 :الٌسار و الٌمٌن حركة فً التحكم ٌتم لكً موتورٌن استخدام ٌجب اتجاهٌن فً ٌتحرك الموتور نجعل كً

 انه ٌعنً مما االبطأ الموتور ناحٌة ٌتجه سوؾ الروبوت فأن الٌسار على الموتور سرعة من ابطأ الٌمٌن على الموتور سرعة كانت فاذا

 للٌسار بالنسبة العكس و ٌمٌنا ٌنحرؾ سوؾ
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 :هم و اتجاه من ٌغٌر الروبوت لجعل طرق ثالث هناك

  Large Motorال من بلوكتبن بأستخدام

 المراد الحركة اتجاه حسب على مختلفة[ Power] السرعة جعل و

 

  Move Steering بلوك بأستخدام-ب

 المراد االتجاه فً ٌكون ان على[ Direction] االتجاه ضبط و

 

 

 

 

 

 

 

 [Move Arm Up & Down] ألسفل و ألعلى الذراع حركة

 :الشكل هذا لنفترض و ذراعا كونه تناسب بطرٌقة تركٌبه ٌجب ذراع كأنه و الموتور نجعل لكً
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 ٌلؾ ال حتى الواحد من اقل ٌكون ان ٌجب [Rotations] اللفات عدد و الذراع لحركة مناسبة تكون ان على [Power] السرعة بضبط

 لفة من اكثر لذراعا

 صحٌح بشكل الذراع حركة فً التحكم ٌمكن حتى Degrees زواٌا الى اللفات عدد خاصٌة تؽٌٌر ٌمكن او
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 [Combine Move and Arm Action] التحرك و الذراع حركة بٌن الجمع

  3 و 0 الخطوة بٌن بالجمع تطبٌقه ٌمكن

 الذراع ٌحرك الوقت نفس فً و مستقٌم خط فً ٌتحرك الروبوت فنجعل

 9 الخطوة استخدام طرٌق عن ٌسارا و ٌمٌنا ٌنحرؾ جعله ممكن و
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 0مثال  

 
فى هذه التجربه سٌقوم الروبوت ب الحركه لالمام  الى ان ٌصل الى نقطه تحمٌل المهمه علٌه ثم تحرٌك الذراع لحمل المهمه ثم العوده 

 م الحمل ثم اخٌر ٌقوم بتحرٌك الذراع لتسلٌم الحمل مره  الى الخلؾ الى نقطه تسلٌ
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 الفصل الثالث

----------------------------------------------------------------------  

 للروبوتالهٌكل الخارجى 

ه البصمه بصمه ٌد او بصمه للعٌن لكل انسان بصمه جسدٌه تفرق بٌنه وبٌن جمٌع البشر المتواجدٌن فى العالم سواء كانت هذ

او حتى بصمه للوجه باكمله واٌضا كل شخص له تكوٌن جسمانى مختلؾ تماما عن الباقى ... واذا قمنا بتطبٌق مفهوم التكوٌن 

 ..ٌعرؾ هذا التطبٌق باسم الهٌكل الخارجى للروبوت    robotsالجسمانى والبصمه الجسدٌه على ال 

وبوت حافظه للمكونات االساسٌه وٌمثل الهٌكل الخارجى للر

    controllerالمحركات وال 

امل الوحٌد الذى ٌتحكم فى شكل الهٌكل الخارجى ل ال والع

robot  ... 

هو العمل المراد تنفٌذه او المهمه التى ترٌد ان ٌقوم بها ال 

robot    

فعلى سبٌل المثال من الممكن ان ٌكون شكل الروبوت على هٌئه 

 فقط من االمام ةن وواحدعجلتٌن خلفٌتٌ

او ان ٌكون ثنائى العجالت من االمام والخلؾ او ٌتم استبدال  

 العجلتٌن االمامٌتٌن بدعامتٌن لثبات اكثر 

وٌطٌر ؾ الهواء   droneاو حتى من الممكن ان ٌتخذ شكل 

 الؼراض التصوٌر 

او ٌكون مثبت القاعده مع ذراع متحرك لنقل العدد و االدوات 

 د فى مصانع انتاج السٌارات مثل المتواج

وهذه مجموعه من الصور لروبوتات مختلفه بهٌكل خارجى 

 مختلؾ ...وستتمكن من تنفٌذها خالل هذا الكتاب 
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 الى قسمٌن اساسٌن    ROBOTوٌتم تقسٌم الهٌكل الخارجى ل ال 

0- Manipulator or rover  

بماٌحتوٌه من وصالت وقطاعات وتركٌبات مٌكانٌكٌه وهٌكلٌه تشكل الشكل االساسى ل ال    ROBOT   رئٌسى ل ال وٌعبر عن الجسم ال

ROBOT 

End effecter -2         

من اداء مهمته وقد تتمثل  robotوٌعبر عن اخر جزئٌه متصله ب اطراؾ الهٌكل االساسى وؼالبا ما تحتوى على االدوات التى تمكن ال 

الء او ممكن تكون اداه لحام ...وٌحدد ذللك ا انفا لمهمه المفترض ان ٌقوم مسك وحمل المهمات او رشاش ماء اوطل  gripperؾ 

  ROBOTبتنفٌذها ال 

 

 

 

 

 

 

 

 مصدر الطاقه 
هامه القلب لدى االنسان مهمته االساسٌه هى ضخ الدم المحمل باالكسجٌن ل العضالت لتسطٌع الحركة وتمكٌن االنسان من اداء م

 المختلفه 

 هى البطارٌات باختالؾ انواعها    robotsالقلب بالنسبه ل ال 

 حٌث تقوم بضخ االلكترونات للمحركات لتقوم بالحركه ROBOTSوتعتبر البطارٌات هى المسبب االولى لحركه ال 

خ التٌار المناسب لحركه المواتٌر وٌتم تحدٌد نوع البطارٌات على حسب قدرتها على تحمل المحركات المستخدمه وتكون قادرة على ض

  robotطوال فتره عمل ال 
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 المحركات 

بمثابه العضالت التى تمكنه من اداء الحركات المختلفه وٌعتمد علٌها التخاذ اوضاع مختلفه   ROBOTSتعتبر المحركات بالنسبه ل ال

 للمواتٌر وفٌما ٌلى سٌتم استعراض االنواع المختلفه .……تناسب تنفٌذ المهمات 

 انواع المواتٌر 

باالضافه  (servo motor & dc motor &stepper motor)التعلٌمٌه هى  robotsاكثر االنواع انتشارا والمستخدمه بكثره فى ال 

 ( Large motor & Medium motorوٌتم استخدامها فٌه )   LEGO MINDSTORM EV3الى المحركات التى ٌتضمنها 

0- DC MOTOR 

 .مٌكانٌكٌة طاقة إلى المباشرة الحالٌة الكهربائٌة الطاقة تحول التً الدوارة الكهربائٌة اآلالت من فئة أي  -المستمر :محرك التٌار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- Servo motor  

 .بها متحكم ازاوٌ بكمٌة للتحرك أو مضبوطة بسرعة مستمر دوران إلنتاج إما استخدامه ٌمكن
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3- Stepper motor  

 المتساوٌة الخطوات من عدد إلى الكامل الدوران ٌقسم فرش بدون DC كهربائً محرك -: Stepper محرك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EV3محركات 

0- Medium motor block 

 

 

 

 

 

 

 

  Medium motor blockالمتوسط المحرك فً ٌتحكم . 

 أو الوقت من محددة لفترة المحرك تشؽٌل وأ , الطاقة مستوى فً التحكم أو , تشؽٌله إٌقاؾ أو المحرك تشؽٌلمن خالله   ٌمكنكحٌث  

 .الدوران

 Medium motor block  خصائص ال 

0- Port selector 

9- Mode selector 

3- Inputs 
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  Medium motor blockحاالت تشؽٌل ال  

0- ON MODE 

 البرنامج فً لتالٌة Block ال فً الفور على ٌستمر ثم , المحرك تشؽٌل على  ONٌعمل وضع 

 أخرى كتلة بواسطة تؽٌٌره أو إٌقافه ٌتم حتى المحرك تشؽٌل سٌتم. الطاقة مدخالت باستخدام المحرك واتجاه سرعة فً حكمالت ٌمكنك. 

 .البرنامج انتهاء حتى أو , البرنامج فً الحًقا

 الطاقة: المستخدمة المدخالت

 

 

 

 onمثال على وضع 

 .إٌقافه ٌتم ثم , اللمس مستشعر على الضؽط ٌتم حتى المحرك تشؽٌل سٌتم , البرنامج هذا فً

 

 

 

 

9- THE OFF MODE  

 

 . المحرك ٌطفئ التشؽٌل إٌقاؾ وضع

 .أعاله المثال انظر. التشؽٌل وضع بواسطة تشؽٌله تم محرك إلٌقاؾ عادة ٌستخدم

 محرك تشؽٌل ٌتم حتى الموقوؾ وضعه فً بالمحرك االحتفاظ سٌتم. الفور على المحرك إٌقاؾ فسٌتم , صحًٌحا Brake at End كان إذا

 .البرنامج انتهاء حتى أو , المحرك فً آخر

 ٌتوقؾ حتى متبقٌة دفع قوة أي باستخدام المحرك سٌتحرك. ببساطة إٌقافها ٌتم المحرك فً الطاقة فإن , Brake at End False كان إذا 

 .األخرى المحرك كتلة تشؽٌل ٌبدأ حتى أو ,
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 ةالنهاٌ فً الفرامل: المستخدمة المدخالت

 

3- ON FOR SECONDS MODE  

 .تشؽٌله إٌقاؾ ثم , Seconds إدخال فً الثوانً لعدد المحرك تشؽٌل على On for Seconds ٌعمل

 .التالٌة  block ال فً البرنامج ٌستمر أن قبل الوقت ٌنتهً حتى blockال  تنتظر سوؾ 

 .الطاقة مدخالت باستخدام المحرك واتجاه سرعة فً التحكم ٌمكنك

 .الثوانً من بالضبط المحدد العدد بعد المحرك إلٌقاؾ True for Brake at End ماستخد 

 النهاٌة فً الفرامل , ثانٌة , الطاقه الكهربٌه  : المستخدمة المدخالت

 

 

  ON FOR SECONDS MODEمثال على 

 .إٌقافه ثم ,( ونصؾ انتدور) بالضبط درجة 911 على للحصول: 51 بقوة A المنفذ على المحرك بتشؽٌل البرنامج هذا سٌقوم
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4- ON FOR ROTATION MODE  

On for Rotations تشؽٌله بإٌقاؾ ٌقوم الدواران ثم   مرات لعدد المحرك بتشؽٌل ٌقوم 

 العدد بعد المحرك إلٌقاؾ True for Brake at End استخدم. الطاقة مدخالت باستخدام المحرك واتجاه سرعة فً التحكم ٌمكنك. 

 .الدورات من بالضبط حددالم

 النهاٌة فً الفرامل , الدوران , الطاقة: المستخدمة المدخالت

 

 

Medium motor القدرة واالتجاه 

 

 الرقم وٌحول , الساعة عقارب اتجاه فً" المتوسط المحرك" بإدارة الموجب الرقم ٌقوم. 011 إلى 011- من رقًما الطاقة إدخال ٌقبل

 .أدناه الرسم فً موضح هو كما , الساعة اربعق اتجاه عكس إلى السالب
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0- Positive power 

9- Negative power 

 

 

Large Motor Block 

 

 

 

 

 . كبٌر محرك فً large motor blockٌتحكم  

 , الطاقة مستوى فً التحكم أو , تشؽٌله إٌقاؾ أو المحرك تشؽٌل ٌمكنك

 .الدوران أو الوقت من محددة لفترة المحرك تشؽٌل أو 

 اختٌار المدخل واختٌار حاله التحكم

0- Port Selector 

9-  Mode Selector 

3-  Input 

 

 

 حاالت التشؽٌل 

0- ON MODE 

 البرنامج فً لتالٌة Block ال فً الفور على ٌستمر ثم , المحرك تشؽٌل على  ON وضع ٌعمل

 أخرى كتلة بواسطة تؽٌٌره أو إٌقافه ٌتم حتى المحرك تشؽٌل سٌتم. الطاقة مدخالت باستخدام المحرك واتجاه سرعة فً التحكم ٌمكنك .

 .البرنامج انتهاء حتى أو , البرنامج فً الحًقا

 الطاقة: المستخدمة المدخالت
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 مثال 

 

 

 

9- OFF MODE  

  .المحرك ٌطفئ التشؽٌل إٌقاؾ وضع

 .أعاله المثال انظر. التشؽٌل وضع بواسطة تشؽٌله تم محرك إلٌقاؾ عادة ٌستخدم

 محرك تشؽٌل ٌتم حتى الموقوؾ وضعه فً بالمحرك االحتفاظ سٌتم. الفور على المحرك إٌقاؾ فسٌتم , صحًٌحا Brake at End كان إذا

 .البرنامج انتهاء حتى أو , المحرك فً آخر

 ٌتوقؾ حتى ٌةمتبق دفع قوة أي باستخدام المحرك سٌتحرك. ببساطة إٌقافها ٌتم المحرك فً الطاقة فإن , Brake at End False كان إذا 

 .األخرى المحرك كتلة تشؽٌل ٌبدأ حتى أو ,

 النهاٌة فً الفرامل: المستخدمة المدخالت

 

3- ON  FOR SECONDS MODE 

 .تشؽٌله إٌقاؾ ثم , Seconds إدخال فً الثوانً لعدد المحرك تشؽٌل على On for Seconds ٌعمل

 .التالٌة  block ال فً مجالبرنا ٌستمر أن قبل الوقت ٌنتهً حتى block ال تنتظر سوؾ 

 .الطاقة مدخالت باستخدام المحرك واتجاه سرعة فً التحكم ٌمكنك

 .الثوانً من بالضبط المحدد العدد بعد المحرك إلٌقاؾ True for Brake at End استخدم 

 فً الفرامل , ثانٌة ,  الكهربٌه الطاقه:  المستخدمة المدخالت

 النهاٌة
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4- ON FOR DEGREES 

 

On for Degrees دخل فً الدوران درجات عدد تشؽٌل على المحرك ٌعمل Degrees , من درجة 361. تشؽٌله بإٌقاؾ ٌقوم ثم 

 .للمحرك كاملة دورة فً النتائج دوران

 دالمحد العدد بعد المحرك إلٌقاؾ True for Brake at End استخدم. الطاقة مدخالت باستخدام المحرك واتجاه سرعة فً التحكم ٌمكنك

 .الدرجات من بالضبط

 النهاٌة فً الفرامل , الدرجات , السلطة: المستخدمة المدخالت

 

 

 

 ON FOR DEGREES مثال على

 .إٌقافه ثم ,( ونصؾ دوران) بالضبط درجة 911 على للحصول: 51 بقوة D المنفذ على المحرك بتشؽٌل البرنامج هذا سٌقوم

 

5- ON FOR ROTATION MODE  

On for Rotations ٌتشؽٌله بإٌقاؾ ٌقوم ثم الدواران   مرات لعدد المحرك بتشؽٌل قوم 

 العدد بعد المحرك إلٌقاؾ True for Brake at End استخدم. الطاقة مدخالت باستخدام المحرك واتجاه سرعة فً التحكم ٌمكنك. 

 .الدورات من بالضبط المحدد

 فً الفرامل , الدوران , الطاقة: المستخدمة المدخالت

 اٌةالنه

 

 

 

 



` 
www.hb-labs.com 

   53 
ROBOTICS – LEVEL1 

Explore EV3 Robotics 

Tips and Tricks  

, باستثناء أنه ٌستخدم وحدة تدوٌر مختلفة. ٌمكنك أًٌضا  On for Degreesهو نفس وضع  On for Rotationsوضع 

ح الجدول التالً طرٌقتٌن مختلفتٌن للحصول استخدام عالمة عشرٌة فً مدخل التدوٌر للحصول على جزء من التدوٌر. ٌوض

 على نفس القدر من الدوران.

 

 large motorقدرة واتجاه ال 

 موضح هو كما , مختلفة اتجاهات فً ٌتحول كبٌر محرك تجعل والسلبٌة اإلٌجابٌة األرقام. 011 إلى 011- من رقًما الطاقة إدخال ٌقبل

 .أدناه الرسم فً

 إٌجابٌة قوة 

 السلبٌة القوة 

 القوة مستوٌات تأثٌر فإن , المحرك اتجاه عكس تم إذا. العكسً المحرك BLOCK باستخدام للمحرك الطبٌعً الدوران اتجاه تؽٌٌر ٌمكنك

 .أعاله الموضح ذلك عكس سٌكون والسلبٌة اإلٌجابٌة

 

 

 

 

 

 

MOVE STERING BLOCK 

 

Rotations Degrees 

   1 360 

2 720 

0.5 180 

1.25 450 

7.2 2592 
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MOVE STEERING BLOCK 

 التوقؾ أو الدوران أو للخلؾ أو لألمام ٌتحرك  بك الخاص الروبوت  تجعل  أن ٌمكن  

 .ضٌقة بإدارة ٌقوم أو , أقواس فً ٌقود أو , مستقٌماً  بك الخاص الروبوت لجعل التوجٌه ضبط ٌمكنك. 

 واآلخر السٌارة من األٌسر الجانب ٌقود واحد محرك مع , كبٌران محركان لها التً اآللٌة للمركبات Move Steering block استخدم

 .األٌمن الجانب

 

 

 الٌسار محرك 

 محرك للٌمٌن 

 

 

 

 

 

 

\ 

CHOOSE YOUR MOTOR PORTS AND CONTROL MODE 

 

 

1. Port Selector  

2. Inputs 

3. Mode Selector  

 

 

 

 

 من العلوي الجزء فً" المنفذ محدد" باستخدام المقود توجٌه كتلة فٌها تتحكم أن ترٌد التً( د أو , ج , ب , أ) المحركات من اثنٌن حدد

 , السٌارة من األٌسر الجانب على المحرك هو األول المنفذ ٌكون أن ٌجب. المحرك ذلك منفذ الختٌار محرك حرؾ كل على انقر. لكتلةا

 .األٌمن الجانب على المحرك هو الثانً المنفذ ٌكون أن وٌجب
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 امثله عملٌه 

0- Front and back 

 

 

 

 

 

 

9-Front & back move steering 
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3-Front &back move tank 

 

 

 

 

 

 

4- Turn left 
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5-From earth to moon 

 

 

 

 

 

 

 

 



` 
www.hb-labs.com 

   58 
ROBOTICS – LEVEL1 

Explore EV3 Robotics 

 الفصل الرابع

---------------------------------------------------------------------- 

 ROBOTاو ما ٌعرف ب حواس ال  sensorsال 

 .نفسه تلقاء من وٌتحرك حوله ٌدور ما ٌدرك انمن  ROBOTطه تمكن ال ٌاجهزة الٌكترونٌه بسSENSOR:  تعرٌؾ ال

 .ببٌئته المتعلقة المعلومات معالجة من الروبوت لتمكٌن مختلفة استشعار أجهزة تطوٌر تم لذلك 

بحاجه الى ان تكون قادرة على الرؤٌه والسمع واالحساس واالخبار بمكان  من البقاء فى العالم الفعلى .فهًكى تتمكن الروبوتات ول

.لهو احد التحدٌات االكثر تعقٌدا فى مجال ال القدرة على فهم االشٌاء الموجوده فى العالم من حوله    ROBOTS. ان منح ال وجودها

ROBOTS  الحدٌث .هذا وفى امكان االالت الموجوده بالفعل االستجابه للمس وتفادى االصطدام باالشٌاء والتفاعل مع االصوات والروائح

 س التى الٌتمتع بها البشر مثل وابل وحتى استخدام الح

 –السونار: وهو جهاز الكتشاؾ مواقع االشٌاء تحت الماء باستخدام موجات صوتٌه تنعكس الٌه منها  .0

 تفادى التصادم .9

 واحدى اهم هذه الحواس هى حاسه اللمس –التفاعلٌه التى تتحرك فى مجموعات الى مجموعه من الحواس  ROBOTS تحتاج ال

من خالل مصد للصدمات فعندما ٌصطدم الروبوت بشىء ٌنتج عن المصد تالمس كهربائى ٌرسل اشارة الى  من الممكن توفٌرها

 الروبوت حٌنئذ التراجع قلٌال وتؽٌر اتجاهه واالستمرارا فى دربه .طٌع الكومبٌوتر الخاص بالروبوت وٌست

ى سرعه السٌارات المتحركه باتجاهه.تستخدم بعض تحدٌد البعد عن االشٌاء .. ٌستخدم ضباط الشرطه مدفع الرادار للكشؾ عن مد

فهى تطلق موجات صوتٌه ترتد عن هذه الروبوتات تقنٌه مماثله فى االحساس بالمسافات التى تفصلهاعن الجدران واالشٌاء االخرى .

 االشٌاء مما ٌشٌر الى بعدها وسرعه اقترابها منها

 االعٌن الصناعٌه  .3

 ROBOTكان ال مه ابصارها فى مساعده اصحابها المكفوفٌن فى االهتداء الى السبٌل الصحٌح وفى اه حاسٌتستخدم كالب التوجٌه الحقٌق

GUIDECANE  ابتكر هذا ال درجه انه الٌمكن للبشر سماعها وقدالكشؾ عن االشٌاء باستخدام نبضات صوتٌه عالٌه لROBOT  على ٌد

تحده االمرٌكٌه وعندما ٌشعر هذا الروبوت بشىء فى الطرٌق فانه ٌوجه ٌوهان ٌورنشتاٌن االستاذا فى جامعه مٌتشجان بالوالٌات الم

 ذالك العائق ب امان تاملالتفاؾ حول  همالك

ا امر بحاجه الى شوط همن حٌث كمالها وامكانٌه التعوٌل علٌلتصمٌم روبوت ٌتمتع بحواس مثل حواس االنسان  لن التوصومع هذا فإ 

 طوٌل من البحث والتطوٌر.

 

 LEGO MINDSTORMS EV3التى تضمنها قائمه مكونات   sensorsاوال بدراسه ال  بالبحث والتطوٌر دعونا نبدأ وموحتى نق

 ونتعلم كٌفٌه استاخدامه وبرمجتها...
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 TOUCH SENSOR -ا

 

TOUCH SENSOR BLOCK 

  

 . Touch Sensor من بٌانات على touch sensor block ال   تحصل

  , ال أم مضؽوًطا Touch Sensor كان إذا ما اختبار ٌمكنكحٌث 

 (.خطأ أو صواب) LOGIC OUTPUT  على الحصول و

 

 TOUCH SENSOR BLOCKاستخدام ال 

 

 على , للكشؾ Touch Sensor استخدام ٌمكنك. ال أم مضؽوًطا المستشعر وجه على الموجود الزر كان إذا ما Touch Sensor ٌكتشؾ

 لتحرٌك Touch Sensor على اإلصبع ضؽط أداة استخدام أًٌضا ٌمكنك. ما شًء إلى بك الخاص بوتالرو ٌتنقل عندما , المثال سبٌل

 .ما إجراء

 لالستخدام  اخنتٌار المدخل والتهٌئه 

 

 

 Port Selector  

 Mode Selector 

 Inputs 

 Outputs 

 

 

 حاالت التشؽٌل

0- MEASURE – STATE 

 . OUTPUTحاله ال  فً مسالل مستشعر حالة.....  MESURE STATEال  وضع ٌخرج

ا مضؽوًطا Touch مستشعر كان إذا true الحالة حٌث تكون  ًٌ  .ٌكن لم إن False و , حال
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 INPUTS AND OUTPUTS 

 

 

 

 بدالً  block  ال  فً مباشرة اإلدخال قٌم إدخال ٌمكنك. المحدد الوضع على TOUCH SENSOR BLOCK  المتاحه ل  المدخالت تعتمد 

 , ذلك من

 

 األخرى البرمجة  blocksال  مخرجات من البٌانات أسالك بواسطة اإلدخال قٌم توفٌر ٌمكن 

 .Touch Sensor بـ خاصةال البٌانات استخدام كٌفٌة عن األمثلة بعض ٌلً فٌما

 PRESSEDمثال على حاله ال 

 TOUCH SENSORفى الحركه حتى ٌتم الضؽط على   ROBOTفى هذا المثال سٌستمر ال 

 

 

 

 

 

 

 ROBOTفٌتوقؾ ال    SENSORالى االمام حتى ٌتم الضؽط على ال   ROBOTستحرك ال  فى هذا البرنامج 

Input Type 
Allowed 

Values 
Notes 

State Numeric 

 

 

 

 

0 - 2 State to test in Compare 

mode. 

0 = Released 

1 = Pressed 

2 = Bumped 
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  1مثال 
Make the Brick Status Light Pulse whenever a Touch Sensor is Held in 

 

  وٌستخدم. Touch Sensor لمس تم متى ٌنبض وٌجعله , البرتقالً باللون Brick Status Light تشؽٌل على البرنامج هذا ٌعمل

touch sensor block  ًال  وضع ف Measure – State   حالة إلى للوصول Touch Touch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Sensor Block 

 

 

 

 

 

 . Color Sensor من بٌانات على COLOR SENSOR BLOCK تحصل

 على والحصول إدخال بقٌمة المستشعر بٌانات مقارنة أًٌضا ٌمكنك. رقمً إخراج على والحصول الضوء شدة أو لون قٌاس ٌمكنكحٌث 

LOGIC OUTPUT  (خطأ أو صواب.) 
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Using the Color Sensor 

 فً اللون مستشعر استخدام ٌمكن. المستشعر وجه على الصؽٌرة النافذة ٌدخل الذي الضوء شدة أو لون اؾاكتش اللون لمستشعر ٌمكن

 .المحٌطة اإلضاءة كثافة وضع , المنعكس الضوء كثافة وضع , األلوان وضع: مختلفة أوضاع ثالثة

COLOR MODE 

 سبٌل على , الكتشاؾ اللون وضع استخدام ٌمكنك. مستشعرال من بالقرب سطح لون أو , قرٌب كائن لون اكتشاؾ اللون لمستشعر ٌمكن

 .الورق من قطعة على مختلفة عالمات لون أو , المستشعر من بالقرب به المحتفظ LEGO جزء لون , المثال

 

 

 

 

 

 

 

 .على السطح المكتشؾ اللون رقم إخراج على  COLOR MODEال  وضع ٌعمل

 

 

 

 

REFLECTED LIGHT INTENSITY MODE 

 1 من مئوٌة كنسبة الضوء شدة قٌاس ٌتم. المستشعر تدخل التً الضوء شدة اللون مستشعر ٌكتشؾ , المنعكس الضوء كثافة ضعو فً

 .للؽاٌة مشرقة تكون 011 و , للؽاٌة مظلمة تكون 1 مع , 011 إلى

 .المستشعر مقدمة فً أحمر LED مصباح تشؽٌل سٌتم ," المنعكس الضوء كثافة" وضع فً" اللون مستشعر" ٌكون عندما

 .المقاسة القٌمة فً الضوء كثافة إخراج على بالقٌاس المعكوس الضوء شدة وضع ٌعمل
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Measure – Ambient Light Intensity 

 . "الضوء فً الضوء كثافة إخراج على المحٌطة اإلضاءة كثافة - قٌاس وضع ٌعمل

 

 

 

 

 

 

 

Compare – Color 

 

The Compare – Reflected Light Intensity and Compare – Ambient Light Intensity modes  تقوم بمقارنه شده

  THRESHOLDالضوء النعكس من االسطح بقٌمه ال 
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  0مثال 
 

" ناللو مستشعر" اكتشؾ كلما النبض  إٌقاؾ على ٌعمل وٌجعله , البرتقالً باللون Brick Status Light تشؽٌل على البرنامج هذا ٌعمل

 .51 من أكبر المحٌطة اإلضاءة شدة

 

 

  1مثال 
ٌكتشؾ حتى روبوت محرك تشؽٌل على البرنامج هذا ٌعمل  Color Sensor المحرك ٌتحول حتى أو , 51> المنعكسة الضوء شدة  B 

أقرب أٌهما , درجة 9111 إلى . 
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CHOOSE THE SENSOR PORT AND MODE 

 

1.port selector 

2.mode 

3.inputs 

4.outputs 

 

 

 

Using the Infrared Sensor 

 الحمراء تحت األشعة منارة من إرسالها ٌتم التً الحمراء تحت األشعة ضوء إشارات عن الكشؾ الحمراء تحت األشعة لمستشعر ٌمكن

 عن والكشؾ , به اصةالخ الحمراء تحت األشعة ضوء إشارة إرسال أًٌضا الحمراء تحت األشعة لمستشعر ٌمكن(. IR Beacon) بعد عن

 .أخرىعناصر  بواسطة الضوء هذا انعكاس

 

 

 INFRA RED SENSORحاالت تشؽٌل ال 

modes: Proximity, Beacon, and Remote).( 

PROXIMITY MODE 

 انعكاس اكتشاؾ وٌمكنه به الخاصة الحمراء تحت األشعة إشارة الحمراء تحت األشعة مستشعر ٌرسل , PROXIMITY MODEفى ال 

 .الكائن( إلى المسافة) قرب لتقدٌر المنعكسة اإلشارة قوة استخدام ٌمكن. المستشعر أمام كائن قبل من اإلشارة ذهه
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 الحائط إلى الوصول قبل القٌادة عن توقؾ: 0 مثال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMOTE MODE 

 

 ٌمكنك .IR منارة على الموجودة األزرار مكابس اكتشاؾ الحمراء تحت األشعة لمستشعر ٌمكن   REMOTE MODEفى حاله ال 

 .المثال سبٌل على , للروبوت ُبعد عن تحكم جهاز إلنشاء ُبعد عن التحكم وضع استخدام

 

 

 : 0 مثال
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BEACON MODE 

 الموقع اكتشاؾ الحمراء تحت األشعة مستشعر وٌستطٌع , مستمر بشكل خاصة منارة إشارة IR Beacon ٌرسل , Beacon وضع فً

 .المستشعر أمام للمنارة تقرٌبًال

 IR) البعٌدة الحمراء تحت األشعة شارةإل التقرٌبً الموقع اكتشاؾ الحمراء تحت األشعة مستشعر ٌستطٌع , Beacon وضع فً

Beacon )اهاالتج من زاوٌة) وعنوانه( المستشعر من النسبٌة المسافة) المنارة من القرب المستشعر ٌمنحك أن ٌمكن. المستشعر أمام 

  , Beacon وضع استخدام ٌمكنك(. المستشعر إلٌه ٌشٌر الذي

 

 .IR Beacon باتجاه والقٌادة عن ٌبحث بك الخاص الروبوت لجعل , المثال سبٌل على

. الحمراء تحت األشعة مستشعر من كافٌة بدرجة وٌقترب التشؽٌل قٌد IR Beacon ٌكون عندما الروبوت تشؽٌل البرنامج هذا سٌبدأ

 ٌتقدم ثم , 91 من أقل القرب ٌصبح حتى لالنتظار منارة - المقارنة - الحمراء تحت األشعة مستشعر وضع فً االنتظار تلةك ٌستخدم

 .ثانٌتٌن لمدة لألمام

 

Hearing sensor (sound sensor) 

 كهربائٌة ارةإش إلى االهتزاز تؽٌٌر فً الرئٌسٌة وظٌفته وتتمثل للسمع كمستشعر واسع نطاق على المٌكروفون ٌستخدم
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  الفصل الخامس

----------------------------------------------------------------------  

 ROBOTعقل ال 

ٌتمتع كل من البشر والحٌوانات بمنحه الذكاء .ففى امكان كلٌهما فهم االمور من مجرد معلومات ناقصه ؼٌر الذكاء االصطناعى ....  

ؾ االله التى فى استطاعتها القٌام بهذا االمر بانها بذكاء اصطناعى . وقد حقق العلماء بعض النجاح فى مجال الذكاء مكتمله .وٌمكن وص

الكومبٌوتر االن مساعده االطباء فى تحدٌد االمراض التى ٌعانى منها المرضى .ومع هذا  ةاالصطناعى .فعلى سبٌل المثال ٌمكن الجهز

   ROBOTSنٌه تصمٌم اله ذكٌه فعلٌه . وقد اخفقت برامج الكمبٌوتر المعقده حتى االن فى تزوٌد ال الٌزال الخبراء معارضٌن المكا

 بعقول فعاله حقا. وٌرجى االن ان ٌكون فى امكان الكثٌر من البرامج الصؽٌرة والبسٌطه العمل معا من اجل انشاء  روبوت ذكى بالفعل . 

خلٌه عصبٌه تقوم بتجمٌع المعلومات من العالم الخارجى بائستخدام الذكرٌات بلٌون  011قوة العقل .... ٌحتوى العقل البشرى على 

 المخزنه الحداث التصرفات  واالفعال التى تساعد صاحبها على البقاء على قٌد الحٌاه .وتقوم عقول الحٌوانات االخرى باالمر ذاته 

لكالم والكتابه هذا وتعمل عقول الروبوتات فى ٌومنا هذا بمستو ذكاء هم هم من ٌتقنون القٌام بالعملٌات المعقده مثل الكن البشر وحد

 حٌوانات بسٌطه للؽاٌه.

 "" قد تكون عقولونا معقده جدا الى الحد الذى ٌجعل من فهمها امرا عسٌرا على اذهاننا البسٌطه ""

 ارون سولومان 

 بروفٌسور الذكاء الصناعى باجمعه بٌرمنجهام بالمملكه المتحده

  ROBOTنسبه لعقل ال اما بال

برمجه وتقوم بفهم وتحلٌل الباٌانات لان ٌتوافر به قطعه قابله العاده ا البد ان ٌقوم بتنفٌذ المهمه المكلؾ بها   ROBOTحتى ٌستطٌع اى 

 ج لتسلسل البرنام ر للمحركات ان تتحرك تبعاباصدار اشارت التحكم العطاء االموتقوم     SENSORSالتى تقوم بتجمٌعها ال 

 ARDUINOال   microcontrollersومن امثله ال   MICROCONTROLLERوتسمى هذه القطعه ب ال 

 محٌث ٌتم تنزٌل وحرق البرنامج على القطعه وندعها تتحك الروبوت مهام وتنفٌذ أداء عن مسؤولة إلكترونٌةقطعه  -:  ARDUINOال 

 فى الروبوت 

  BRICKلخاص به هو قطعه تسمى ال فان العقل ا  LEGO EV3 MINDSTORSوبالنظر الى 

EV3 BRICK  او ما ٌسمى بوحده البناء 

 عامة نظرة

 تتٌح كما البناء, وحدة واجهة استخدام لك وتتٌح EV3 البناء وحدة داخل ٌحدث ما الشاشة تعرض

ٌّة والردود النصوص إضافة لك  المثال, سبٌل فعلى التجارب, أو البرمجٌة الحلول إلى الرسومٌة أو العدد

 رقم لعرض أو مختلفة بطرٌقة للرد حزٌن وجه أو سعٌد وجه لعرض الشاشة برمجة فً ترؼب قد

  حسابٌة لعملٌة نتٌجة باعتباره

 ٌمكن بأنه العلم ٌُرجى . EV3 البناء وحدة واجهة داخل بحرٌة االنتقال البناء وحدة أزرار لك وتتٌح
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 الروبوت برمجة فً ترؼب قد المثال, لسبٌ فعلى للبرمجة, قابلة كمنشطات األزرار هذه استخدام

 السفلً الزر ضؽط عند خفضهما أو العلوي الزر ضؽط عند ذراعٌه لرفع
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 EV3 البناء وحدة

 

 أن وٌمكن. للوحدة الراهنة الحالة إلى الوحدة بأزرار ٌحٌط الذي البناء وحدة حالة بٌان مؤشر ٌشٌر

 وفٌما. الثالثة من ضوء بأي ٌومض أن له ٌمكن كما األحمر أو البرتقالً أو خضراأل بالضوء المؤشر ٌضًء

 :البناء وحدة حالة بٌان مؤشر عمل نظام ٌلً

 التشؽٌل وإٌقاؾ والتحدٌث التشؽٌل بدء=  ثابت أحمر +

 مشؽول=  وامض أحمر +

 ومستعد تنبٌه=  ثابت برتقالً +

 التشؽٌل وقٌد تنبٌه=  وامض برتقالً +

 مستعد=  ثابت رأخض +

 التشؽٌل قٌد البرنامج=  وامض أخضر +

 حاالت حدوث عند والومٌض المختلفة األلوان لعرض البناء وحدة حالة بٌان مؤشر برمجة أًٌضا وٌمكنك

 ( مختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برتقالً – البناء وحدة الةح مؤشر                                                            أحمر – البناء وحدة حالة مؤشر
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 أخضر – البناء وحدة حالة مؤشر

 

 

 البطارٌات تركٌب -0

 العادٌة AA بطارٌات استخدام بٌن ما االختٌار ٌمكنك , LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 البناء وحدة على حصولك عند

 LEGO مجموعة مع المرفقة الشحن إلعادة القابلة EV3 بطارٌة أو

MINDSTORMS Education EV3 بناء عند مراعاتها ٌجب خصائص ٌمتلك خٌار كل أن فستجد الخٌارٌن, كال تجربة وعند. األساسٌة 

 عند وأنه الشحن إلعادة القابلة البطارٌة وزن من أثقل AA نوع من بطارٌات ست وزن أن تكتشؾ سوؾ المثال, سبٌل فعلى الروبوت,

 AA. نوع من بطارٌات ست تركٌب تم إذا عّما الشًء بعض أكبر EV3 البناء وحدة حجم ٌكون الشحن ةإلعاد القابلة البطارٌة تركٌب

 ولو البطارٌة هذه شحن إعادة الممكن فمن , AA بطارٌات استخدام عن واقتصادي مناسب بدٌل الشحن إلعادة القابلة EV3 بطارٌة تعتبر

 .البطارٌات الستبدال تجمٌعه وإعادة الروبوت فك لةمشك من التخلص على ٌساعد مما نموذج, فً مدمجة كانت

 اللسانٌن على بالضؽط للوحدة الخلفً الجانب من البطارٌة ؼطاء انزع , EV3 البناء بوحدة الشحن إلعادة القابلة البطارٌة لتركٌب

 إلعادة القابلة البطارٌة ركِّب ذلك, وبعد. فانزعها ؛ EV3 البناء وحدة فً بطارٌات هناك كانت إذا. الجانبٌن على الموجودٌن البالستٌكٌٌن

 البطارٌة ؼطاء ٌُستخدم وال. طقطقة وتصدر مكانها فً تثبت حتى البطارٌة على واضؽط البطارٌة لؽطاء الحاجزة الفتحات فً الشحن

 .الشحن إلعادة القابلة البطارٌة استخدام عند

ل البطارٌة وصل الكامل,ب البطارٌة طاقة استهالك أو—مرة ألول البطارٌة استخدام عند  ال لمدة EV3 البناء وحدة فً مرّكبة وهً بالمحوِّ

ل كبل باستخدام .دقٌقة عشرٌن عن تقل  الكهربائً التٌار بمأخذ الشحن إلعادة القابلة البطارٌة وصل المرفق, الطاقة محوِّ

ل بكبل االحتفاظ على احرص. بالحائط  .أحد بهما ٌتعثر أال مراعاة مع الرطوبة عن بعًٌدا مناسب مكان فً والبطارٌة المحوِّ
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 ٌنطفئ البطارٌة, شحن اكتمال وعند. أحمر بضوء الحالة بٌان مؤشر ٌضًء التٌار, بمأخذ مشحونة ؼٌر وهً البطارٌة توصٌل عند

 EV3 البناء وحدة استخدام وعند. ساعات أربع إلى ثالث عادة الشحن إعادة عملٌة وتستؽرق. األخضر المؤشر وٌضًء األحمر المؤشر

ٌُنصح هذا. أطول وقًتا تستؽرق الشحن عملٌة فإن البطارٌة شحن أثناء  للمرة استخدامها قبل بالكامل الشحن إلعادة القابلة البطارٌة بشحن و

 .األولى

 

 

 

The EV3 Brick requires six AA/LR6 batteries. Alkaline or rechargeable 

Lithium Ion AA batteries are recommended. 

To install the AA batteries 

1- , remove the battery cover on the back of 

2- the EV3 Brick by pressing the two plastic tabs on the side. After you 

3- have inserted the six AA batteries, attach the battery cover again. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EV3 البناء وحدة تشؽٌل

 عرض وٌتم األحمر بالضوء البناء وحدة حالة بٌان مؤشر ٌضًء الزر, ضؽط وبعد. األوسط الزر اضؽط , EV3 البناء وحدة للتشؽٌ

 .التشؽٌل بدء شاشة

 .لالستخدام جاهزة تصبح EV3 البناء وحدة فإن األخضر؛ الضوء إلى المؤشر ٌتحول عندما

 .الوحدة شاشة على التشؽٌل إٌقاؾ شاشة تشاهد نأ إلى الرجوع زر اضؽط , EV3 البناء وحدة تشؽٌل إلٌقاؾ
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 األوسط الزر اضؽط ثم القبول, تحدٌد عالمة لتحدٌد األٌمن الزر استخدم. بالفعل محددة االكتمال قبل لإلٌقاؾ المستخدمة X عالمة تكون

 ضؽط عند . EV3 البناء وحدة تشؽٌل إٌقاؾ تم وبذلك,. للموافقة

OK )عالمة تحدٌد بعد) موافق X, لة البرامج شاشة إلى تعود  .حدًٌثا المشؽَّ

 

 

 

  

 التشؽٌل إٌقاؾ شاشة                                                 البدء شاشة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



` 
www.hb-labs.com 

   74 
ROBOTICS – LEVEL1 

Explore EV3 Robotics 

 EV3 البناء وحدة واجهة

 

دة EV3 البناء وحدة تتضمن. الروبوت حركة فً التحكم مركز EV3 البناء وحدة تعد  أربع على تشتمل واجهة بشاشة وأزرار المزوَّ

 وحدة فً الحصرٌة الوظائؾ من مذهلة مجموعة إلى الوصول لك تتٌح أساسٌة شاشات

 عملٌات أووإٌقافها  البرامج تشؽٌل مثل سهلة, عملٌات فً الواجهة استخدام وٌمكن. البناء

 .نفسها البرامج كتابة مثل معقَّدة

لة البرامج شاشة  حدًٌثا المشؽَّ

 آخر الشاشة هذه وتعرض. وتشؽٌلها البرامج تنزٌل فً تبدأ حتى ارؼةف الشاشة هذه تظل

 هو افتراضً بشكل تحدٌده ٌتم والذي القائمة ٌعتلً الذي البرنامج. تشؽٌلها تم التً البرامج

 البناء وحدة على تشؽٌله تم برنامج أخر

 

 

 الملفات بٌن التنقل

 , EV3 البناء وحدة على دارتهاوإ الملفات كل إلى الوصول الشاشة هذه طرٌق عن ٌمكنك

 SD. بطاقة على المخزنَّة الملفات ذلك فً بما

 صوتٌة مقاطع على تحتوي التً المشروعات مجلدات فً الملفات تنظٌم وٌتم هذا

 نقل الممكن ومن. الفعلٌة البرامج ملفات عن فضالً  مشروع كل فً مستخدمة وصور

 إنشاؤها ٌتم التً البرامج بأن لعلما ٌُرجى. الملفات متصفح فً حذفها أو الملفات

 سجل( Brick Datalog و) البناء وحدة برنامج ( Brick program تطبٌقً باستخدام

 مجلدي فً منفصل بشكل تخزٌنها ٌتم) البناء وحدة بٌانات

BrkProg_SAVE و .BrkDL_SAVE 

 

  Port Viewعرض المنافذ  

 المنافذ -عجالة فً-) المنافذ عرض( Port View تطبٌق فً األولى الشاشة على تشاهد سوؾ

 أحد إلى لالنتقال EV3 البناء وحدة أزرار استخدم. بها محركات أو مستشعرات توصٌل تم التً

 بعض وصل. محرك أو مستشعر ٌنتجها التً الحالٌة القراءات تشاهد وسوؾ المستخدمة المنافذ

ب والمحركات المستشعرات  لمشاهدة األوسط الزر اضؽط. المختلفة اإلعدادات استخدام وجرِّ

 للرجوع الرجوع زر اضؽط. وتؽٌٌرها المتصلة والمستشعرات للمحركات الحالٌة اإلعدادات

 .البناء وحدة لتطبٌقات الرئٌسٌة الشاشة إلى
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 Motor Controlالتحكم فً المحركات 

 وضعان ٌتوفر. بعةاألر اإلخراج منافذ بأحد متصل محرك ألي والعكسٌة العادٌة الحركة فً تحكم

 A بالمنفذ المتصلة المحركات فً التحكم على قادًرا تكون سوؾ األول الوضع ففً لذلك, مختلفان

 الثانً, الوضع أما. واألٌسر األٌمن الزرٌن باستخدام(D والمنفذ) والسفلً العلوي الزرٌن باستخدام

 والمنفذ) والسفلً العلوي لزرٌنا باستخدام( B بالمنفذ المتصلة المحركات فً التحكم تستطٌع ففٌه

C )زر اضؽط. الوضعٌن بٌن للتبدٌل األوسط الزر استخدم). واألٌمن األٌسر الزرٌن باستخدام 

 .البناء وحدة لتطبٌقات الرئٌسٌة الشاشة إلى للرجوع الرجوع

 

 

 شاشه اإلعدادات 

 EV3. البناء وحدة على وضبطها العامة اإلعدادات مختلؾ إلى الوصول الشاشة هذه لك تتٌح

 الصوت مستوى

 EV3. البناء وحدة صوت مكبر من الصادر الصوت مستوى ضبط الحاالت بعض فً األمر ٌستدعً قد

 للةمظ Volume قائمة أن هنا ستالحظ اإلعدادات, شاشة إلى انتقل المكبر, صوت مستوى ولتؽٌٌر

 .األوسط الزر اضؽط. اإلعدادات قائمة تعتلى أنها حٌث بالفعل

 . 011%  إلى 1%  من ٌتراوح أن ٌمكن الذي الصوت مستوى إعداد لتؽٌٌر واألٌسر األٌمن الزرٌن استخدم

 اإلعدادات شاشة إلى عندئذ تعود سوؾ. للقبول األوسط الزر اضؽط
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 السكون

 وضع فً EV3 البناء وحدة دخول قبل انقضاؤه الالزم نشط الؽٌر الوقت مقدار لتؽٌٌر

 الزر باستخدام) السكون( Sleep قائمة إلى انتقل ثم اإلعدادات, شاشة إلى قلانت السكون,

 .األوسط الزر اضؽط. السفلً

 أن الممكن من حٌث أعلى, أو أقل زمنٌة مدة لتحدٌد واألٌسر األٌمن الزرٌن استخدم

 تعود سوؾ. للقبول األوسط الزر اضؽط). مطلقاً ( Never و دقٌقتٌن بٌن المدة تتراوح

 .اإلعدادات شاشة إلى عندئذ

 

 

 

BRICK FEATURES 

ها تنقسم الى منطقتٌن مختلفتٌن ... االولى شاشه صؽٌرة لعرض التؽٌرات التى سنجد ان   BRICKعند النظر الى واجهة ال  -0

 والثانٌه منطقه االزرار لتسهٌل االستخدام والتنقل بٌن االختٌار المختلفه   BRICKتحدث على ال 
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9- Alpha ports 

 (LARGE MOTOR & MEDIUM MOTORمن ارسال اشارات التحكم ل المحركات )   brickلتمكٌن ال  Alpha portsدم ال تستخ

PC PORT   ٌستخدم لتوصٌل الكمبٌوتر ب الBRICK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Numeric ports 

 ى تتم معالجتها لك   BRICKالى ال  وادخالها  SENSORSتستخدم هذه المداخل لتحمٌل المعلومات القادمه من ال 
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4- Left side of brick 

 سنجد االتى ..   BRICKعند النظر الى الجانب االٌسر من ال  

0- USB PORT  :-  ٌستخدم هذا المدخل لتوصٌل الBRICK    بBRICK   النتاج ماٌسمى ب الDAISY CHAIN   وهو مجموعه

 تعمل فى اان واحد  BRICKSمن ال 

9- SD PORT  :- ذاكرة اضافٌه ل ال م هذا المدخل الضافه ٌستخدBRICK  

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Buttons configuration 
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6- Center select 

 على اساسه  ROBOTواٌضا الختٌار برنامج معٌن ٌتم تشؽل ال  وجعلها قٌد التشؽٌل   BRICKٌستخدم هذا الزر لفتح ال 

 

7- Back button 

وٌستخدم  فى اى اشاره تحكم تم ارسالها للمواتٌرٌستخدم هذا الزر للرجوع 

واٌضا ٌتم منه  ROBOTلوقؾ البرنامج من العمو وبالتالى توقؾ ال 

 BRICKاؼالق ال 

 

 

 

 

 

- Run button-8 

 من خالله تظهر البرامج قٌد التشؽٌل 
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9- To choose the desired program 

 

 

 

 

 

 

0- What is port view 

 االستشعار أجهزة على معالجته ٌتم لما الفعلً الوقت فً عرًضا ٌوفر BRICKال  على تطبٌق هو

Tools tap- 12 

واٌضا الٌقفها عن العمل لمده   BRICKٌمكنك التحكم ؾ العدٌد من المتؽٌرات مثل الصوت الصادر من ال   TOOLS TAPعن طرٌق ال 

 ب الكمبٌوتر  BRICKوٌستخدم لتحدٌد الطرق االخرى لتوصٌل ال  دقٌقه  31
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 مثال عملى

 ؾ االتجاهات المختلفه   ROBOTمن خالله تتم مراجعه ما تم دراسته من حركه ال 
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Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



` 
www.hb-labs.com 

   83 
ROBOTICS – LEVEL1 

Explore EV3 Robotics 

 الفصل السادس 

---------------------------------------------------------------------- 

 EV3برنامج 

 على القدرةتعطٌه  فأنت الروبوت برمجة عند. تمثال زال ما ولكنه رائعا تمثاال ٌكون برنامج,قد ٌتضمن لم إذا مثالت مجرد الروبوت

 على ٌعتمد حدسً شكل فً مصمم EV3 برنامج إن. الكثٌر وؼٌرذلكالحسابٌة  وإجراءالعملٌاتاألجسام  وتفاديالخطوط  وتتبع الحركة

 واستخدامه بسرعة استخدامه كٌفٌة تعلم سنة 011و سنوات 01بٌن  ما أعمارهم تتراوح نمم للمستخدمٌن مكن  وبذلك الرسومات,

 .بنجاح

 

 : التالٌة الرئٌسٌة املناطق من EV3 برنامج برمجة بٌئة وتتألؾ

 .هنا برنامجك صمم—البرمجة لوحة -0

 حدد قوالب البناء التً ٌحتاجها برنامجك هنا  -لوحات قوالب البرمجة  -9
 ً المستشعراتعل وتعرؾ هنا وإدارته EV3 البناء وحدة مع اتصال بإنشاء قم—جهزةاأل صفحة -3

 المحررات والبلوكات التً تم استخدامها فً البرنامج -4
 برنامجك مع للعمل األساسٌة الالزمة األدوات حدد—البرمجة أدوات شرٌط -5
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 البرمجة ولوحات قوالب

 الحركه قوالب

 )الٌمٌن إلى الٌسار من بالترتٌب(

 الحجم متوسط حركالم +

 الحجم الكبٌر المحرك +

 موّجه تحرٌك +

                     روبوت تحرٌك +

 عرض +

 الصوت +

 البناء وحدة أزرار مؤشر+ 
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 التدفق فً التحكم قوالب

 )الٌمٌن إلى الٌسار من بالترتٌب(

 البدء +

 االنتظار +

 الحلقة +

 شرطً اختٌار +

 الحلقه مقاطعه+ 
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 المستشعرات قوالب

 )الٌمٌن إلى الٌسار من بالترتٌب(

 البناء وحدة أزرار +

 مستشعراأللوان +

 الدوران مستشعر +

 الحمراء تحت األشعة مستشعر +

 المحرك دوران +

 الحرارة درجة مستشعر +

 المؤقت +

 اللمس مستشعر +

 الصوتٌة فوق الموجات مستشعر +

 الطاقة مقٌاس +

 الصوت تشعرمس+ 
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 البٌانات قوالب

 )الٌمٌن إلى الٌسار من بالترتٌب(

ٌِّر +  متؽ

 ثابت +

 مصفوفه عملٌات +

 منطقٌه عملٌات +

 الرٌاضٌات +

 تقرٌب +

 مقارنة +

 نطاق +

 نص +

 عشوائً+ 
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 المتقدمه القوالب

 )الٌمٌن إلى الٌسار من بالترتٌب(

 الملفات الى الوصول +

 البٌانات تسجٌل +

 المراسلة +

 بلوتوث اتصال +

 نشطا البقاء +

 للمستشعر الخام القٌمة +

 الحركة معدل ؼٌر محرك +

 المحرك حركة عكس +

 البرنامج إٌقاؾ+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



` 
www.hb-labs.com 

   89 
ROBOTICS – LEVEL1 

Explore EV3 Robotics 

  الخاص القالب

. بك خاص قالب إلنشاء اسبالمن الوقت هو ذلك فإن البرامج, من العدٌد فً متكرر بشكل البرامج أحد من مقطع نفس استخدام عند

 .المشروع نفس خالل المستقبلٌة البرامج فً المنفرد القالب هذا إدراج سهولة بكل ٌمكنك ,‖بً خاص قالب― إنشاء وبمجرد

 

 

 

 

 

 

 األجهزة صفحة

 السفلٌة الٌمنى ةالزاوٌ فً دائًما موجودة الصفحة وهذه. بك الخاص EV3 البناء وحدة حول المعلومات من مجموعة األجهزة صفحة توفر

 فً التحكم وحدة وتكون. طً/توسٌع التبوٌب عالمة باستخدام ذلك إلى الحاجة عند طٌها وٌمكن والتجارب, البرامج من كل استخدام عند

 .التجربة أو البرنامج بتنزٌل ٌسمح مما الصفحة, طً عند حتى مرئٌة األجهزة صفحة

 :التالٌة الوظائؾ األجهزة صفحة فً التحكم لوحدة المختلفة األزرار تؤدي

 EV3 البناء وحدة إلى التجربة أو البرنامج تنزٌل—تنزٌل -0

 EV3 البناء وحدة إلى التجربة أو البرنامج تنزٌل — وتشؽٌل تنزٌل  -9

 الفور على والتشؽٌل

 EV3 البناء وحدة إلى فقط المحددة القوالب تنزٌل—محددة وتشؽٌل تنزٌل -3

 الفور على وتشؽٌلها

 إلى EV3 البناء وحدة من جمعها تم التً البٌانات مجموعة تحمٌل—مٌلتح -4

 تجربتك

 عند األحمر إلى الصؽٌرة النافذة أعلى الموجودة EV3 كلمة نص لون ٌتحول

 .الكمبٌوتر بجهاز EV3 البناء وحدة توصٌل
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 البناء وحدة معلومات

ا, المتصلة EV3 البناء وحدة حول همةم معلومات" البناء وحدة معلومات" التبوٌب عالمة تعرض ًٌ  ومستوى البناء وحدة اسم: مثل حال

 االتصال إعداد وأدوات الذاكرة متصفح إلى الوصول لك تتٌح أنها كما الذاكرة, وشرٌط االتصال ونوع الثابتة البرامج وإصدار البطارٌة

 .الالسلكً

 

 

 المنافذ عرض

 EV3. البناء بوحدة المتصلة والمحركات المستشعرات حول معلومات" المنافذ عرض" التبوٌب عالمة تعرض

ا المعلومات هذا تحدٌد ٌتم الكمبٌوتر, بجهاز متصلة البناء وحدة تكون وعندما ًٌ ٌّم مشاهدة على قادًرا تكون وسوؾ تلقائ  لم وإذا. الحٌة الق

 التبوٌب عالمة إعداد ٌمكنك بالكمبٌوتر, متصلة البناء وحدة تكن

ا" المنافذ عرض" ًٌ  .القائمة من المناسب المحرك أو المستشعر حدد ثم منفًذا, حدد. ٌدو
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 المتوفرة الوحدات

ا بها االتصال ٌمكن التً EV3 البناء وحدات" المتاحة الوحدات" التبوٌب عالمة تعرض ًٌ  البناء وحدة اختٌار على القدرة لدٌك وٌتوفر. حال

EV3 ًالبناء وحدات مع الحالً االتصال قطع ٌمكنك كما ل,االتصا ونوع بها االتصال ترٌد الت .EV3 

 EV3.برنامج تعلٌمات بمطالعة األجهزة صفحة استخدام كٌفٌة حول المعلومات من مزٌد على الحصول ٌمكنك ذلك, إلى إضافة

 

 

 المحتوى محرر

 نص تضمٌن وٌمكنك. العمل مسار و والتحلٌل الؽرض حٌث من المشارٌع لتوثٌق للمستخدمٌن مرٌحة وسٌلة المحتوى محرر ٌوفر

 لمتابعة ورقٌة ؼٌر مرٌحة وسٌلة للمعلِّمٌن المحتوى محرر ٌوفر كما. البناء إرشادات عن فضالً  صوتٌة ومؤثرات فٌدٌو ومقاطع وصور

 ٌمكنك ال,المث سبٌل فعلى واستخدامها, مسبًقا المعدة المحتوٌات استعراض المحتوى محرر فً وٌمكنك. وتقٌٌمها الطالب مشروعات

 .شراؤها تم التً LEGO® Education أنشطة وحزم التعلٌمٌة الروبوت معلِّم دروس استعراض

ا, اإلجراءات من مجموعة تنفٌذ صفحة لكل ٌمكن كما مختلفة, تخطٌطات باستخدام صفحة كل تخصٌص ٌمكن ًٌ  معٌنة برامج فتح مثل تلقائ

 .محدد برمجة قالب تظلٌل أو

 وٌمكن. تجربة تجري أو برنامًجا تستخدم كنت إذا متاًحا المحرر وٌكون EV3 لبرنامج العلوٌة الٌمنى الزاوٌة فً المحتوى محرر ٌوجد

 .كتاب رمز على ٌحتوي الذي الكبٌر الزر باستخدام المحتوى محرر فتح

 .التعلٌمٌة الروبوت معلِّم سدرو مثل للمشروع, إعدادها تم التً المحتوٌات جمٌع مشاهدة على قادًرا تكون سوؾ المحرر, فتح وبمجرد

 :التالٌة األساسٌة والمٌزات المناطق من المحتوى محرر وٌتألؾ

 .وإؼالقه المحتوى محرر فتح تستطٌع هنا من—المحتوى محرر إؼالق/فتح -0

 .تحرٌرها أو الصفحات عرض لك ٌتٌح—العرض/التحرٌر وضع -9

 .السابقة أو التالٌة الصفحة إلى االنتقال لك ٌتٌح—الصفحات بٌن التنقل -3

 ؼٌر الوظٌفة هذه. المحتوى استعراض أثناء المعلِّمٌن ومالحظات الطالب صفحة بٌن التبدٌل لك ٌتٌح—الطالب/المعلم تبدٌل -4

 EV3. برنامج من المعلِّم إصدار فً سوى متوفرة

 .صفحتك إلى عنواًنا أضؾ—الصفحة عنوان -5

 .المنطقة هذه فً وتحرٌره المحتوى عرض ٌتم—الصفحة منطقة -6

 .الصفحة منطقة إلى إضافته فً ترؼب الذي المحتوى نوع حدد—الوسائط قوناتأٌ -7

 إصدار فً المعلِّمٌن مالحظات تتوفر كما. المصّؽرة الصور باستخدام معٌنة صفحة إلى انتقل—للصفحات المصّؽرة الصور -8

 EV3. برنامج من المعلِّم

 .مختلًفا قالًبا عشر ةأربع بٌن من االختٌار ٌمكنك صفحة, إضافة عند—صفحة حذؾ/إضافة -9

 .التالٌة الصفحة إلى واالنتقال الصفحة وإجراء التنسٌق مثل صفحة, لكل خاصة إعدادات أعد—الصفحة إعداد -01
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 األدواث

 ودعم الوظائؾ من مزٌد إلضافة استخدامها ٌمكن التً الصؽٌرة األدوات من عدًدا تجد سوؾ EV3 ببرنامج العلوي القوائم شرٌط فً

 .البرنامج ستخداما فً خبرتك

 EV3. برنامج تعلٌمات إلى بالرجوع األدوات معظم حول المعلومات من مزٌد على الحصول ٌمكن

 األصوات محرر

د  مقاطع استخدام ذلك بعد وٌمكنك. الرسمٌة الصوتٌة EV3 ملفات مجموعة من مؤثًرا خصص أو بك الخاصة الصوتٌة المؤثرات أعِّ

 .”الصوت― البرمجة بقالب ةباالستعان الروبوت لبرمجة الصوت

 الصور محرر

 لبرمجة الصور استخدام ذلك بعد وٌمكنك. الموجودة الصور تخصٌص أو أصلٌة صور بتصمٌم EV3 البناء وحدة شاشة استخدام فً أبدع

 .”عرض― البرمجة بقالب باالستعانة الروبوت

 بً الخاصة القوالب بناء أداة

 بناء أداة" وتساعد. آخر برنامج أو مشروع فً أخرى مرة استخدامه وٌرٌد مهًما بسًٌطا برنامًجا المستخدم ٌصمم األحٌان بعض فً

 واألٌقونة االسم المستخدم ٌحدد حٌث فرٌد," بً خاص قالب" وإنشاء البسٌط البرنامج هذا استخدام على المستخدم" بً الخاصة القوالب

ا" بً الخاصة القوالب" حفظ وٌتم هذا. الصلة ذات والمعلّمات ًٌ  ."بً الخاصة القوالب" برمجة لوحة فً تلقائ
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 الثابتة البرامج تحدٌث

ثة الثابتة البرامج تتوفر  األداة هذه وتخطرك. توفرها بمجرد الجدٌدة اإلصدارات بتثبٌت وننصحك. دورٌة بصفة EV3 البناء لوحدة المحدَّ

 EV3. البناء حدةو على تحدٌثها فً تساعدك كما الثابتة للبرامج جدٌد إصدار توفر عند

 الالسلكً االتصال إعداد

. الالسلكً االتصال إعداد فً تساعد سوؾ األداة هذه فإن , Wi-Fi تقنٌة باستخدام EV3 البناء بوحدة EV3 برنامج توصٌل فً الرؼبة عند

ل على الحصول إلى تحتاج سوؾ بذلك, وللقٌام  Wi-Fi USB محوِّ

 EV3. البناء وحدة على Wi-Fi اتصال وتمكٌن EV3 البناء لوحدة ملحق

 القوالب استٌراد

 تصنٌع جهات تصنعها قوالب أو جدٌدة ®LEGO برمجة قوالب القوالب هذه تكون أن وٌمكن. البرمجة لوحات إلى جدٌدة قوالب أضؾ

 إلى استٌرادها ٌمكنك ثم ومن الكمبٌوتر جهاز إلى القوالب تلك تنزٌل إلى أوالً  وتحتاج. أخرى بشركات خاصة مستشعرات مثل أخرى,

 .األداة هذه باستخدام EV3 برنامج

 الذاكرة متصفح

 المتصفح ٌوفر حٌث للقلق, داعً ال الذاكرة متصفح مع ولكن , EV3 البناء وحدة على بتخزٌنه قام ما مسار المستخدم ٌفقد أن السهل من

 متصفح استخدام وٌمكنك). تركٌبها تم حال فً SD بطاقة ذلك فً بما( EV3 البناء وحدة على الذاكرة استخدام نهج على عامة نظرة

 الموجودة الملفات ونسخ الكمبٌوتر وجهاز EV3 البناء وحدة بٌن الملفات من وؼٌرها والرسومات الصوت ومقاطع البرامج لنقل الذاكرة

 .وحذفها EV3 البناء وحدة على بالفعل

 

  EV3 برنامج تعليماث

 . EV3 ببرنامج العلوي القوائم شرٌط فً الموجود" تعلٌمات" من المنسدلة القائمة عبر " EV3 برنامج تعلٌمات" القسم إلى الوصول ٌمكنك

م إذ ومنظًما شامالً  مورًدا القسم هذا وٌعد  على المستخدم تساعد التً التوجٌهات جمٌع إلى باإلضافة EV3 برنامج حول مفٌدة معلومات ٌقدِّ

 إلى بحاجة كنت إذا. والمحركات المستشعرات مع األمثل النحو على وبرمجته البرنامج استخدام كٌفٌة ذلك فً بما البرنامج, استخدام

 .فٌها البحث لك ٌنبؽً التً األولى الوجهة هو القسم هذا فإن , EV3 برنامج استخدام كٌفٌة حول المعلومات من مزٌد أو المساعدة

 

 البرنامج تحديثاث

ا ثاتالتحدٌ من التحقق من EV3 برنامج تمكٌن ٌمكنك ًٌ  العلوي القوائم شرٌط فً الموجود "تعلٌمات" من المنسدلة القائمة طرٌق عن تلقائ

 وجود من بالتحقق البرنامج ٌقوم وسوؾ اختٌار عالمة تظهر للبرنامج, تحدٌثات وجود من التحقق الخٌار فوق النقر فعند بالبرنامج,

 فً الرؼبة وعند. مناسبة تحدٌثات توفر عند البرنامج ٌخطرك وسوؾ). تباإلنترن االتصال ٌتطلب هذا( منتظم بشكل للبرنامج تحدٌثات

 إؼالق من تأكد. تثبٌته ٌمكنك التحدٌث, تنزٌل وبمجرد. التحدٌث ملؾ تنزٌل لك ٌتٌح وٌب موقع إلى نقلك ٌتم سوؾ التحدٌث, هذا تثبٌت

 .التثبٌت عملٌة أثناء EV3 برنامج
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 مفيدة معلوماث

 

 الصوث ملفاث قائمت
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 الصوت ملفات قائمة
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 الصور ملفاث قائمت
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 الفصل السابع

----------------------------------------------------------------------  

 تطبٌقات واستخدامات الروبوت

 

 ات فى الفصول الدراسٌه االستعانه بالربوت

الكمبٌوتر  وله ومع هذا فان بعضا من اجهزةما ٌكون مجرد صندوق موضوع على طاالكمبٌوتر فى المدرسه فهو عاده  معندما تستخد

بوتات .ان هذه الروبوتات ور ةه لدٌها االن عجالت او ارجل وفى امكانها التجول من مكان الى اخر .لقد صارت هذه االجهزٌالمدرس

ممكن استخدامها فى تعرٌؾ بادىء الرٌاضٌات االساسٌه ومن المصمه لالستخدام فى الفصول الدراسٌه هى وسٌله مسلٌه لتعلٌم الطالب مال

مبٌوتر ومساعدتهم فى اكتشاؾ كٌفٌه التحكم فى االالت هذا وٌستخدم االطفال ربوتات الفصول حٌث ٌستمتعون  بهذا كالطالب ببرامج ال

لتدرٌس فن وعلم الربوتات  المستوٌات التعلٌمٌه االعلى  فى روبوتات الدراسٌه ضرورٌةلتفاعلى فى التعلم ونجد ان الاالسلوب المسلى وا

 لمهندسى ربوتات المستقبل 
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 ال وت الجوالروب 

 هو روبوت مستدٌر الشكل ٌمتمع بارحل مخفٌه  ROAMERان الروبوت 

 وبوت ببساطةالممكن برمجه هذا الرومن متصله بمحركات 

 عن طرٌق الضؽط على االزرار الموجوده على ؼطائه  

 لهذا فهو رائج االستخدام فى المدارس االبتدائٌه

 تحسٌن المهارات االساسٌه لدٌهم ل  roamerوفى امكان التالمٌذ استخدام  

 ز الٌسار من الٌمٌنمثل العد وتمٌٌ

 تعطى له الفصل وفقا للتعلٌمات التى رجاءالروبوت عبر أوٌدور  

 او ٌحرك قلما فوق ورقه لرسم االشكال المختلفه 

 

 

 

  قوة السلحفاة

 من الشائع االن استخدام  ربوتات السلحفاه 

 فى تعرٌؾ االطفال ببرامج الكمبٌوتر وتقوم هذه السلحفاه

 التى ٌتم التحكم فٌها عن بعد والتى ابتكرتها شركه 

VALIANT TECHNOLOGY   

 تحت الحمراء المستمده من الكمبٌوتر  بتحوٌل اشارات االشعه

 الى حركات والتفافات ورسم بالقلم 
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 بوتات واللعب مع الر

بوتات لم تكن سوى وان فكرة وجود دمٌه تتمتع ب عقل خاص بها قد تلقى اعجاب معظم االطفال وعلى الرؼم من ان النماذج االولى للر

هذه الدمى ٌمكنه الرؤٌه والسمع واالستجابه لالوامر الصادرة من مالٌكٌها اضافه الى  اشكال بالستٌكٌه ذات اضواء متوهجه فاءن احدث

مى الروبوتٌه وقت النوم وبؽض النظر عن قدراتها فان تصمٌم الد داظهارها لمجموعه من المشاعر كما ان بعضها ٌؽشاه النعاس عن

بوتات افضل ٌمكن تكٌفها من اجل االستفاده وحدٌا ٌتمثل فى تصمٌم رو اطفال لتعلم علم الربوتاٌت لقد مثل االمر تٌتعدى مجرد كونه له

 منها فى اؼراض اكثر جدٌه 

 االسلوب القدٌم فى صناعه الدمى المتحركه 

كانت النماذج االولى من الدمى الروبوتٌه تصنع ؾ الؽالب من المعدن المطبوع الرخٌص وكانت تستمد طاقتها من تزوٌدها بالٌه الدمى 

وزنبرك ب مفتاح وكان صناع الدمى ٌنتجون التماثٌل المتحركه  باستخدام هذا االسلوب منذ القرن التاسع عشر لكن الدمى ٌه المٌكانٌك

 التى اخذت شكل روبوتات لم تنتشر اال فى ثالثٌنات القرن العشرٌن 
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 تات الرٌاضٌه والروب

لمتعه التى ٌمكن ان ٌحظى بها المرء لتعلم كٌفٌه تصمٌم وانشاء الروبوتات هناك الكثٌر من االمور التى ٌجب اكتسابها وكذلك الكثٌر من ا

القادرة على ممارسه اللعبات البشرٌه ان الروبوتات تتنافس بالفعل فى العاب مبسطه لكن مجاراه ما  ٌتمتع به االنسان من سرعه ومهارة 

ن فى امكان الروبوت فى ٌومنا هذا السٌر أطٌع ان نقول ..ونستء المبذول من اجل تحقٌقه .هو مهمه اكثر صعوبه انه هدؾ ٌستحق العنا

الكرة فى مرمى مفتوح خال من حارسه وعندما ٌكون فى امكان الروبوت الركض باتجاه مرمى ٌدافع عنه افراد من فوق منحدر وركل 

 وبوتات انه التسجٌل فهذا سٌعنى انه قد ان االوان لعهد الروال ٌزال فى امك رالبش
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 هدف طوٌل االجل 

كاس الروبوت هو مشروع ٌهدؾ الى تطوٌر فرٌق من الروبوتات ببطوالت كرة القدم العالمٌه الخاصه ب البشر مع  ROBOCUPان 

رواؼه مرات مثل توجٌه الكرة لالمام والامه ضح فًوسٌتحتم على الروبوتات محاكات الحركات الرشٌقه للبشر والتى ت 9151حلول عام 

  robocup دوله فى مشارٌع 35شخص فى  3111من تخدام هذه المهارات بذكاء  وٌعمل اكثر السرٌعه واس

 

 االستعانه ب الروبوت فى المعمل 

تعتمد االبحاث العلمٌه على التجارب المعملٌه بشكل مكثؾ حٌث ٌجب تكرار االجاراء المجهد والممل ذاته مرة تلو االخرى حتى ٌتم 

وهذابالضبط ما تجٌدى الروبوتات القٌام به فهى التمل التكرار كما ان ترصفاتها لٌست عرضه للتؽٌر  الحصول على النتٌجه المناسبه

الٌه مطلقا لذا ؾ بامكانها القٌام بالمهام الروتٌنٌه التى تتسم بالتكرارا دون ارتكاب اخطاء من اجل هذا نستطٌع ان نقول  ان الروبوتات مث

 لجدٌده وهو االمر الذى ٌتطلب عدد ضخم من مرات االتبار دون حدوث اى  اختالفات عشوائٌه للفٌام باعمال مثل تطوٌر العقاقٌر ا

تات تتسم بمناعه ضد الجراثٌم والنشاط االشعاعى والمواد الكٌمائٌه ومن ثم  فى امكان الروبوتات القٌام و...فالروبباالضافه الى هذا 

 بالمهام التى تشتمل ع مخاطر بالنسبه للبشر 
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 ومن امثلتها الروبوت التقنى 

ذا كان فى االمكان الوصول الى كل شىء ففى هذه الحاله ٌمكن االستعانه به فى ت المعمل عبارة عن ذراع ثابته فإان ابسط انواع روبوتا

ع االشٌاء فى االماكن قٌاس حجم السوائل وعٌنات الدم وؼٌرها وٌمكن لروبوت مثل هذا ) ٌتحكم فٌه من خالل كمبٌوتر رفع ووض

 المطلوبه فٌها باالضافه الى تزوٌد اجهزة القٌاس الكمٌائٌه بالعٌنات االلزم للتحلٌل(
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 استزراع الخالٌا 

SELECT  ٌا تستخدم فى ابحاث الطب االحٌائىهى اله اتوماتٌكٌه الستزراع الخال  

 اجٌه المعملٌه وتشتمل هذه العملٌه على استنبات الخالٌا فى االنٌه الزج

 والمركبات البٌولوجٌه واسالٌب العالج الجٌنىاالدوٌه من اجل تطوٌر 

 وقد جرى تصمٌم هذه االله بمساعده شركات صناعه العقاقٌر الكبرى   

 وتساهم هذه االله فى تعزٌز السرعه التى تتم بها العملٌه 

 ودقتها وتناؼم االسالٌب الٌوٌه المستخدمه 

 نبته فى صحاؾ بترى )صحن زجاجى صؽٌر ورقٌق ذو ؼطاء مرن ٌستخدم فى المختبرات (تنمو الخالٌا المست

 

 

 

 

 الربوتات فى مجال الطب 

ما كان ٌتصور احد منذ عشرٌن عاما مضت ان ٌسمح بوجود روبوت طلٌق فى ؼرفه العملٌات ولكن فى ظل وجود اجهزة كمبٌوتر اكثر 

معاصر الٌوم . فان فى استطاعه الروبوتات  فى وجود مراقبه عن كثب له ان ٌستخدم مٌكانٌكه افضل فى عالمنا االفاعلٌه واسالٌب 

وضاع داخل ؼرفه العملٌات لكن قد ن على األباء البشرٌون مسٌطروالسكٌن فى عدد من االجراءات الحرجه وبطبٌعه الحال ٌظل االط

رة فى مجال االطراؾ االصطناعٌه ات باحدث ثوتوال الروبخالل عشرٌن عام اخرى .كما  ٌعد مج اٌختلؾ شكل العملٌات الجراحٌه تمام

الذٌن االسٌر فى تطوٌر اسالٌب لمساعدة  اذ تتم االستفاده من المعرفه التى جنٌت خالل البحوث  االتى تمت على الروبوتات القادرة على

 ٌعانون من اصابات فى العمود الفقرى على استرجاع قدرتهم على تحرٌك ارجلهم 
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هو روبوت مصمم لالستخدام فى المستشفٌات وهو عبارة عن حامل  مٌكانٌكى  ٌقوم بحمل   HELPMATEتى ووبة الحامل الراالمثل ومن

عه السٌنٌه ذاهبا وااٌبا بٌن اقسام المستشفى المختلفه وفى امكان هذا الروبوت شوصور اال هوالعبنات والعقاقٌر والسجالت الطبٌالوجبات 

  حول االروقه بل واستخدام المصاعد هذا وتساعد اجهزة االمان المدمجه فٌه على منعه من االصطدام بالمرضى  االهتداء الى طرٌقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتشار المهارة

حٌث قام جراحون من مدٌنه  9110جرت اول عملٌه جراحٌه عن بعد ؟) ان ٌكون الجراح والمرٌض فى مكانٌن مختلفٌن ( فى عام 

..وقد تمكن ض موجود فى فرنسا  وقد سمح لهم االتصال المباشر عبر الفٌدٌو بالتحكم فى اذرع روبوت ٌلمرنٌوٌورك اجراء عملٌه 

احٌن اكثر ٌه التكنولوجٌه جعلت مهارات الجرالروبوت من استٌعاب االوامر الشفهٌه مثل الى فوق او الى اسفل وعلٌه فان هذه التقن

 انتشارا 
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 جراحه قلب ذكٌة

تمكن الجراح االمرٌكى ماٌكل ارجٌنززٌانو من استخدام روبوت ٌدعى دافنشى فى عالج بعض العٌوب القلبٌه التى كانت  9119م فى عا

فتح صدر المرٌض ولكن باستخدام دافنشى تمكن الطبٌب ارٌجانزو من عالج هذه العٌوب عبر اربع فتحات تتطلب فى االحوال العادٌه 

. وكان بامكان المرضى العوده الى منازلهم  05حاله من اجمالى  04قد حققت هذه العملٌه نجاحا مع كل منها بعرض واحد سنتٌمٌتر و

 بعد ثالثه اٌام بدال من قضاء سبعه االٌام المعتاده فى المستشفى 

 

 

 الدقه قبل كل شىء 

  NEUROMATE  حدٌد موضع االدوات الجراحٌه هو اول نظام روبوتى ٌتم تطوٌره خصٌصا لنوع من جراحات المخ التى ٌتم فٌها ت

بدقه قبل استخدامها وٌسهم هذا الروبوت فى تقلٌل وقت العملٌه الجراحٌه من خالل السماح للجراحٌن باالعداد الجرءاتهم مقدما كما 

 للجراحٌن ما ٌحدث خالل العملٌه بما ٌمكنهم من بسط سٌطرتهم على مجرٌات االمور   NEUROMATEٌوضح الروبوت 

 

 

 

 

 عده فى االعمال المزلٌه المسا

بعد طول انتظار ٌقوم المهندسون بانشاء روبوتات قادرة على المساعده فى بعض االعمال الروتٌنٌه الممله التى تعج بها حٌاتنا لكننا 

ؾ االرضٌه زلٌه تنظٌنزل  لكن فى امكان الروبوتات المنالنحظى بعد بروبوت ٌمكنه القٌام بكى المالبس او اخراج المهمالت خارج الم

 او جز العشب بٌنما نقوم ببعض االخرى االكثر امتاعا 
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 منظؾالروبوت ال من االمثله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robomow 

عشب التى ظهرت على مدار السنوات القالئل الماضٌه وٌستمد هذا ه من الروبوتات المتخصصه فى جز الهو واحد من مجمووع 

وٌقوم بجز العشب بدون مساعده ادمٌه وٌساعد السلك المدفون حول حافه الحدٌقه فى ابقاء الروبوت الطاقه من خالل بطارٌه قابله للشحن 

 الروبوت على العشب بٌنما تمنعه مجسات االصطدام والرفع من قص شعر القطه 
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 روبوت الحراسه 

مترا وهو ٌجرى على عجالت وٌتمتع هذا سنتٌ FUJITSU  63 الذى انتجته شركه و  MARON-1ٌبلػ طول روبوت الحراسه الٌبانى  

الروبوت بتلٌفون محمول مدمج بداخله وهو ماٌجعل فى االمكان استقبال التوجٌهات من مالكه وكذالك مجسات الكتشاؾ الحركه وعلٌه 

هاتفٌا ب  فى نوبه الحراسه فانه ٌطلق جرس انذار وٌتصل  MARON 1ل انه اذا اقتحم شخص ما المنزل فى ظل وجود تطٌع ان نقونس

 الدوارتٌن   MARONمالكه الذى ٌمكنه ان ٌرى ماٌحدث من خالل عٌنى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستعانه بالروبوتات فى المهام الصعبه 

تعد االستعانه بالروبوتات امرا مثالٌا فى المواقؾ التى قد ٌكون فٌها العنصر البشرى عرضه للخطر او الٌستطٌع الوصول الى نطاق 

 االت فإنفى هذه الح ا للدرجه التى تجعله ٌقوم بها بالشكل المالئمد ٌجد ان المهمه المكلؾ بها مضجرة او ؼٌر مستحبه تمامعمله او ق

وٌتمثل ذلك فٌما ٌتحلى به من اقدام ٌمكنها التشبث بالجدران مثل السحلٌه او –الهٌئه الؽٌر البشرٌه للروبوت التقلٌدى تمثل مٌزه فرٌده 

ر االنابٌب الزلقه الموحله او جسم فى استطاعته جرعات هائله من االشعاع كل هذه االمور تجعل من بعحركه عجالت ٌمكنها ال

ا مثلها الروبوتات المؽامرة اشٌاء الٌمكن االستؽناء عنها وتمتاز الروبوتات بقدرتها الشدٌده على التحمل فى اثناء ادائها لالعمال المكلفه به

 لمجارٌر بل وحتى مكافحى الحرائق وهو ماٌترك للبشر الحرٌه الكافٌه للقٌام بالمهام االقل خطورة مثل منظفى النوافذ ومفتشى ا
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 السٌر ع النوافذ

متسلقه للنوافذ استخدامات جلٌه فى اعمال مثل تنظٌؾ البناٌات الضخمه الروبوتات ال

 والتى من الصعوبه بمكان على البشر الوصول الى اجزائها هذا وقد جرى تطوٌر

المتسلقه ذات االربع ارجل فى معهد طوكٌو للتقنٌات   NINJAسلسله روبوتات 

هذه  وبالرؼم من مظهرها ؼٌر الرشٌق ففى امكان  09919التكنولوجٌه فى الٌبان منذ عام 

 مترا فى الدقٌقه   7.5الروبوتات تسلق الجدران بسرعه

 

 

 

 

 

 

 سله الروبوتات  المستكشف النووى

بالقٌام به وهو   ROBOUG 2 المساعده فى تفتٌش محطات الطاقه النووٌه سٌكون العمل الذى ٌكلؾ به الروبوت  ان تسلق الجدران بهدؾ

على مراحل وٌخطو    robug 2البرٌطانٌه . هذا وٌتحرك   protech شركه طورتهها والتى العناكب تشبه االتى الروبوتات سلهواد من 

وتمكنه ماصات الفراغ الموجوده فى اقدامه من تسلق اى سطح تقرٌبا كما تساعد الماصات خطوات وئٌده بحثا عن مواطىء اقدام جدٌده 

ح وٌتمثل عقل هذا صحٌالمكان ال  االضافٌه الموجوده اسفل جسمه على تثبٌته على السطح للعمل فى وضع مستقر بمجرد ان ٌتسلق الى

 ر شخصى ٌتم االتصال به عن طرٌق كابل توالروبوت فى كمبٌ

 

 ه االشعاع مقاوم

الستخدامه فى مجال الطاقه النووٌه وٌتم استخدام فى مجال   ROBINصمم الروبوت 

 التتاثر النها المجال هذا مراحل بعض فى الروبوتاتالطاقه النووٌه وٌتم استخدام 

بالمستوٌات االشعاعٌه التى قد تؤدى بحٌاه العمال من البشر وفى امكان االرجل بال

ان تخطو فوق العوائق ما ٌمكنه من تحرٌك المواد النووٌه فى  االربعه لهذا الروبوت

 موضع عمل قد ٌكون ممتلئا بالكابالت واالنابٌب 
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 مكافح النٌران 

ومن الممكن تشؽٌل هذا   MV4عند اندالع الحرٌق فى محطه نووٌه او مصنه للمواد الكٌماوٌه فقد تقضى الحاجه هنا االستعانه بالروبوت 

من مسافه امنه وٌتم ذلك بواسطه شخص كل ما علٌه مراقبه شاشه تلٌفزٌون ورش النٌران بالماء دون تعرٌض حٌاه اى شخص  الروبوت

 للخطر 
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 روبوتات الفضاء 

تماما فان درجه  جوى محدود او انعدامه هواء وفى ظل وجود ؼالؾ  نسان فهو الٌحتوى علىمالئمه لال ان الفضاء  بٌئه قاسٌه ؼٌر

حرارة جمٌع االشٌاء ترتفع بشده وذلك عندما تشرق الشمس كما انها تصبح شدٌده البروده عند مؽٌبها لكن فى امكان الروبوتات التكٌؾ 

 كنمع هذه الظروؾ بشكل افضل كثٌرا من رواد الفضاء كما ان عملٌه تشؽٌلها اقل تكلفه النها التتطلب نظاما لدعم الحٌاه ومن اللمم

فه الروبوتات ببساطه الى االرض بواسطه الموجات اسبق ففى االمكان ارسال كل ماتكتشعالوه على م التخلى عنها بعد انتهاء المهمة

د  فى هذه الحاله على التحكم عن بعد  ٌخ ولن ٌكون فى االمكان االعتماالالسلكٌه لكن الروبوتات التى تستكشؾ كواكب نائٌه مثل المرٌ

التى سٌتم ارسالها من االرض  ستاخذ عده دقائق الى ان تصل الٌها وبمجرد ان تحط هذه الروبوتات فانها تعمل بشكل الن التعلٌمات 

 مستقل دون عون من احد 

 

 

 

 الذراع القوى  

اى  ٌشكل ذراع الروبوت جزءا مهما من محطه الفضاء الدولٌه وتشكل عملٌه اصالح اوتعجٌل الجزء االخارجى من امحطه صعوبه الن

الذى ٌتم التحكم فٌه من داخل –ن هذا الذراع لذا فإ–ضؽطه خفٌفه  على اداه ستودى بمستخدمها الى ان ٌدور فى الفضاء فى اتجاه عكسى 

ٌساهم فى تثبٌت او تقٌد رواد الفضاء الذٌن ٌنطلقون خارج المطلوب ان توجد فٌه كما انه  ٌستخدم فى حمل المواد الى المكان –المحطه 

 اء بعض المهام فى الفضاء دالالمحطه 

 سطح القمر  لً الروبوت المتجول ع

 751اول روبوت ٌحط على سطح القمر ٌزن اكثر من   LUNOKHODاصبح الروبوت االسنتكشافى الروسى  0971فى عام 

على االرض بواسطه فرٌق على االرض .تمكنت المركبه الفضائٌه التى تعمل بالطاقه الشمسٌه والتىى كان تحرٌكاها ٌتم من  كٌلوجراما 

 عٌنه من تربه القمر الى االرض  511صورة فوتوؼرافٌه وقامت بارسال بٌانات متعلقه ب  91111منن التقااط تولى هذه المهمه 
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 الروبوت الطائر 

AERCAMSPRINT  رة القدم الول هو روبوت قادر على الطٌران الحر ومزود بكامٌرا تلٌفزٌونٌه وقد تم اطالق الكامٌرا التى تشبه ك

  0997فى عام   shuttleمرة خالل رحله لمكوك الفضاء 
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 عنكبوت الفضاء 

 

ن ٌوما ما من اكتشاؾ ابتكر الباحثون بهٌئه الفضاء االمرٌكٌه نااسا روبوتا عنكبوتٌا وهو روبوت بالػ الصؽر ذو ست ارجل قد ٌتمك

ؽلب على مشكله االراضى الصخرٌه تل الجالت ٌمكن لهذ الروبوت ذا االرجعوعلى عكس الروبوتات الجواله ذات ال ةعٌدالكواكب الب

 واالخدودٌه وٌبلخ حجم النموذج االولى لهذا ارروبوت حجم راحه الٌد ومن المامول ان تكون النماذج المستقبلٌه اصؽر من ذللك 

 

 

 

 

 

 

 

 

    OPPORTUNITY &SPIRIT  لروبوتانا

فى شهرى ٌونٌو وٌلٌو من عام   SPIRIT & OPPORTUNITYعلى سطح المرٌخ وهما الروبوتان تم اطالق احدث الروبوتات الجواله 

متر  011وكان القول ان الروبوتٌن متماثلٌن تمام لكنهما سٌتولٌان اكتشاؾ مناطق مختلفه وسٌكون فى امكاننهما الطٌران بسرعه  9113

ثل المسافه التى تمكن اول روبوت امرٌككى هبط على سطح المرٌخ وهو دقٌقه ( تام م 41ساعه و  94فى الٌوم المرٌخى ) الذى ٌساوى 

Sojourner   من قطعها فى حٌاته ب اكملها هذا وقد تم تدشٌن المزٌزٌد من الروبوتات الجواله التى صممت لدراسه المرٌخ وتجربه تقنٌه

 9117هبوط حدٌثه فى بداٌه عام 
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  الروبوتات ذات الهٌئه البشرٌه

كر وتتصرؾ مثل االنسان حلم الفنانٌن والمهندسٌن لقرون طوٌله وٌمكن القول ان احد اسباب هذا االمر لطالما كانت االله التى تبدو وتف

ٌب عمل البشر اضافه الى عدد من الدروس العملٌه التى اسال عن كثٌر ٌتمثل فى انه فى خضم عملٌه انشاء مثل هذه االله سٌتعلم هؤالء ال

بسهوله مع درجات السلم والمقاعد وجمٌع الروبوت ذى الشكل االدمى ان ٌتكٌؾ  بالنفع وٌمكن القول ان فى استطاعةعلٌهم ستعود 

روبوت فى مقدوره بالػ التعقٌد ومن ثم فان انشاء  الشك فٌه ان الجسم االدمىااالجزاء االخرى المشكله للبٌئه المصممه للبشر هذا ومم

 تحد هائل امام العلماء والمهندسٌن  مجرد المشى بشكل فعال لهو

 

 

 

 عجوبه شركه هوندا أ

زل وقدا اطلقته نللمساعده فى اعمال الم  ASIMOصمم الروبوت 

عاما من العمل النجازه  04بعد مضى   9111شركه هوندا فى عام 

سنتٌمترا وفى امكانه السٌر  091وهو روبوت ودود ٌبلػ طوله حوالى 

لزواٌا من خالل تحوٌل مركز ثقله مثل بشكل جٌد واالنعطاؾ عند ا

الشخص العادى وٌمكن للنماذج الحدٌثه من هذا الروبوت التعرؾ على 

 الوجوه واالٌمائات وكذللك السٌر بسرعه تفوق اسالفها 
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 فعل الشارع  رد

م المور منعطفا خاطئا بصورة جدٌه لت ااخذفىى شوارع الٌبان للتعرؾ على رد فعل الناس تجاهه   TMSUL 04طرح الروبوت عندما 

تكن فى الحسبان لقد تعرض الروبوت للركل من قبل افراد من العامه مما ادى الى تدمٌرة وهو االمر الذى المح ان الناس لٌست مستعده 

 بعد للعٌش جنبا الى جنب مع الروبوتات 
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 الفصل الثامن

-------------------------------------------------------------------  

 مهمات عملٌه 
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 : التوقف عند لون معٌن االولى المهمة

لتمكٌن الروبوت من   EV3 color seneorؾ  المتواجدة   Comparing  colorsالهدؾ .... تهدؾ هذه التجربه الى استخدام خاصٌه 

للتوقؾ عند رؤٌه   Motorsاالصفر ( واعطاء االوامر ل ال  -البنى  –االزرق  –االخضر  –االحمر  –االبٌض  -تمٌز االلوان )االسود

 احد هذه االلوان 

 فترة  التجربة

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 05د حتى  01

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

0- 9 large motors  

9- EV3 brick  

3- Connecting wires 

4- EV3 Color sensor  

5- Free wheel 

6- Red tape 

 

 ت التنفٌذ ءااجر

 EV3الدخول الى برنامج  -0

mindstorom 

 NEW projectختٌار إ -9

3- Switch function 

4- 2 move stering block  

 trueووضع احدهم عند خانه ال 

 falseواالخر عند خانه ال 

ئه الروبوت ان ٌسٌر فى خط ٌته -5

مستقٌم الى ان ٌستشعر اللون 

 حمر فٌتوقؾ اال
 loopوضع هذا االجراء فى  -6

function unlimited   لضمان

ان ٌستمر الروبوت فى الحركه 

الى ان ٌصل الى الشرٌط الذى 

 باللون االحمر 
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 : تتبع الخط المهمة الثانٌة

لتمكٌن الروبوت من   EV3 color seneorؾ  دة المتواج   Comparing  colorsالهدؾ .... تهدؾ هذه التجربه الى استخدام خاصٌه 

لتتبع خط مرسوم   Motorsاالصفر ( واعطاء االوامر ل ال  -البنى  –االزرق  –االخضر  –االحمر  –االبٌض  -تمٌز االلوان )االسود

 ب احد االلوان 

 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 95د حتى  05

 االعدادات

  -دام االتى:لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخ

0- 9 large motors  

9- EV3 brick 

3- Connecting wires 

4- EV3 Color sensor  

5- Free wheel 

6- Black  tape 

 

 ت التنفٌذ اجراء

 EV3 mindstoromالدخول الى برنامج  -0

 NEW projectلختٌار  -9

3- Switch function 

4- 2 move stering block   ووضع احدهم

 falseواالخر عند خانه ال  trueعند خانه ال 

تهئه الروبوت ان ٌتتبع الخط االسود المرسوم  -5

فى خط مستقٌم    Motorsبحٌث تتحرك ال 

 color sensorطوال الوقت الذى ٌقرا فٌه ال 

اللون  االسود وفى حاله تؽٌر اللون تتحرك  

 المواتٌر فى اتجاه الٌمٌن لتعدٌل المسار 
والضافه بعض المرح ... ٌتم اضافه صوت  -6

dog sniff  وت اثناء الحركه الى ان ل الروب

 ٌصل الى نهاٌه الخط 
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 Reflected Light Intinsty: التحرك تبعا ل  ةالثالث ةالمهم

  EV3 color sensorفى وجودة الم  Reflected Light Intinsty  Measuring خاصٌهالهدؾ .... تهدؾ هذه التجربه الى استخدام 

 الساقط على السطح الذى ٌتحرك علٌه  للتحكم فى حركه الروبوت طبقا لشده الضوء

 التجربه  فترة

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 95د حتى  05

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

0- 9 large motors  

9- EV3 brick 

3- Connecting wires 

4- EV3 Color sensor  

5- Free wheel 

6- White , black, green boards 

 لتنفٌذ ات ااجراء

 EV3 mindstoromالدخول الى برنامج  -0

 NEW projectختٌار ا -9

3- Switch function 

   measuring reflected light intinestyوتهًءته على العمل على    color sensorاختٌار  -4

وتحدٌد اعلى قٌمه ترٌد ان ٌتحرك الروبوت على اساسها   data operation listمن ال   Range block اختٌار  -5

ثم توصٌل القٌمه الفعلٌه التى ٌقراءها السنسور فى الوقت الحالى    aواصؽر قٌمه وحساب المتوسط ووضعه فى الخانه 

ووعمل المعادله الرٌاضٌه المناسبه لحركه الروبوت ع السطح المراد "" فى هذه الحاله المعادله   a ووضعها ؾ الخانه 

(a-b)*c ( 

 وجعله ٌعدل اتجاهه على اساس هذا الناتج   ""move stering blockاخراج ناتج المعادله على ال   -6
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 Color Maze:  المهمه الرابعه

لتمكٌن الروبوت من   EV3 color seneorالمتواجده ؾ    Comparing  colorsالهدؾ .... تهدؾ هذه التجربه الى استخدام خاصٌه 

 واخراجه من المتاهه المتواجد فٌها حالٌا واعطاء االوامر للمواتٌر للتحرك   تمٌز االلوان 

 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 31د حتى  91

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

0- 9 large motors  

9- EV3 brick 

3- Connecting wires 

4- EV3 Color sensor  

5- Free wheel 

6- Red tape -  black tabe- Green tape –Blue tape& 

 ات التنفٌذ اجراء

 NEW projectختٌار ا و EV3 mindstoromالدخول الى برنامج  -0

وجعله ٌتحرك فى خط مستقٌم الى ان ٌلتقط اللون االزرق فٌتوقؾ وٌبدا فى تعدٌل   move stering blockاختٌار  -9

سار لالمام وٌتحرك الى ان ٌلتقط اللون االسود مساره ناحٌه الٌمبن وٌتحرك الى ان ٌلتقط اللون االحمر فٌقوم بتعدٌل الم

فٌتوقؾ   HOME POSITIONفٌقوم بتعدٌل االتجاه الى الٌسار الى ان ٌصل الى اللون االخضر والذى ٌعتبره بمثابه ال 

 عند الوصول الٌه 
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 Move When Press:  المهمة الخامسة

امكانٌه   Robotالعطاء ال   TOUCH SENSOR فى ال   Comparing Stateالهدؾ .... تهدؾ هذه التجربه الى استخدام خاصٌه 

 التمٌز بٌن اذاكان السنسور تم الضؽط علٌه اوال ال وفى حاله تم الضؽط ٌقوم الروبوت ب التحرك الى االمام بمجرد الضؽط علٌه  

  فترة  التجربة

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 01د حتى  5

 االعدادات

  -المهم سٌتم استخدام االتى:لتنفٌذ هذه 

 9 large motors  

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 EV 3 Touch Sensor 

 Free wheel 

 

 

 

 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

  لختٌارNEW project 

  اختٌارWait Block  وتعدٌله على انتظار تؽٌر الحاله على ال  Touch Sensor   الضؽط تقوم المواتٌر ب  وفى حاله تم

 ان ٌتم ازاله الضؽط فٌتوقؾ الروبوت عن الحركه  الحركه لالمام الى 
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 ON & OFF control المهمة السادسة :

االمر ب    Robotالعطاء ال   TOUCH SENSOR فى ال   Comparing Stateالهدؾ .... تهدؾ هذه التجربه الى استخدام خاصٌه 

 Touch sensorى حاله تم الضؽط على ال الحركه او التوقؾ ف

  فترة  التجربة

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 01د حتى  5

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 9 large motors  

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 EV 3 Touch Sensor 

 Free wheel 

 

 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

  لختٌارNEW project 

  اختٌارWait Block  وتعدٌله على انتظار تؽٌر الحاله على ال  Touch Sensor    وفى حاله تم الضؽط بضؽطه واحده

  عن الحركه    Motorsالى االمام وعند الضؽط لمرة ثانٌه تتوقؾ ال     MOTORS تتحرك ال 
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   TOUCH SENSOR MAZE:  ةالسابع ةالمهم

االمر ب    Robotالعطاء ال   TOUCH SENSOR فى ال   Comparing Stateالهدؾ .... تهدؾ هذه التجربه الى استخدام خاصٌه 

 ه لالسطح المجاورة له فقطمتاهه موجود فٌها اعتمادا على لمسالحركه وتعدٌل االتجاه  او التوقؾ  لتمكٌنه من الخروج من 

 فترة التجربة

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 35د حتى  91

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 9 large motors  

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 EV 3 Touch Sensor 

 Free wheel 

 Wood obstacles 

 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

  لختٌارNEW project 

  اختٌارWait Block  وتعدٌله على انتظار تؽٌر الحاله على ال  Touch Sensor   ان السنسور ؼٌر   وفى حاله

مضؽوط علٌه  ٌتحرك فى اتجاه االمام الى ان ٌتم ضؽطه بواسطه العائق االول ٌقوم بتعدٌل مساره الى الٌمٌن وٌتحرك 

 LOOBاه الٌسار وٌتمة وضع هذه الخطوات ؾ مستقٌم الى ان ٌلمس العائق الثانى فٌقوم بتعدٌل مساره للحركه فى اتج

BLOCK   لٌتم تنفٌذها عده مرات الى ان ٌستطٌع التخلص من كل العوائق والخروج من المتاهه 
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  Curved moveالمهمة الثامنة : 

الهدؾ .... تهدؾ هذه التجربه  من تمكٌن الروبوت من 

من  ك طرٌقه جدٌده للحركه بدال  curveالحرك على 

 المعتاده على خط مستقٌم

 

 

 

 

 

 

 فترة  التجربة

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 35د حتى  91

 

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 9 large motors  

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 Rubber bands 

 Free wheel 

  

 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

 ختٌار اNEW project 
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  Moving an object:   المهمة التاسعة

من   الهدؾ .... تهدؾ هذه التجربة

تمكٌن الروبوت من التحرك واٌضا فى 

نفس الوقت حمل مهمات مختلفه 

 االشكال واالحجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التجربة  فترة

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 35د حتى  91

 داداتاالع

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 9 large motors  

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 Free wheel 

 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

 ختٌار اNEW project 
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  Stop at object:  العاشرة المهمة

الهدؾ .... تهدؾ هذه التجربه  من تمكٌن الروبوت من 

التحرك وحماٌته من الصدمات بحٌث ٌتوقؾ قبل مسافه 

 صؽٌرة من اى عائق 

 

 

 

 

 

 

 فترة التجربة

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 35د حتى  91

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 9 large motors  

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 Free wheel 

 Infra red sensor  

 ات التنفٌذ راءاج

  الدخول الى برنامجEV3 mindstoromا 

 ختٌار اNEW project 
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  Stop at line: عشر  ةالحادٌ ةلمهما

من تمكٌن الروبوت من التحرك   الهدؾ .... تهدؾ هذه التجربة

 والتوقؾ عند خط معٌن قد ٌكون حدود منطقه العمل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 فترة التجربة

 الى الحركه النهائٌه الصحٌحهد للوصول  35د حتى  91

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 9 large motors  

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 Free wheel 

 Color sensor  

 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

 ختٌار اNEW project 
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  Teaching Botticelli to move, smile and speak: عشر ةالثانٌ ةالمهم

 

 نحنو األرض إلى وصل قد أن كائن فضائى  ندعً دعوناالهدؾ .... 

 .ال أم هذا الكائن الفضائى خطٌر كان إذا ما نعرؾ ال

 حدث إذا ,ألنهكبدٌل عنا  الفضائى من لنقترب بوتٌتشٌلً نرسل سوؾ 

 .نحن ولٌس روبوًتا فسٌكون , خطأ أي

 لمعرفة سنحتاج. وٌتكلم وٌبتسم ٌتحرك أن شٌلًبوتٌت نعلم أن نحتاج

  Botticelli  التحكم فى   كٌؾ

 بٌن حرب بدءربما  وهذا - الكائن الفضائى مع تصطدم ال بحٌث

 !المجرات

 

 فترة التجربة

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 35د حتى  91

 االعدادات

  -م سٌتم استخدام االتى:التنفٌذ هذه المه

 9 large motors  

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 Free wheel 

  Starting point 

 Alien  

 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

 ختٌار اNEW project 

  HELLOWوالتحرك مباشرة فى اتجاه الكائن الفضائى والتوقؾ امامه  مبتسما مع اصدار كلمه   move steering blockاختٌار 

 Home ا الرد من الكائن الفضائى واذا لم ٌكن هناك استجابه ٌعود ادراجه مرة اخرى الى ال منتظر
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  : ارسم مربع عشر  المهمة الثالثة

 لجعل الروبوت ٌقوم برسم شكل مربع اثناء الحركه   loop for count الهدؾ .... تهدؾ هذه التجربه الى استخدام خاصٌه

 فترة التجربة

 للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحهد  35د حتى  20

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 9 large motors  

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 EV 3 Touch Sensor 

 Medium motor  

 Free wheel 

 

 اجراءات التنفٌذ 

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

 ختٌار اNEW project 

  اختٌارloop block   4وجعله ٌقوم بعد تكرار تنفٌذ االوامر الى ان ٌتوقؾ البرنامج عند وصول العداد للفه رقم 
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  Multiple switch: عشر  ةالرابع ةالمهم

العطاء اختاٌارت اكثر   switch الهدؾ .... تهدؾ هذه التجربه الى استخدام ال 

 فٌذها ل االوامر التى من الممكن ان ٌتبعها الروبوت وٌقوم بتن

   

  فترة التجربة

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 35د حتى  20

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 9 large motors  

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 EV3 color sensor  

 Free wheel 

 اجراءات التنفٌذ 

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

 ختٌار اNEW project 

   SWITCHووضع بداخله حاله   LOOP BLOCKاختٌار 
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 : تجنب الحوائطعشر  المهمة الخامسة

لحماٌه الروبوت من االصطدام بالحائط   INFR RED SENSORقٌاس المسافه فى  الهدؾ .... تهدؾ هذه التجربه الى استخدام خاصٌه

 اثناء الحركه  

 فترة  التجربة

 للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه د 35د حتى  20

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 9 large motors  

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 EV 3 INFR RED SENSOR 

 Free wheel 

 اجراءات التنفٌذ 

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

 ختٌار اNEW project 

  اختٌارLOOP BLOCK  خله حاله ووضع بداSWITCH   مرتبطه ب INFRA RED SENSOR   لقٌاس المسافه فاذا

ٌنحرؾ   LIMIT ٌتحرك الرةبةت فى اتجاهه واذا كانت المسافه اقل من او تساوى ال   LIMITكانت المسافه اكبر من ال 

 فى اتجاه الٌمٌن لتفادى االصطدام 
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 تبعا لشده االضاءةسرعه الدوران  زٌاده:  عشرالسادسة المهمة

ؾ هذه التجربه الى استخدام الهدؾ .... تهد

 color خاصٌه قٌاس شده االستضاءة فى ال 

sensor   للتحكم فى سرعه دوران الروبوت

 بحٌث كلما زاده شده االضاءه زاده السرعه 

 

 

 فترة  التجربة

د للوصول الى الحركه النهائٌه  15د حتى  10

 الصحٌحه

 االعدادات

  -هذه المهم سٌتم استخدام االتى:لتنفٌذ 

 9 large motors  

 EV3 brick 

 Connecting wires and color sensor  

 Free wheel 

 اجراءات التنفٌذ 

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

  لختٌارNEW project 
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 Infrared sensor maze عشر السابعة المهمة

لتمكٌن الروبوت من اختٌار الطرٌق الذى   INFR RED SENSORقٌاس المسافه فى  اصٌهالهدؾ .... تهدؾ هذه التجربه الى استخدام خ

 الٌتواجد فٌه عوائق 

  فترة التجربة

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 35د حتى  20

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 9 large motors  

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 EV 3 INFR RED SENSOR 

 Free wheel 

 

 اجراءات التنفٌذ 

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

  لختٌارNEW project 

اخرى ٌتحرك الروبوت بداخلها فى خط مستقٌم الى ان تصبح المسافه بٌن الروبوت   LOOPووضع بداخل   LOOP BLOCKاختٌار 

 ره اخرى ٌقوم بتعدٌل اتجاهه والتحرك مستقٌم م   CM 15والعائق 
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  االبطاء تبعا لقرب المسافة:  عشر المهمة الثامنة

للتحكم فى سرعه الروبوت تبعا لقربه من   INFR RED SENSORقٌاس المسافه فى  الهدؾ .... تهدؾ هذه التجربه الى استخدام خاصٌه

 ؾ عند الوصول الٌه الجسم بحٌث تكون العالقه عكسٌه بٌن سرعه الروبوت والمسافه بٌنه وبٌن الجسم الىان ٌتوق

  فترة  التجربة

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 35د حتى  20

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 9 large motors  

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 EV 3 INFR RED SENSOR 

 Free wheel 

 

 اجراءات التنفٌذ 

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

 ختٌار اNEW project 

نه من قٌاس المسافه واستخراج مقدار المسافه المقاسه وتمكٌ  infra red Sensor block ووضع بداخلها   LOOP BLOCKاختٌار 

 وجعله هو نفس مقدار سرعه حركه الروبوت 
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 Beacon tracing:  التاسعه عشر ةالمهم

للتحكم فى سرعه الروبوت تبعا لقربه من   INFR RED SENSORقٌاس المسافه فى  الهدؾ .... تهدؾ هذه التجربه الى استخدام خاصٌه

 الجسم بحٌث تكون العالقه عكسٌه بٌن سرعه الروبوت والمسافه بٌنه وبٌن الجسم الىان ٌتوقؾ عند الوصول الٌه 

 فترة التجربة

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 35د حتى  20

 االعدادات

  -مهم سٌتم استخدام االتى:لتنفٌذ هذه ال

 9 large motors  

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 EV 3 INFR RED SENSOR 

 Free wheel 

 اجراءات التنفٌذ 

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

 ختٌار اNEW project 

  BEACONٌنه من تتبع ال وتمك  infra red Sensor block ووضع بداخلها   LOOP BLOCKاختٌار 
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  color sensorالتحكم فى الذراع باستخدام : العشرون  المهمة

للتحكم فى حركه الروبوت وجعله ٌقوم بتحرٌك الذراع العلى والسفل   color sensorالهدؾ .... تهدؾ هذه التجربه الى استخدام 

 لتحرٌك االشٌاء 

 فترة  التجربة

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 35د حتى  20

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 9 large motors  

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 EV 3 INFR RED SENSOR 

 Free wheel 

 Motor medium  

 اجراءات التنفٌذ 

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

 ختٌار اNEW project 
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 RADAR: والعشرون  المهمة الحادٌة

للعمل ك تنبٌه للروبوت اذا قام اى جسم ؼرٌب بالدخول الى نطاق  infra red sensor ال   استخدام الى التجربه هذه تهدؾ....  الهدؾ

 عمل فٌقوم الروبوت باصدار صوت تحذٌرى 

  التجربة  فترة

 للوصول د 35 حتى د 20

 الصحٌحه النهائٌه الحركه الى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االعدادات

  -:االتى استخدام سٌتم المهم هذه لتنفٌذ

• 2 large motors  

• EV3 brick 

• Connecting wires 

• EV 3 INFR RED SENSOR 

• Free wheel 

• Motor medium  

  التنفٌذ اجراءات

 EV3 mindstorom برنامج الى الدخول •

 NEW project ختٌارا •
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  Beat & rhythm on any surface: المهمه الثانٌه والعشرون 

 

 

 ان ٌتم التحكم فى الروبوت وجعله ٌقوم باصدار اصوات خارجه مكوننا نؽمات مختلفه على اى سطح سواء كان اناء زجاجى الهدؾ ....

 او بالستٌكى ...الخ

 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه95د حتى  91

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

b. Rubber bands 

c. Pipe cleaners 

d. Thin cardboard 

e. Construction paper 

f. Thin wire 

g. Thin plastic sheets 

h. Recycled materials 

i. Foam 

 Optional Materials 

o Plastic or paper cups 

o Small musical instruments, such as chimes, bells and small drums 
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 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

 ٌار لختNEW project 

  اختٌارmedium motor block   ثاٌنه ثم ٌجعله ٌدور  1.9% من سرعته واالنتظار  51وجعله ٌدور لدورتٌن ب

 % من سرعته 011مره ثانٌه لدورة كامله ب 

  ووضعه فى حالهloop    لتكرار الخطوات مرة اخرى 
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 تلفه تبعا لحركه العجله اصدار اصوات مخ: المهمه الثالثه والعشرون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهدؾ .... تهدؾ هذه التجربه  من تمكٌن الروبوت من تمٌز االلوان واصدار صوت مختلؾ لكل لون 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 35د حتى  91

 االعدادات

   -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 Wheel color   

 Color sensor  

 

 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامج 

 EV3 mindstorom 

  اختٌارNEW project 

  تفعٌل الcoor sensor  

  واختٌار صوت مختلؾ لكل لون 

 ووضع هذه الخطوات 

  loopداخل  

 

 

 



` 
www.hb-labs.com 

   146 
ROBOTICS – LEVEL1 

Explore EV3 Robotics 

 

  Security gadget: المهمه الرابعه والعشرون 

 

 

 

 مٌن الموبٌالت المعروضه حٌث ٌتم اصدار انذار اذا تم تحرٌك الموبٌل من مكانه المعروض فٌه ت تأ. تقوم هذه التجربه بمحاكاالهدؾ ...
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 فترة  التجربة

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 95د حتى   91

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Medium motor 

 Touch sensor  

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 

 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

  لختٌارNEW project 

  اختٌار الwait block   وجعله فى حاله انتظار ان ٌتم تؽٌر حاله الtouch sensor   منpumbed  الى released  
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  infrared sensorجهاز انذار باستخدام :  المهمه الخامسه والعشرون 

 

مٌن ... تقوم هذه التجربه بمحاكات تأدؾ .اله

التماثٌل واالؼراض الثمٌنه المعروضه فى صاالت 

العرض حٌث ٌتم اصدار صوت انذار اذا قام احد 

 بتحرٌك التمثال من كانه 

 فترة  التجربة

د للوصول الى الحركه النهائٌه  95د حتى   91

 الصحٌحه

 االعدادات

  -تى:لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام اال

 Infra red sensor  

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 

 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

  لختٌارNEW project 

 اختٌار ال infrared sensor block  امه فاذا زادات المسافه تمكٌنه من قٌاس المسافه بٌنه وبٌن الؽرض الموضوع امو

  فهذا ٌعنى ان الؽرض تم تحرٌكه فٌتم اصدار صوت انذار   Infr red sensorها ال التى ٌقرأ
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 مٌن المنزل تأ: المهمه السادسه والعشرون 
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 T-REX:  المهمه السابعه والعشرون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T-REXالهدؾ .... تقوم هذه التجربه بمحاكات صوت وشكل دٌناصور 

 فتره  التجربه 

 حركه النهائٌه الصحٌحهد للوصول الى ال 05د حتى  01

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Large motor 

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom ختٌار واNEW project 

  اختٌار   large motor block  

ثم ٌتحرك فى االتجاه السالب ل ثالثون درجه محاكٌا   T-rex roarٌصدر صوت  وجعله ٌتحرك فى االتجاه الموجب ل ثالثون درجه ثم

  T-rexحرك فم 
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 الدوران عند ثالث نقاط : المهمه الثامنه والعشرون 

 توقٌت باستخدام الالهدؾ .... خالل هذه التجربه سنقوم بالتحكم فى  تؽٌر اتجاه الروبوت بالتوقؾ عند ثالث نقاط او على ثالث مراحل 

 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه95د حتى 01

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Large motor 9  

 EV3 brick 

 Connecting wires 

 

 ت التنفٌذ اجراءا

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

  لختٌارNEW project 

  اختٌار   large motor block  

  ثانٌه  0.5التحرك فى اتجاه الٌمٌن والتوقؾ بعد مرور 

  ثانٌه  0عكس اتجاه الموتور والتحرك فى اتجاه الٌسار ثم التوقؾ بعد مرور 

  ثم التحرك فى اتجاه مستقٌم 
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 infra red  sensorالركن باستخدام : المهمه التاسعه والعشرون 

 

بالتحكم فى  تؽٌر اتجاه الروبوت بالتوقؾ عند ثالث نقاط والتوق لحظٌا عن تواجد اى عوائق اثناء الهدؾ .... خالل هذه التجربه سنقوم 

  infra red sensorالحركه  باستخدام 

 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه95د حتى 01

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Large motor 9  

 EV3 brick 

 Infrared sensor  

 Connecting wires 

 

 ت التنفٌذ اجراءا

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

  لختٌارNEW project 

  اختٌار   large motor block  

  ثانٌه  0.5التحرك فى اتجاه الٌمٌن والتوقؾ بعد مرور 

  ه ثانٌ 0عكس اتجاه الموتور والتحرك فى اتجاه الٌسار ثم التوقؾ بعد مرور 

  سم ٌتوقؾ الروبت لمده ثانٌه واحد ثم ٌعاود الحركه  فى االتجاه المستقٌم 4اذا كانت المسافه اقل من 
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 Reversing the Robot: المهمه الثالثون 

 فٌتم تؽٌر اتجاه الروبوت   TOUCH sensorالروبوت فى اتجاهه الى ان ٌتم ضؽط ال  مالهدؾ .... خالل هذه التجربه سٌتحك

 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه95د حتى 01

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Large motor 9  

 EV3 brick 

 Touch sensor 

 Connecting wires 

 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

  لختٌارNEW project 

  اختٌار   large motor block  

  ٌتم تحرٌك الروبوت فى اتجاه مستقٌم مع وضع الwait block   فى انتظار تؽٌر حاله الtoich sensor  

  اذا تم تؽٌره ....ٌتوقؾ الروبوت عن الحركه لثانٌه واحده مع تؽٌر االضاءه ع الbrick  

  ثم ٌبداء الحركه فى االتجاه المعاكس 
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 touch sensors 1كس الحركه مع استخدام ع: المهمه الواحده والثالثون  

وٌستمر فى الحركه الى ان ٌتم    touch sensor 1الهدؾ .... خالل هذه التجربه سٌتحرك الروبوت فى اتجاهه اذا تم الضؽط علً 

 فٌتم تؽٌر اتجاه الروبوت   TOUCH sensor2ضؽط ال 

 فتره  التجربه 

 لصحٌحهد للوصول الى الحركه النهائٌه ا 25د حتى 010

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Large motor 2 

 EV3 brick 

 2Touch sensor 

 Connecting wires 

 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

  لختٌارNEW project 

  اختٌار   large motor block  

   عند الضؽط علىTouch sensor 1 فى اتجاه مستقٌم مع وضع ال  ٌتم تحرٌك الروبوتwait block   فى انتظار تؽٌر

  toich sensorحاله ال 

  اذا تم تؽٌره ....ٌتوقؾ الروبوت عن الحركه لثانٌه واحده مع تؽٌر االضاءه ع الbrick  

  ثم ٌبداء الحركه فى االتجاه المعاكس 
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  Introducing the display block to simulate dashboard:  المهمه الثانٌه والثالثون

وٌستمر فى الحركه الى ان ٌتم    touch sensor 1الهدؾ .... خالل هذه التجربه سٌتحرك الروبوت فى اتجاهه اذا تم الضؽط علً 

  مع عرض االتجاه على الشاشه  فٌتم تؽٌر اتجاه الروبوت  TOUCH sensor2ضؽط ال 

 فتره  التجربه 

 حركه النهائٌه الصحٌحهد للوصول الى ال 25د حتى 010

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Large motor 2 

 EV3 brick 

 2Touch sensor 

 Connecting wires 

 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

  لختٌارNEW project 

  اختٌار   large motor block  

   عند الضؽط علىTouch sensor 1 ي 

  تم تحرٌك الروبوت فى اتجاه مستقٌم مع عرض كلمهforward  مع وضع ال  على الشاشهwait block   

  فى انتظار تؽٌر حاله الtouch sensor  

  اذا تم تؽٌره ....ٌتوقؾ الروبوت عن الحركه لثانٌه واحده مع تؽٌر االضاءه ع الbrick  

  ثم ٌبداء الحركه فى االتجاه المعاكس 
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 Light the Way: الثالثه والثالثون المهمه 

    Levels of ambient light الهدؾ .... خالل هذه التجربه سٌتحرك الروبوت فى اتجاهه تبعا ل 

 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 25د حتى 010

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Large motor 2 

 EV3 brick 

 Color sensor 

 Connecting wires 

 

 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

  لختٌارNEW project 

  اختٌار الwait block   وجعله فى حاله انتظار ومقارنه لambient light intensity   15الى ان تقل عن   

  فٌقوم بتفعٌل ال atumatic light   حٌث ٌظهر ع الشاشهlight on  

  ثوانى  5ثم االنتظار لمده 
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 بالروبوت المحٌطه  االستضاءه شده ل تبعا االضاءة : زٌادهالمهمه الرابعه والثالثون 

    Levels of ambient light الهدؾ .... خالل هذه التجربه سٌتحرك الروبوت فى اتجاهه تبعا ل 

 فتره  التجربه 

 النهائٌه الصحٌحهد للوصول الى الحركه  25د حتى 010

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Large motor 2 

 EV3 brick 

 Color sensor 

 Connecting wires 

 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

  لختٌارNEW project 

  اختٌار الwait block   وجعله فى حاله انتظار ومقارنه لambient light intensity   15الى ان تقل عن   

  فٌقوم بتفعٌل ال atumatic light   حٌث ٌظهر ع الشاشهlight on  

 ر الى ان تصبح  ثم االنتظاambient light intinsty  05اعلى من  

  ختى  نقوم بعملdisplay reset  
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 Override the automatic light function: المهمه الخامسه والثالثون 

 Override the automatic light functionهدؾ .... خالل هذه التجربه سٌكون الروبت قادر على ال

 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 25د حتى 10

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Large motor 2 

 EV3 brick 

 Color sensor 

 Connecting wires 

 

 ات التنفٌذ اءاجر

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

  لختٌارNEW project 

  اختٌار الwait block   وجعله فى حاله انتظار ومقارنه لambient light intensity   15الى ان تقل عن   

  فٌقوم بتفعٌل ال atumatic light   حٌث ٌظهر ع الشاشهlight on  

  وفى حاله ضؽط على الtouch sensor 

  ٌتم عملinterrupt   وٌظهرlight on display  
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  Traffic lights: المهمه السادسه والثالثون 

 الهدؾ .... خالل هذه التجربه سٌتحرك الروبوت فى اتجاهه مع مراعات التوقؾ عند اشارة المرور 

 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 25د حتى 10

 االعدادات

  -ٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:لتنف

 Large motor 2 

 EV3 brick 

 Color sensor 

 Connecting wires 

 

 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

  لختٌارNEW project 

  اختٌار الwait block   وجعله فى حاله انتظار ومقارنه ل 
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 Safe road: المهمه السابعه والثالثون 

 لهدؾ .... خالل هذه التجربه سٌتحرك الروبوت متتبعا خط النجاه فى حاله الخطر ا

 التجربه فترة 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 25د حتى 10

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Large motor 2 

 EV3 brick 

 Color sensor 

 Connecting wires 

 

 ت التنفٌذ اجراءا

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

  لختٌارNEW project 

   اختٌارloop block   معswitch block   مقارننا شده الضوء المنعكس من السطح 
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 Travel along black line & stopping at traffic lights:  المهمه الثامنه والثالثون 

 متتبعا خط النجاه فى حاله الخطر  الهدؾ .... خالل هذه التجربه سٌتحرك الروبوت

 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 25د حتى 10

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Large motor 2 

 EV3 brick 

 Color sensor 

 Connecting wires 

 

 ات التنفٌذ اجراء

  الدخول الى برنامجEV3 mindstorom 

 ر لختٌاNEW project 

   اختٌارloop block   مع

switch block   مقارننا

 الون الذى امامه 
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  Double control: المهمه التاسعه والثالثون 

 ( infra red & touch sensorسنسور فى وقت واحد )   2الهدؾ .... التحكم فى حركه واداء الروبوت عن طرٌق 

 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 25د حتى 10

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Large motor 2 

 EV3 brick 

 Touch sensor  

 Infr red sensor  

 Connecting wires 
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  Keyless starting of car: الربعون االمهمه 

 دام مفتاح محاكات تشؽٌل محرك السٌارة بدون استخالهدؾ .... 
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 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 25د حتى 10

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Large motor 2 

 EV3 brick 

 Infra red sensor 

 Connecting wires 
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  entering the bubble:  المهمه الواحده واالربعون

اذا   touch sensorوان ٌتم الضؽط على ال   infra red sensorان ٌتم استشعار قرب المفتاح من المحرك عن طرٌق ال دؾ .... اله

 توافر هاذن الشرطٌن ٌتم تشؽٌل المحرك اوتوماتٌكٌا 

 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 25د حتى 10

 االعدادات

  -استخدام االتى: لتنفٌذ هذه المهم سٌتم

 Large motor 2 

 EV3 brick 

 Infra red sensor 

 Touch sensor  
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 Cruise control: المهمه الثانٌه واالربعون 

 للتحكم فى سرعه عجالت الروبوت  touch sensorان ٌتم استخدام ال الهدؾ .... 
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 فتره  التجربه 

 الصحٌحه د للوصول الى الحركه النهائٌه 25د حتى 10

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Large motor 2 

 EV3 brick 

 Speed block 

 Touch sensor  
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 السرعه فى للتحكم متغٌر انشاء: المهمه الثالثه واالربعون 

 تنازلٌا  للتحكم فى سرعه عجالت الروبوت تصاعدٌا واٌضا  touch sensorان ٌتم استخدام ال الهدؾ .... 

 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 25د حتى 10

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Large motor 2  &touch sensor  & ev3 brick  & speed block 
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  Roaming robots:  المهمه الرابعه واالربعون

  drive blockٌقه تحرك الروبوت ب تؽبر المدخالت وتسجٌلها فى ان ٌتم التحكم فى طرالهدؾ .... 

 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 25د حتى 10

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Ev3 brick 

 2 large motors  

 Drive block  

 Array block  
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 Array control: المهمه الخامسه واالربعون 

 للتحكم فى اتجاه حركه الروبوت   brickاستخدام قٌم متؽٌر متعدده مسجله على ال الهدؾ .... 
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 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 30د حتى 10

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

Ev3 brick  &2 large motors &Color sensor  &Touch sensor & Array block  
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 قٌاس سرعه تحرك الروبوت : المهمه السادسه واالربعون 

 لقٌاس سرعه الروبوت اثناء الحركه    mathematics blockالهدؾ .....استخدام ال 

 

 

 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 25د حتى 10
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  -سٌتم استخدام االتى: لتنفٌذ هذه المهم

 Ev3 brick 

 2 large motors  

 Drive block  

 mathematics block 
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  Mechanism   EV3 gripper: المهمه السابعه واالربعون 

ٌه اثناء ل ذراع الروبوت لتفعٌل قبضه اقوى على االشٌاء لضمان الحما  gripperالهدؾ .... تهدؾ هذه التجربه الى تركٌب وتفعٌل  

 الحركه 

 

 

  التجربه  فتره

 الصحٌحه النهائٌه الحركه الى للوصول د 95حتى د 01

  -:االتى استخدام سٌتم المهم هذه لتنفٌذ

  Ev3 brick 

  Medium motor  

 Gears  
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  Car reverse gear: المهمه الثامنه واالربعون 

بحٌث ٌتحرك الروبوت فى اتجاهه الى ان ٌتم   touch sensorق ال ان ٌتم التحكم فى اتجاه تحرك الروبوت عن طرٌالهدؾ .... 

 فٌتوقؾ وٌؽٌر من اتجاهه الى االتجاه المعاكس   touch sensorالضؽط على ال 

 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 25د حتى 10

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Ev3 brick 

 2 large motors  

 Touch sensor 

 Wait block   
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 Floor cleaner: المهمه التاسعه واالربعون 

 بحٌث ٌستطٌع ان ٌتحرك على وٌمر بجمٌع المربعات فى مساحه معٌنه بؽرض التنظٌؾ  ان ٌتم التحكم فى حركه الروبوتالهدؾ .... 

 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه 25د حتى 10

 الصحٌحه

 االعدادات

  -لتنفٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:

 Ev3 brick 

 2 large motors  

  Loop block 

 

 

. 
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 Reversing beeps: المهمه الخمسون 

 rear parking sensors simulationالهدؾ .... 

 فتره  التجربه 

 د للوصول الى الحركه النهائٌه الصحٌحه 25د حتى 10

 االعدادات

  -فٌذ هذه المهم سٌتم استخدام االتى:لتن

 Large motor 2 

 EV3 brick 

 Infra red sensor 

 Connecting wires 

 ت التنفٌذ اجراءا

 EV3 mindstormدخول الى برنامج ال
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