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 نظام الروبوت. ىالدرس األول: مقدمة إل

 األهداف السلوكية.

         يعرف الروبوت.

 يتحدث عن العالم بديع الزمان الجزري.

 يسرد بعض انجازات العالم بديع الزمان الجزري في مجال اآلالت المسيرة ذاتياً.

 يفرق بين الروبوت واآللة العادية.

 المهام(.-اعادة البرمجة-يقارن بين الرجل اآللي و الماكينة العادية من حيث)اتخاذ القرار

 يعدد مجاالت استخدام الروبوت.

   )المخطط الصندوقي(.يذكر المكونات الرئيسة للروبوت 

 يعرف المدخالت.

 يذكر مثال للمدخالت في الروبوت.

 يعرف المعالجة والتحكم.

 يذكر مثال للعمليات والتحكم في الروبوت.

 يعرف المخرجات.

        يذكر مثال للمخرجات في الروبوت.

 يعرف المتحكم الدقيق.

 يعدد بعض استخدامات المتحكمات.

 دقيقة.يذكر انواع المتحكمات ال

  1:1:3يقارن بين انواع المتحكمات حسب نشاط 

 يعرف المستشعرات )المجسات(.

 يذكر بعض أنواع المستشعرات.

 .2:1:3يحدد وظيفة كل مستشعر من المستشعرات حسب نشاط 

 

 

 

 



 المصطلحلت والمفاهيم.

 الداللة اللفظية للمفهوم المفاهيم العلمية
لكترونية  ● الروبوت محوسبة، تمتلك الذكاء االصطناعي وقادرة آلة ميكانيكية وا 

نجاز مهام يصعب على اإلنسان تنفيذها)خطيرة  على اتخاذ القرار وا 
 أو دقيقة(.

عالم عربي يعد من أعظم المهندسين والميكانيكيين والمخترعين في  ● بديع الزمان الجزري 
التاريخ، صاحب كتاب "الجامع بين العلم والعمل النافع في الحيل"من 

 غاسل -إنجازاته في مجال اآلالت المسيرة: )ساعة الفيل الشهيرة 
 اليدين اآللي(.

هي إشارات كهربائية يتم الحصول عليها من خالل المجسات التي  ● "Inputsالمدخالت "
تحول الكميات الفيزيائية إلى كميات كهربائية، وترسلها للمتحكم 

 بة.التخاذ القرارات الالزمة للقيام بالمهام المطلو
 العمليات والتحكم

(Control & 
Processing.) 

هي معالجة اإلشارات الكهربائية الواردة من المدخالت التخاذ القرار  ●
رساله على شكل إشارات كهربائية إلى المخرجات، ليقوم  المناسب وا 

 الروبوت بأداء المهام المطلوبة منه.
الكهربائية الواردة من المتحكم إلى كميات هي ناتج تحويل اإلشارات  ● "Outputsت "المخرجا

 فيزيائية وعرضها من خالل قطع إلكترونية.
هو عبارة عن دارة متكاملة تحتوي على وحدة أساسية هي المعالج  ● المتحكم الدقيق

الدقيق ووحدات فرعية هي الذاكرة ووحدات اإلدخال واإلخراج، ومؤقت 
تماثلي  -رقمي لتشغيل ساعة المعالج وقد تحتوي على محول ) 

  رقمي.  -ومحول تماثلي 
 المستشعرات
 ) المجسات(

سرعة  -حرارة  -أدوات الكترونية تستشعر الكميات الفيزيائية مثل )مسافة 
وتحولها إلى إشارات كهربائية قابلة لالستخدام في ….( ضغط  -

 الروبوت.

 

 



 الروبوت.إلى نظام مقدمة  ل: ملخص الدرس األو

 بالروبوت؟ما المقصود 

نجاز مهام يصعب على  لكترونية محوسبة، تمتلك الذكاء االصطناعي وقادرة على اتخاذ القرار وا  آلة ميكانيكية وا 
 اإلنسان تنفيذها)خطيرة أو دقيقة(.

 

 ماذا يتميز الروبوت عن اآللة العادية؟

 اآللة العادية الروبوت

 تمتلك القدرة على اتخاذ القرارال  امتالك القدرة على اتخاذ القرار حسب ظروف متغيرة.
 تنفذ مهمة محددة مسبقاً. استشعار البيئة المحيطة.

 تنفذ مهمة محددة مسبقاً. تنفيذ أكثر من مهمة
 غير قابل إلعادة البرمجة. يمكن إعادة البرمجة

 

 بعض انجازات العالم بديع الزمان الجزري في مجال اآلالت المسيرة ذاتياً. أذكري

 مسيرة آالت صنعوا من أوائل من عربي عالم هو الجزري الزمان بديع  ً  الفيل ساعة: ) مثل ،ذاتيا

 (. اآللي اليدين غاسل - الشهيرة

 .يعتبر من أعظم المهندسين والميكانيكيين والمخترعين في التاريخ 

 ." صاحب كتاب " الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل 

 بعض انجازات العالم بديع الزمان الجزري في مجال اآلالت المسيرة ذاتياً. أذكري

 .زة اإللكترونيةهالصناعة: في خطوط تجميع السيارات, واألج
 .ثمارالالمزروعات وجنى  ري في  مالزراعة: التحكـ

 .بعدن قبل الطبيب ع نا ميههتوج مالطب: إلجراء العمميات الجراحية يتـ
 .والمؤسسات لوالمناز مفي المطاعـد ار ففة لأللالخدمات المخت مقديـتالخدماتية: 

 .الكواكب وصيانة األقمار الصناعية فالفضاء: الستكشا
 .ة والتعامل مع المواد الخطرةهالمشبو م األجساـ يكوالسالمة: تفك ناألم

 

 ما هي مكونات الروبوت ) المخطط الصندوقي (.

 المخرجات(. -المعالجة والتحكم  –يتكون الربوبوت من ثالث وحدات أساسية هي: )المدخالت 

 ؟"Inputsالمدخالت "ما هو المقصود بـ

هي إشارات كهربائية يتم الحصول عليها من خالل المجسات التي تحول الكميات الفيزيائية إلى كميات 
 الالزمة للقيام بالمهام المطلوبة.كهربائية، وترسلها للمتحكم التخاذ القرارات 

 كيف نحصل على اإلشارات الكهربائية؟



اإلنسان  -أي جهاز  -أوامر برمجية  -اإلشارات الكهربائية يمكن أن نحصل عليها من: )المجسات 
 المجسات الضوئية المستخدمة في الروبوت المتتبع للخط(. -

 أذكري أمثلة على المدخالت.

 على المدخالت المجسات الضوئية المستخدمة في الروبوت المتتبع للخط. ةمن األمثل

 .؟ (Control & Processing) لعمليات والتحكمباما المقصود 

رساله على شكل  هي معالجة اإلشارات الكهربائية الواردة من المدخالت التخاذ القرار المناسب وا 
 بأداء المهام المطلوبة منه.إشارات كهربائية إلى المخرجات، ليقوم الروبوت 

 (.Control & Processing) لعمليات والتحكماأذكري أمثلة على 

  : اتخاذ القرار بتغيير االتجاه عند الخروج عن الخط األسود.العمليات والتحكممن األمثلة على 

 ؟ "Outputsت "لمخرجاما المقصود با

 المتحكم إلى كميات فيزيائية وعرضها من خالل قطع إلكترونية.هي ناتج تحويل اإلشارات الكهربائية الواردة من 

 ."Outputsت "لمخرجاأذكري أمثلة على ا

 نقل األشياء بواسطة ذراع الروبوت من مكان آلخر. :من األمثلة على المخرجات

 ؟المتحكم الدقيقما المقصود ب

ووحدات فرعية هي الذاكرة ووحدات  هو عبارة عن دارة متكاملة تحتوي على وحدة أساسية هي المعالج الدقيق
  -تماثلي ومحول تماثلي  -اإلدخال واإلخراج، ومؤقت لتشغيل ساعة المعالج وقد تحتوي على محول ) رقمي 

  رقمي.

 بعض استخدامات المتحكمات.أذكري 

 -رة األلعاب الصغي )المتحكم الدقيق يستخدم في العديد من التطبيقات لمعالجة االشارات واتخاذ القرارات مثل:
 .(المصانع المؤتمتة -المنازل الذكية  -الروبوتات 

 انواع المتحكمات الدقيقة.أذكري 

 (عائلة المتحكمات الدقيقةPIC ). 
 ( متحكمات البيسك ستامبBasic Stamp ). 
 ( عائلة متحكماتAVR ). 
 ( لوحات األردوينو تستخدم متحكماتATmega328). 

 

 -التوافر الكمي  –البرمجة  –استهالك الطاقة  –السرعة  -)السعربين انواع المتحكمات حسب  قارني

 النطبيقات(.



 نوع المتحكم أو المعالج
الحاسوب  (AVRاالردوينو) (PICعائلة) طبيعة المقارنة

 (Raspberryالمصغر)
السعر مقارنة 

 باالمكانيات
متقاربين في السعر 

 AVRلكن إمكانيات 
 افضل

لكن أغلى من السابق 
 افضل AVRإمكانيات 

لكنه  رخيص الثمن
  أغلى من السابق

سرعته تساوي ربع  السرعة
AVR 

 أسرع من االردوينو (PICأسرع من عائلة)

أقل استهالك للطاقة  استهالك الطاقة
 AVRمن 

 PICقليل جدًا ولكن 
 أقل استهالك للطاقة

 تستهلك طاقة أكبر

أصعب من برمجة  البرمجة
AVR 

 برمجة سهلة تستخدم
لغة اردوينو سي 
 PICولكنها أقوى من 

لغة البرمجة أصعب من 
ة لغاالردوينو ويستخدم 

  سي و بايثون و جافا
التوافر الكمي في 

 األسواق
متوافر بشكل اكبر من 

AVR 
متوافر لكن أقل من 

PIC 
 غير متوافر بكثرة

 –مستكشف الزالزل  المعالج المركزي  التطبيقات
استشعار الطقس 

  -والحرارة 

 –طائرة بدون طيار 
 –الرسم على البيض 
 -قارب بحري السلكي

 مراقبة معدالت التلوث
 

 .؟المستشعرات )المجسات(ما المقصود ب

 -عة سر  -حرارة  -أدوات الكترونية تستشعر الكميات الفيزيائية مثل )مسافة المستشعرات)المجسات(: 
 كهربائية قابلة لالستخدام في الروبوت. وتحولها إلى إشارات….( ضغط 

 ما هي األمور التي يجب اخذها بعين االعتبار عند تحديد نوع أجهزة االستشعار؟

 .ما يحتاج الروبوت معرفته من البيئة المحيطة به 

 .مدى احتياجاتك من دقة في أداء المهمة 

 .ان تكون على معرفة بمقدار المدخالت والمخرجات المطلوبة 

  أجهزة استشعار مع درجة حساسية قابلة للتعديل اذا لزم االمر.اختيار 

 ما أهمية المستشعرات؟

 .التقاط نمط معين من البيانات 

 (، او معطيات تماثلية.0،1) يعطي قيم منطقية رقمية 

  البرنامج المخزن في ذاكرة المتحكم يعمل على: تحليل ومعالجة وتحويل المعطيات الى قيم مناسبة

 مما ينتج ردة فعل فعل مناسبة في الروبوت.لالستخدام 



الموجودة وابحث عن سلبية وإيجابية لكل مستشعر مع ضرورة وضع قارني بين كل مستشعر من المستشعرات 

 صورة مناسبة.

 نموذج/صورة ايجابيات سلبيات الوظيفة المستشعر

 Pushاالزرار الكهربائية 
button/contact 

switch 

يستعمل كل من الزر  

الكهربائي والمبدل 

الكهربائي )قاطع أو 

محول التيار( 

ومستشعر التماس في 

تحديد التماس بين 

الروبوت واالشياء 

المحيطة به. وخير 

مثال لهذا الروبوت 

 .الخنفسابوتهو 

تنحصر في قياس 
 تماس واحد

رخيصة وسهلة 
التركيب 
 ومعتمدة

 

 مستشعر الضغط
Pressure sensor 

زودنا مستشعر الضغط ي

بمقدار الضغط في نقطة 

التماس )تماس خفيف، 

 .)متوسط أو قوي مثال

عرفة مقدار م صعب االستعمال

الضغط عن نقطة 

 التماس

 

الموجات فوق الصوتية 
 لقياس المسافة

Ultrasonic Range 
Finder 

لحساب فارق الوقت 
بين ارسال واستقبال 

 .إشارة صوتية

قد يتشوش بفعل 
العوامل البيئية 

والتضاريس 
 .الجغرافية

سافات متوسطة م
 األمتار(.)بعض 

 

 مستشعر الضوء
Light sensor 

 .رخيص جدا ومفيد ال يحدد مصدر الضوء قياس الضوء

 

مستشعر االشعة تحت 
 الحمراء

Infrared sensor 

سافات أقل من م قياس المسافة
الموجات فوقة 

 .الصوتية

رخيصة 
 .ومعتمدة ودقيقة

 

 مقياس الجهد الدائري
Rotary 

Potentiometer 

يحتوي على زر دوران 

يمكن من حساب 

الزاوية التي تم الدوران 

بها انطالقا من نقطة 

معينة على الزر. 

يستعمل كثرا في اجهزة 

الراديو لرفع وخفظ 

 .مستوى الصوت

عظمها محدودة م

 .درجة 300بزاوية 
بسيط في االستعمال 

ورخيص مع دقة 

 .مقبولة

 

 مستشعر الصوت
Sound sensor 

هو في األغلب عبارة 
 .عن ميكروفون

اليحدد مصدر 
 الصوت

 .رخيص ومعتمد

 

 مستشعر الحرارة
Temperature 

sensor 

يستعمل لقياس 
 الحرارة

ال يحدد مصدر 
 الحرارة

مكن ان يكون دقيقيا ي
 .جدا وغير معقد

 
 



 .من الكتاب المدرسي 77أسئلة الدرس األول/ " مقدمة الى نظام الروبوت "، ص

 هل يمكن للروبوت أن يتسبب في بطالة االنسان؟ .1

 نعم/في الدول النامية يمكن ان يسبب بطالة لإلنسان وتدهور اقتصادي.

 الدول المتقدمة قد يجلب فرص عمل كثيرة.ال/ في 

 هل يمكن للربوبوت أن يكون أذكى من االنسان؟ .2

يمكن ألن هناك ذكاءات متعددة في االنسان لن يستطيع أي انسان ان يصل لتلك المرحلة من التقدم ال 

 البشري.

 ارسم المخطط الصندوقي للربوبوت موضح دور وحدة المعالجة المركزية؟ .3

 

معالجة اإلشارات الكهربائية الواردة من المدخالت التخاذ القرار المناسب  المعالجة المركزية:دور وحدة 

 وإرساله على شكل إشارات كهربائية إلى المخرجات، ليقوم الروبوت بأداء المهام المطلوبة منه.

 ما فائدة المستشعرات في الروبوت؟ .4

….( غط ض -سرعة  -حرارة  -الفيزيائية مثل )مسافة أدوات الكترونية تستشعر الكميات : فائدة المستشعرات

 وتحولها إلى إشارات كهربائية قابلة لالستخدام في الروبوت.

 ادرس كل حالة من الحالتين التاليتين، موضحاً المستشعرات الممكن استخدامها لتحقيق ذلك: .5

 يتبعني.أريد من روبوتي أن 

 وبالتالي، يجب أن تعتبر االسئلة التالية:ال يوجد أي مستشعر قد يتبع شخصا حاليا. 

  تريد من روبوتك تحديد وقياس المسافة إلى )أو التماس مع( شيء؟ 

 نعم، في هذه الحالة استعن بمستشعرات المسافة.

  ربما، في هذه الحالة قد تكون هندسة تصميم الروبوت مختلفة شيئا ما.تريد من روبوتك قياس الدوران؟ 

  تريد من روبوتك قياس العوامل البيئية؟ 

عب الفصال باين صاال. قد تستعين بتتبع االنسان عن طريق استكشااف حارارة جسامه لكان سيصابح مان ال

 االنسان والمخلوقات الحية االخرى.

  استعن بـ تريد من روبوتك قياس موضع أواتجاه أو زاوية؟GPS 

. يمكاان GPSمسااافات والتماااس وكااذلك اعتبااار هنااا يجااب أن نعتباار المسشااعرات المتعلقااة لحساااب ال 

االستعانة بمستشعرات المسافة باستخدام أما الموجات فوق الصوتية أو االشعة تحت الحماراء أو الاالزر. 

 .GPSأما تحديد احداتيات الشيء ضمن شعاع معين فهنا يقع االختيار على 

 .أريد من روبوتي أن يبقى ضمن حدود حديقتنا 

 ال يوجد أي مستشعر قد يستعر حديقتك من حديقة غيرك. وبالتالي: 

  نعم،لتحديد حدود الحديقة.تريد من روبوتك تحديد وقياس المسافة إلى )أو التماس مع( شيء؟ 



  ال.تريد من روبوتك قياس الدوران؟ 

 ال. لكن قد احتاج إلى بعضها.ريد من روبوتك قياس العوامل البيئية؟ ت 

 ال. قياس التموضع أو االتجاه أو الزاوية؟  تريد من روبوتك 

هنا يجب أن نعتبار المسشاعرات المتعلقاة بحسااب المساافات والتمااس وتحدياد أشاياء معيناة وربماا قيااس 

العوامل البيئية كذلك. أفضل أمثلة لهذا وهي الموجات فوق الصوتية واالشعة تحت الحمراء والالزر. أما 

 سيساعد روبوتك على تحديد نفسه في معلم ثنائي البعد. GPSأو  (encoderالمشفر )

بخصااوص قياااس العواماال البيئيااة قااد تحتاااج لمقياااس الرطوبااة )رطوبااة حااديقتك تختلااف عاان الحاادائق 

 االخرى( وكذلك قياس المجال المغناطيسي لتحديد محيط الحديقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .روبوت متتبع الخط: الثانيالدرس 

 السلوكية.األهداف 

 (.Line Follow Robot) األسود الخط متتبع الروبوت يعرف .1

 .األسود الخط متتبع الروبوت بناء طرق يعدد .2

 .الترانزستور يعرف .3

 .الترانزستور استخدامات يعدد .4

 . الترانزستور باستخدام البسيط الروبوت عمل الية يشرح .5

 .الترانزستور باستخدام للخط المتتبع الروبوت دائرة مخطط يرسم .6

 .الترانزستور باستخدام للخط المتتبع الروبوت عيوب يعدد .7

 .التماثلي المقارن يعرف .8

 .التماثلي المقارن وظيفة يحدد .9

 .المقارن باستخدام البسيط الروبوت دائرة مكونات يعدد .10

 . التماثلي المقارن باستخدام البسيط الروبوت عمل الية يشرح .11

 .المقارن باستخدام البسيط الروبوت دائرة مخطط يرسم .12

 .المقارن باستخدام البسيط الروبوت عيوب يعدد .13

 .المقارن باستخدام مجسات الثالثة ذو الخط متتبع الروبوت دائرة مكونات يعدد .14

 .المقارن باستخدام مجسات الثالثة ذو الخط متتبع الروبوت دائرة مخطط يرسم .15

 .circuit wizard برنامج يعرف .16

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المصطلحلت والمفاهيم.

 ملخص الدرس األول:  مقدمة إلى نظام الروبوت.

 .؟(Line Follow Robot) األسود الخط متتبع بالروبوت ما المقصود 

: جهاز الكتروميكانيكي يقوم بوظيفة تتبع خط اسود (Line Follow Robotالروبوت متتبع الخط األسود )

 خالل مجسات تستشعر اللونين األبيض واألسود.مرسوم على أرضية بيضاء من 

 .؟األسود الخط متتبع الروبوت بناء عددي طرق

 المقارنباستخدام  وأالترانزستور  باستخدام: هناك عدة طرق لبناء الروبوت المتتبع للخط االسود منها

 التماثلي .

  عرفي الترانزستور؟

 . PNP ,NPN نوعان وله طرفيه عن تختلف أوسطهما شرائح ثالث من يتكون إلكتروني عنصر هي

 .الترانزستور؟ ما هي استخدامات

 .مذبذب -مضخم صوتي  – يستخدم كمضخم للجهد والتيار الكهربي –يستخدم كمفتاح الكتروني 

 ترسم مخطط للروبوت متتبع الخط باستخدام التانزستور.

 

 

 الداللة اللفظية للمفهوم المفاهيم العلمية
الروبوت متتبع الخط األسود 

(Line Follow    Robot ) 
جهاز الكتروميكانيكي يقوم بوظيفة تتبع خط اسود مرسوم على أرضية بيضاء  ●

 من خالل مجسات تستشعر اللونين األبيض واألسود.

هي عنصر إلكتروني يتكون من ثالث شرائح أوسطهما تختلف عن طرفيه وله  ● الترانزستور

 . PNP ,NPNنوعان 

هي عبارة عن دارة الكترونية متكاملة لها مدخالن أحدهما موجب واآلخر  ● المقارن التماثلي

 سالب، ولها مخرج واحد.

 إلكترونية قبل تركيبها وتوصيلها .برنامج محاكاة لرسم وفحص الدارات  ● circuit wizardبرنامج 



 اشرحي آلية عمل الروبوت البسيط باستخدام الترانزستور.

 

 

 .الترانزستور باستخدام للخط المتتبع الروبوت عيوب عددي

 تزاز الروبوت بشكل ممحوظ أثناء السيرها. 

 المسار أثناء سيره بسرعة عالية نخروج الروبوت ع. 

 

 حركة الروبوت لألمام.

  واأليسر.الخط األسود بين المجسين األيمن 

 . كال المجسين أسفلهما اللون األبيض 

  من المرسل إلى المستقبل.تنعكس األشعة تحت الحمراء 

  فولت الى قاعدة الترانزستور. 0.7يصل جهد أعلى من

 .ONفيصبح 

  .يعمل المحركان فيندفع الروبوت لألمام 

 

 حركة الروبوت لليمين.

 عندما ينحرف الروبوت جهة اليسار. 

 األسوداللون  يصبح أسفله المجس األيمن . 

  من المرسل إلى فال تنعكس األشعة تحت الحمراء

 المستقبل.

  الى قاعدة الترانزستور. فيصبح كاف يصل جهد الOFF. 

  يتوقف المحرك األيمن عن الدوران . 

 .المحرك االيسر يكون في حالة عمل 

 .يعدل الروبوت مساره ويتجه الى الجهة اليمنى 

 

 لليسار.حركة الروبوت 

 عندما ينحرف الروبوت جهة اليمين. 

 األسوداللون  المجس األيسر يصبح أسفله . 

  فال تنعكس األشعة تحت الحمراء من المرسل إلى

 المستقبل.

  ال يصل جهد كاف الى قاعدة الترانزستور. فيصبحOFF. 

  . يتوقف المحرك األيسر عن الدوران 

 .المحرك األيمن يكون في حالة عمل 

 بوت مساره ويتجه الى الجهة اليسرى.يعدل الرو 

 

 توقف الروبوت.

 عندما يصل الروبوت نقطة النهاية. 

  األسودكال المجسين أسفلهما اللون . 

 .يتوقف كال المحركين عن العمل 

 .يتوقف الروبوت عن الحركة  



 .؟((Comparatorبالمقارن التماثلي  ما المقصود 

 دارة نع عبارة يه :((Comparatorالمقارن التماثلي 

 مخرج اهول ،سالب واآلخر موجب أحدىما نمدخال اهل إلكترونية

 نم ىلأع VB  الموجب المدخل إشارة قيمة نتكو فعندما، واحد

 V out = 1 الخرج يصبح VA  السالب المدخل إشارة قيمة

 قيمة نم أقل VB  الموجب المدخل إشارة قيمة نتكو وعندما

 . V out= 0 الخرج يصبح VA  السالب المدخل إشارة

 .؟((Comparatorبالمقارن التماثلي   أهمية ما 

جرالخ في ةرقمي إشارة إلى نخليدالم نم ةالتماثلي اإلشارة بتحويل قام التماثلي المقارن

. 

 .(LM324) عمل المقارن التماثلي آليةارسمي دارة توضح 

 

 (.LM324لية عمل المقارن التماثلي)آدارة اذكري العاصر الالزمة في 

 –كيلو أوم( 10مقاومة متغيرة) –( 2كيلو أوم عدد 1مقاومة ) –( LM324مقارن تماثلي) -لوحة تجارب 

 .(4فولت عدد 1.5بطاريات) –جهاز فولتميتر لقياس فرق الجهد  –ثنائي باعث للضوء 

 (.LM324) المقارن التماثليآلية عمل 

 

 (.IRباستخدام )كمجس لون  LM324التماثلي  ارسمي دارة المقارن



 

 (.IRكمجس لون باستخدام ) LM324التماثلي  دارة المقارن اذكري آلية عمل

 .يقوم المرسل بارسال أشعة تحت حمراء باستمرار 

 .اذا كان السطح  المقابل أسود يمتص هذه األشعة فال تصل إلى المستقبل 

  ( فيتوقف المحرك.0فيكون الخرج)بالتالي تكون مقاومة المستقبل كبيرة مما يجعل 

  تنعكس األشعة فتصل إلى المستقبل.اذا كان السطح المقابل أبيض 

  ( فيعمل المحرك.1فيكون الخرج)بالتالي تكون المقاومة صغيرة مما يجعل 

 . LM324المقارن التماثلي  روبوت متتبع الخط باستخدام دارةاألدوات الالزمة لبناء اذكري 

 

 . LM324المقارن التماثلي  روبوت متتبع الخط باستخدام دارةارسمي 



 

 ربائية للمداخل؟.هكلالدارة ا تصميمهو ما 

  عبارة عن مجسين كل واحد يتكون منIR  مرسل وIR .مستقبل مع المقارن 

  يتم استخدام الدارة المتكاملةLM324 .ألنها تحتوي على أربع مقارنات 

 .يتم توصيل القطع االلكترونية كما بالشكل 

  المجسات( نستخدم دارة المداخلIR  كمتحكم مباشر في ).دارة المخرج 

 ارسمي الدارة الكهربائية للمداخل.

 

 ؟.للمخارجربائية هكلما هي الدارة ا

 رك لجهة اليمين ومحرك لجهة اليسار.حتتكون هذه الدارة من محركين، م 

 .لكل محرك يوجد ترانزستور كسائق 

 ة من المتحكم ويضخمها لتناسب مقدار الجهد الذي يحتاجه المحرك.رالسائق يأخذ االشا 



   .للمخارجارسمي الدارة الكهربائية 

                                               

 

 . LM324أذكري خطوات بناء روبوت متتبع الخط باستخدام المقارن التماثلي 

 

التصميم والتجميع الكهربائي

.خلتصميم الدارة الكهربائية للمدا

استخدام دارة المداخل كمتحكم 
.مباشر في دارة المخرج

.ارجتصميم الدارة الكهربائية للمخ

.تصميم المخطط الكلي

تحضير األدوات والقطع 
.االلكترونية والكهربائية

تجميع دارة المداخل على لوحة 
.التجارب

ى تثبيت األجزاء الكهربائية عل
ما الجسم الميكانيكي للروبوت  ب

.يناسب مهمتها

.تجميع المخطط الكلي للدارات

يالتصميم والتجميع الميكانيك

.تالتصميم الميكانيكي للروبو

.تحضير األدوات الالزمة

.التجميع الميكانيكي لألدوات



 تجميع المخطط الكلي للدارات.اذكري خطوات 

 .توصيل دارة المداخل مع دارة المخارج 

 (توصيل نقطة مشتركةLEDمع ) ( 1المقاومة.)كيلو أوم 

 ( مع قاعدة الترانزستور األيسر.1توصيل طرف المقاومة )كيلو أوم 

 .توصيل باعث الترانزستور بالقطب السالب للبطارية 

 .توصيل مجمع الترانزستور بأحد أطراف المحرك األيسر 

 .توصيل الطرف اآلخر للمحرك األيسر بالقطب الموجب للبطارية 

  مع المحرك األيمن.نكرر الخطوات السابقة 

 .يجب توحيد القطب السالب عند استخدام أكثر من مصدر 

  تحريك ذراع المقاومات المتغيرة لضبط الحساسية بحيث يعمل المحرك عندما يكون أسفل المجس

 سطح أبيض، ويتوقف المحرك عندما يكون أسفل المجس لون أسود.

 . LM324ارن التماثلي أذكري عيوب الروبوت البسيط متتبع الخط باستخدام المق

 اهتزاز الروبوت بشكل  ملحوظ أثناء السير. .1

 خروج الروبوت عن المسار أثناء سيره بسرعة عالية. .2

 خروج الروبوت عن المسار في حالة كان المسار أكثر تعقيداً. .3

 عددي بعض البرامج الهندسية المتخصصة في بناء الدارات الكهربائية.

(، برنامج Proteus) بروتس)البرامج الهندسية المتخصصة في بناء الدارات الكهربائية: 

 (.(Circuit wizardبرنامج باني الدارات) –( Or-cadاألوركاد)

 .(Circuit wizardباني الدارات)ما المقصود ببرنامج 

لكترونية قبل (: هو برنامج محاكاة لرسم وفحص الدارات اإلCircuit wizardباني الدارات)

 تركيبها وتوصيلها.

ن باستخدام المقارذو الثالثة مجسات  متتبع الخط  التصميم والتجميع الكهربائي للروبوتخطوات أذكري 

 . LM324التماثلي 

عبارة عن ثالث مجسات، كل واحد منها يتكون من  تصميم الدارة الكهربائية للمداخل: .1

( ألنها تحتوي LM324استخدام الدارة المتكاملة )( مع المقارن يتم IRمرسل ومستقبل )

 أربع مقارنات.

 



 تجهيز األدوات والقطع االلكترونية والكهربائية. .2

 تجميع دارة المداخل على لوحة التجارب. .3

الى مداخل البوابات المنطقية والتي ستعطي  (8-7-1يتم توصيل مخارج المقارنات الثالثة) .4

 ءات القادمة من المجسات الثالث.األوامر للمحركين بناء على القرا

 

 هربائية مع مصادر الطاقة وتشغيل الروبوت وفحصه.كتجميع الروبوت وتوصيل الدارات ال .5

 من الكتاب المدرسي. 93ص "،  روبوت متتبع الخط/ " الثانيأسئلة الدرس 

 ما المقصود بالروبوت متتبع الخط؟ .1

مرسوم على أرضية بيضاء من خالل مجسات تستشعر جهاز الكتروميكانيكي يقوم بوظيفة تتبع خط اسود 

 اللونين األبيض واألسود.

 ارسم مخطط دارة الروبوت المتتبع للخط باستخدام الترانزستور، واذكر عيوبه. .2

 

 عيوبه:

  تزاز الروبوت بشكل ممحوظ أثناء السيرها. 

 المسار أثناء سيره بسرعة عالية نخروج الروبوت ع. 



متتبع الخط ذي المجسين باستخدام المقارن، وارسم مخطط الدائرة عدد مكونات الروبوت  .3

 الكهربائية الخاصة به.

 

 

 اذكر عيوب الروبوت متتبع الخط ذي المجسين باستخدام المقارن. .4

 .اهتزاز الروبوت بشكل  ملحوظ أثناء السير 

 .خروج الروبوت عن المسار أثناء سيره بسرعة عالية 

  حالة كان المسار أكثر تعقيداً.خروج الروبوت عن المسار في 

 .تحدث عن آلية عمل الروبوت المتتبع للخط باستخدام المقارن .5

 أربع حاالت لمتبع الخط األسود باستخدام المقارن:



اذا كان المجس األيمن موجود على الخط األسود،  فما هي حالة المحركين وكيف سيتصرف  .6

 الروبوت؟

 .لليمين الروبوت حركة

 .اليسار جهة الروبوت ينحرف عندما •

 . األسود اللون أسفله يصبح األيمن المجس •

 .المستقبل إلى المرسل من الحمراء تحت األشعة تنعكس فال •

 .OFF فيصبح. الترانزستور قاعدة الى كاف جهد يصل ال •

 .  الدوران عن األيمن المحرك يتوقف •

 .عمل حالة في يكون االيسر المحرك •

 

 حركة الروبوت لألمام.

 .الخط األسود بين المجسين األيمن واأليسر 

 . كال المجسين أسفلهما اللون األبيض 

  من المرسل إلى المستقبل.تنعكس األشعة تحت الحمراء 

  فولت الى قاعدة الترانزستور. 0.7يصل جهد أعلى من

 .ONفيصبح 

  .يعمل المحركان فيندفع الروبوت لألمام 

 

 حركة الروبوت لليمين.

 عندما ينحرف الروبوت جهة اليسار. 

 األسوداللون  المجس األيمن يصبح أسفله . 

 فال تنعكس األشعة تحت الحمراء من المرسل إلى 

 المستقبل.

  ال يصل جهد كاف الى قاعدة الترانزستور. فيصبحOFF. 

  . يتوقف المحرك األيمن عن الدوران 

 .المحرك االيسر يكون في حالة عمل 

 .يعدل الروبوت مساره ويتجه الى الجهة اليمنى 

 

 حركة الروبوت لليسار.

 عندما ينحرف الروبوت جهة اليمين. 

 األسوداللون  المجس األيسر يصبح أسفله . 

  فال تنعكس األشعة تحت الحمراء من المرسل إلى

 المستقبل.

  ال يصل جهد كاف الى قاعدة الترانزستور. فيصبحOFF. 

  . يتوقف المحرك األيسر عن الدوران 

 .المحرك األيمن يكون في حالة عمل 

 .يعدل الروبوت مساره ويتجه الى الجهة اليسرى 

 

 توقف الروبوت.

  نقطة النهايةعندما يصل الروبوت. 

  األسودكال المجسين أسفلهما اللون . 

 .يتوقف كال المحركين عن العمل 

  .يتوقف الروبوت عن الحركة 



 .اليمنى الجهة الى ويتجه مساره الروبوت يعدل •

 ؟دسوأماذا يحدث عندما نضع الروبوت على أرضية بيضاء بدون مسار  .7

 :هناك حالتين هما

 دون توقف.الروبوت ذو المجسين يبقى يتحرك باستمرار  .1

 في حالة الروبوت ذو الثالث مجسات يتوقف عن العمل. .2

 ما الحالة التي يتوقف فيها كال المحركان عن العمل؟ .8

 هناك حالتين هما:

  يكون اسفل المجسين لون أسودالروبوت ذو المجسين. 

 في حالة الروبوت ذو الثالث مجسات يتوقف عن العمل 

o عندما يكون اسفل المجسين األيمن واأليسر لون أسود. 

o .عندما يكون اسفل المجسات الثالث لون أبيض 

 ؟اعلى من قيمة المدخل السالب  اذا كانت قيمة المدخل الموجب  ما قيمة المخرج .9

 1=  قيمة المخرج 

 في المقارن التماثلي يساوي صفر؟ متى يكون المخرج  .10

        عندما يكون  0=  

 مستعيناً بالدارة التالية، اجب عما يلي: .11

 

 المقارن؟  –المقاومة المتغيرة  –الثنائي العادي  –ما وظيفة كل من: الترانزستور  .1

 الوظيفة العنصر
 مفتاح الكتروني ومضخم للجهد والتيار. الترانزستور

حماية الترانزستور من التيار العكسي الناتج عن انقطاع التيار الكهربي عن  (Diodالثنائي العادي )
 المحرك.

 ضبط الحساسية والتحكم بقيمة  جهد المدخل السالب للمقارن. المقاومة المتغيرة

 التماثلية من المدخلين إلى إشارات رقمية.تحويل اإلشارات  المقارن

 

 يمكن استخدامها في حياتك اليومية. اقترح مشروعين تكنولوجيين يستخدما دارة  .2



 

 

 

 

  



 .آفاق مستقبليةالدرس األول: 

 األهداف السلوكية.

 . االصطناعي الذكاء يعرف .1

 . الروبوت طاقة مصادر يعدد .2

 . آلخر مكان من الروبوت انتقال طرق يذكر .3

 " .السبرانية"  علم يعرف .4

  الحاضر وقتنا في الروبوت فيها استخدم التي المجاالت يعدد .5

 . الحياتية المجاالت من العديد في المستقبلية الروبوت دور يبين .6

 "Humanoid Robots" البشرية الروبوتات  خصائص تذكر .7

 . ترفيهوال والعسكري والفضاء الطب مجال في الروبوتات استخدام على التطبيقات بعض يعدد .8

 المصطلحات والمفاهيم

 الداللة اللفظية للمفهوم المفاهيم العلمية
هو أحد فروع علم الحاسوب ويختص في إنتاج برمجيات محوسبة تحاكي القدرات  ● الذكاء االصطناعي

 الذهنية البشرية وأنماط عملها ومن أهم هذه الخاصيات القدرة على التعلم
 واالستنساخ ورد الفعل ألوضاع تتعرض لها اآللة خالل عملها.

السبرانية 
(cybernetics) 

دراسة أوجه التشابه بين نظم االتصال و التحكم في اإلنسان البشري ونظيرها في  ●
اآللة،وقد اشتقت هذه الكلمة ألول مرة من قبل العالم الرياضي األمريكي نوربرت 

 م ةمن ثم عربت في وقت الحق.1948 فاينر في كتاب له نشر في عام
 روبوت يستخدم في مجال الفضاء، يشبه االنسان يقوم بدور مساعد لرائد الفضاء. ● (Robonautالروبوت )

هو روبوت يستخدم في مجال الطب له دور مهم في اجراء العمليات الجراحية  ● الروبوت دافنشي
 تحت اشراف الجراحين.

 الروبوت باكبوتس 
   (Pack Bots) 

 هو روبوت يستخدم في المجال العسكري، يقوم باستكشاف القنابل وتفجيرها. ●



 ملخص الدرس األول:  مقدمة إلى نظام الروبوت.

 ما المقصود بالذكاء  االصطناعي؟

أنماط عملها ومن أهم وأحد فروع علم الحاسوب ويختص في إنتاج برمجيات محوسبة تحاكي القدرات الذهنية البشرية 

 الخاصيات القدرة على التعلم واالستنساخ ورد الفعل ألوضاع تتعرض لها اآللة خالل عملها.هذه 

 ما هي خصائص الذكاء االصطناعي؟

 .تزويد خصائص التفكير البشري 

 .آلة تحمل ذكاء اإلنسان 

 .القدرة على تعلم أي شيء واالستنساخ 

 .القدرة على االستنتاج 

 .القدرة على استخدام اللغة 

  على تكوين األفكار األصلية.القدرة 

 ما هي مصادر طاقة الروبوت؟

 .ال يحتاج الروبوت إلى توصيل مباشر بمصدر تغذية خارجي 

 :بطارية قابلة للشحن ، يكتشف ذاتياً ضعفها ويتخذ الخطوات التالية 

  .) يطلب اعادة شحنها أو يتجه الروبوت مباشرة إلى أقرب مقبس كهربائي ( 

  ،هناك روبوتات مزودة بخاليا كهروضوئية تتغذى بالطاقة الكهربائية المستمدة من خاليا كهروضوئية

 الشمس.

 ما هي طرق انتقال الروبوت من مكان آلخر؟

  سلسلة )جنزير( –السيقان  واألرجل  –العجالت 

 ما سبب اختالف شكل الروبوتات؟

 الظروف التي سيعمل فيها. –السبب/ حسب المهمة المنوطة بالروبوت 

 أهمية المحركات في الروبوت؟ما 

 .تعتبر المحركات عضالت الروبوت التي تقوم بتحويل الطاقة المخزنة إلى طاقة حركية 

 ما هي أنواع المحركات المستخدكة في الروبوتات؟

  )ًالمحركات المستخدمة في الروبوتات:)محركات كهربائية : األكثر استخداما. 

  الهواء المضغوط (.  –كيميائية المواد ال –)روبوتات تعمل: بالكهرباء 

 ما هو علم السبرانية؟

دراسة أوجه التشابه بين نظم االتصال و التحكم في اإلنسان البشري ونظيرها في اآللة،وقد اشتقت هذه الكلمة 

من ثم و م 1948ألول مرة من قبل العالم الرياضي األمريكي نوربرت فاينر في كتاب له نشر في عام 

 الحق.عربت في وقت 

 ؟بعد التطورات األخيرة في القرن العشرين قادراً على أدائها الروبوت أصبح التي المهام ما هي



ء من تمييز الضو –تحسس طريقه عند التجوال  –رسم خرائط لألماكن  –استشعار البيئة الخارجية 

 تأجج العواطف من تبلدها. –وقوع أحداث من عدمه  –الظالم 

 الروبوتات حالياً باهتمام كبير في العديد من الدول المتقدمة؟فسري/ تحظى تكنولوجيا 

 . ألنها صناعة تستثمر فيها مليارات الدوالرات..1 / السبب

 مستوى تطور الروبوتات معياراً لقياس قوة الدولة الصناعية...2           

   االقتصادية لمصلحة الدول األكثر معرفة واستخداماً للروبوتات. المنافسة..3     

 بدأت تدخل شتى مجاالت الحياة. –..حققت تقدماً سريعاً 4     

 فسري ظهور تطبيقات جديدة للروبوتات؟

 .. هناك مهام اليستطيع اإلنسان القيام بها.1/ السبب

 .. هنام مهام ال يريد القيام بها.2         

 المجاالت التي يستخدم  فيها الروبوتات؟ عددي بعض

 .مجال الطب: إجراء الغمليات الجراحية، مثل: اروبوت دافنشي 

 مجال الفضاء: استكشاف الفضاء، مثال: ●

روبوت يستخدم في مجال الفضاء، يشبه االنسان يقوم  (Robonaut) الروبوت  ○

 بدور مساعد لرائد الفضاء.

o  اوبورتونيتي (: في استكشاف كوكب المريخ. –العربتين الروبوتيتين ) سبيريت 

 مثال،المجال العسكري: ●

هو روبوت يستخدم في المجال العسكري، يقوم : ( PackBotsالروبوبوت)   ○

 باستكشاف القنابل وتفجيرها.

 جيوش من الحشرات الروبوتية يصعب رؤيتها ألغراض التجسس. ○

 ؟تطور التطبيقات الروبوتيةل التصورات المستقبليةهي ما 

 .انتاج الروبوت المتكامل 

  ،التعلم منه، والتأقلم معه.وقادر على تحسس المحيط الذي يتجرك ضمنه 

 .التصرف حسب الشروط المستجدة 

  مله وفق المعطيات التي يتحسسها.عاستنتاج ما يجب 

 .استخدام شبكات األعصاب في عملية التحكم بالروبوت 

 .محاكاة الدماغ البشري و آلية عمله 

  على التعلم من أمثلة سابقة.القدرة 

 .التأقلم مع الظروف والمستجدات 

  يتوقع العلماء أن تنتشر في المستقبل القريب الروبوتات الذكية التي يطلق عليه "روبوتات  بشرية

روبوت يصعد درج  –روبوت يقود فرقة موسيقية )  :منها Humanoid Robots"هيومانويد 

 .ويتجاوز العقبات(

  



 من الكتاب المدرسي. 98) آفاق مستقبلية (، ص / لثالثاأسئلة الدرس 

 أذكر أنواع الطاقة المستخدمة في الروبوت، وما توقعاتك آلفاق مستقبلية أكثر تطوراً؟..1

 .ال يحتاج الروبوت إلى توصيل مباشر بمصدر تغذية خارجي 

 :بطارية قابلة للشحن ، يكتشف ذاتياً ضعفها ويتخذ الخطوات التالية 

  .) يطلب اعادة شحنها أو يتجه الروبوت مباشرة إلى أقرب مقبس كهربائي ( 

  خاليا كهروضوئية، هناك روبوتات مزودة بخاليا كهروضوئية تتغذى بالطاقة الكهربائية المستمدة من

 الشمس.

 روبوت تعتمد في طاقتها على الطاقة الحركية.التوقعات / 

 كيف ينتقل الروبوت من مكان إلى آخر؟..2

 سلسلة )جنزير( –السيقان  واألرجل  –لعجالت ا 

" الربوبوت يحاكي اإلنسان ": ناقش هذه العبارة مع تحديد أهم التحديات التي يعكف علماء الروبوت .3

 على تجاوزها لتحقيق ذلك.

  .تزويد خصائص التفكير البشري 

 .آلة تحمل ذكاء اإلنسان 

 .القدرة على تعلم أي شيء واالستنساخ 

 االستنتاج. القدرة على 

 .القدرة على استخدام اللغة 

 .القدرة على تكوين األفكار األصلية 

 أهم التحديات: صناعة روبوت قادر على محاكاة القدرات البشرية بشكل كبير.

 اذكر بعض الجهود العربية في مجال الروبوت...4

 الروبوت )ريم( مصمم لمساعدة الناس (. –روبوت ابن سينا ناطق باللغة العربية  –) مترو دبي اآللي 

 اكمل الجدول االتي بالنسبة لدور الروبوت...5

ً  المجال  التطبيق المتوقع حدوثه التطبيق الموجود حاليا

تقديـم الخدمات المختلفة لألفراد في  الخدماتي
 .المطاعـم والمنازل والمؤسسات

روبوت قادر على اإلحساس بآالم البشر 
 ومواساتهم.

( روبوت Robonautالروبوت ) أبحاث الفضاء

ان يشبه االنس يستخدم في مجال الفضاء،

 يقوم بدور مساعد لرائد الفضاء.

 روبوتات تكتشف كواكب أخرى.

(: هو  PackBotsالروبوبوت)  العسكري

روبوت يستخدم في المجال العسكري، 

 يقوم باستكشاف القنابل وتفجيرها.

 

جيش من الحشرات  –روبوت مقاتل 
 الروبوتية.

مليات الجراحية، مثل: اروبوت عإجراء ال الطبي
 دافنشي.

 مشاركة طبيب.اجراء عملية كاملة بدون 

 



 من الكتاب المدرسي 99ص  – أسئلة الوحدة

 ما أهم مكونات الروبوت المتتبع للخط باستخدام الترانزستور؟ ما وظيفة الترانزستور في الدارة؟

 جسم الروبوت. .1

 عجلة االرتكاز والعجالت. .2

 دارة االستشعار. .3

 دارة السائق) دارة الترانزستور (.   .4

 مضخم للتيار الكهربائي. –وظيفة الترانزستور: مفتاح الكتروني 

 ارسم مخطط الروبوت المتتبع للخط ذي الثالثة مجسات باستخدام المقارن.

 

 اذكر ثالثة من اآلفاق المستقبلية لعلم الروبوت.

 روبوتات بشرية يصعد الدرج ويتجاوز العقبات( –روبوت يعزف سيمفونية  –) روبوتات حشرات للتجسس 



 ما مميزات الروبوت متتبع الخط ذي الثالثة مجسات باستخدام المقارن.

 يتوقف اذا كان اسفل المجسين لون )أسود( أو أسفل المجسات الثالث لون) أبيض((. –)يعمل بالنظام الرقمي 

 لجدول األتي.أكمل ا

 الروبوت ذو الثالث جمسات الروبوت ذو اجملسني اجملال

 تتبع الخط األسود تتبع الخط األسود الوظيفة
 كفاءة عالية كفاءة قليلة الكفاءة

 دقة عالية دقة قليلة الدقة
 بطيء سريع سريعة( -السرعة )بطيئة 

 

 اقترح حالً مناسباً لتخفيف سرعة الروبوت البسيط.

 تغيير قيمة المقاومة المتغيرة( –فولت  6استخدام بطارية جهدها أقل من –)وضع ثقل مناسب 

  علل لما يأتي:

 خروج الروبوت البسيط ذو المجسين عن المسار.

 المسار معقد. –السبب/ السرعة العالية 

 اهتزاز الروبوت البسيط بشكل مستمر أثناء السير.

 ن أثناء الفصل والوصل.السبب/ تأخر استجابة الترانزستوريي

 


