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الفصل األول :ماهو نظام  Ebotالتعليمي؟

-

ماهي وحدة Ebot؟
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( )Ebotهي وحدة تحكم مصغرة ( )Microcontroller Unitوهي عبارة عن جهاز كمبيوتر
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رقمي محتواه في عنصر صغير متكامل تحتوي على وحدة معالجة ( )Processorوالذاكرة
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( )RAMومبرمج لألجهزة الطرفية :إدخال /إخراج ( .)Peripheralsتم تصميم وحدة التحكم
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المصغرة للتطبيقات المدمجة على النقيض من المعالجات المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر
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الشخصية حيث إنها تعمل كمدير تنفيذي لجميع عمليات التحكم ،وتستخدم وحدة التحكم

المصغرة في المنتجات واألجهزة المختلفة ،مثل أنظمة التحكم بمحركات السيارات،

واألجهزة الطبية  ،أجهزة التحكم عن بعد واآلالت المكتبية ،واألجهزة واألدوات الكهربائية
ولعب األطفال وغيرها من نظم التحكم اآللي ،وذلك النخفاض تكلفتها واحتوائها على

كل ما يحتاجه الصانع للتحكم باألجهزة المختلفة وبشكل مصغر ،مقارنة مع وحدات

المعالجة التي تستخدم ذاكرات ومبرمج مدخالت ومخرجات منفصله .لهذا فهي من أنسب

المتحكمات المستخدمة في تطبيقات الروبوت وصناعة األجهزة.

تتوفر وحدة ( )Ebotبحجمين مختلفين لتناسب احتياجات المستخدمين المختلفة،
وبإمكانيات مختلفة نوردها في مايلي:

1.1مداخل عامة هي مداخل تناظرية ( )Analogيمكن قياس قيمة التيار المتغير الموصول بها
وتتيح إمكانية إضافة أي مستشعر خارجي.

2.2مخارج عامة :مخارج تعطي تيار تصل قيمته إلى  25mAو جهد .5volts
3.3مخارج ذات تيار عالي :يمكن لكل مخرج أن يعطي تيار تصل قيمته إلى  3Aكما أنه يعطي

جهد قيمته تساوي قيمة جهد البطارية ،وليس الجهد المنظم  5vوهذا يتيح إمكانية تشغيل
عناصر متعددة كمضخات الماء ،منافيخ الهواء وصمامات كهربائية  ..إلخ.

Ebot-8/ Ebot-8 PRO
1.1تحتوي على  8مداخل عامة ()A0-A7
2.2تحتوي على  8مخارج عامة ()0-7
3.3محركين (أيمن وأيسر )
4.4بلوتوث ()Blutooth
 5.5ساعة الزمن الحقيقي (PRO )RTC - Real Time Clock
6.6مستشعر التسارع (PRO )Accelerometer
PRO )Sliding Switch(7.7
 x48.8ليد متعدد األلوان (PRO )RGB LED

Ebot-4
1.1تحتوي على  4مداخل عامة ()A0-A4
2.2تحتوي على  4مخارج عامة ()0-4
3.3محركين (أيمن وأيسر )
4.4مستشعر التسارع ()Accelerometer
5.5مستشعر الدوران ()Gyroscope
6.6مستشعر الحرارة ()Temperature
7.7بلوتوث ()Blutooth
8.8طنان ()Buzzer
 x29.9زر الكبس ()Push Button
 x41010ليد متعدد األلوان ()RGB LED
1111بطارية قابلة للشحن
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مخطط وحدة Ebot-8
Serial
UART

SCL 16

TXD0

PCINT25

PD1

RXD0 T3

PCINT24

PD0

9
8

PINOUT
DIAGRAM

PC0 PCINT16

PA0

PC1 PCINT17 SDA 17
Outputs

A3

ADC4

A4

ADC5

A5

ADC6

PCINT7

A6

ADC7

A7

SIGNAL

SIGNAL

1 2 3

21

TD1

PC5 PCINT21

20

TOSC1

لغة الـ ( )Cأو لغة ( )Assumblyوالتي تعتبر من اللغات الرائدة في صناعة وتصميم ألواح التحكم والروبوتكس.

A0

PCINT28 PD4

OC1B/XCK1

PWM 12

Left Motor

تم بناء وحدة ( )Ebotباستخدام دائرة ( )ATMEGA1284Pالمدمجة من عائلة ()AVR 8-bit microcontroller
وهي وحدات التحكم التي تقوم وحدة بناء األمر ( )Commandفيها على ثمانية بتات ,و تم تصميم شكل لوحة
الوحدة بطريقة ُت ّ
سهل عملية البرمجة للمستخدم ،ولما كانت وحدة ( )Ebotمبنية على دائرة ()ATMEGA1284P
وجب رسم خريطة تربط مسميات البوابات المستعملة في وحدة ( )Ebotمع نظيراتها في الوحدة الرئيسية
( )ATMEGA1284Pحتى يستطيع المستخدم المتقدم االستفادة من وحدة ( )Ebotللقيام بعمليات معقدة في
البرمجة وصناعة األجهزة.

PC4 PCINT20
PC6 PCINT22

انخفاض معدل استهالك الطاقة ،ومستوى عالي من التكامل مع بعضها البعض .وتستند الوحدات في برمجتها على

Inputs

H-Bridge

PD6 PCINT29

Crystal

ON

Remote Control
Channel Selector

PA6

MCU

Atmega16u2

22

ADC0

ADC3

PCINT6
PA7

Atmega1284p

USB Driver

TD0

PCINT0

PCINT3 PA3
PCINT4 PA4
PCINT5 PA5

TB6612FNG

Right Motor

13 PWM

دوائر متكامله لوحدات التحكم المصغرة ( )Integrated systemوهي سهله االستخدام ولها عدة مميزات أهمها

PCINT1 PA1
A1 ADC1
PCINT2 PA2
A2 ADC2

PB4 PCINT12 SS
OC0B
4 PWM
PB5 PCINT13 MOSI ICP3
5 PWM
PB6 PCINT14 MISO OC3A
6 PWM
PB7 PCINT15 SCK OC3B
7 PWM
PD6 PCINT30 OC2B/ICP 14 PWM
OC2A 15 PWM
PD7 PCINT31

OC1A

تعتبر وحدات التحكم المدمجة ( )AVRمن شركة ( )ATMELمن أهم العناصر اإللكترونية العالمية حيث أنها تمثل

Refrence:

Regulator
St1S10

Pulse Width Modulation PWM
Arduino Compataple PINs
Analog Related - ADC PINs
Serial Communication PINs
ATMEGA PIN FUNCTIONS
Digital PINs

Ebot-8

تم تقسيم المخطط إلى عدد من الطبقات لتوضيح هذا الترابط ،حيث تحتوي الطبقة األولى (البيضاء) على
البنية) على بوابات نظام التشغيل
مخطط بوابات دائرة ( ،)ATMEGA1284Pبينما تحتوي الطبقة الثانية ( ّ

اآلردوينو ( )Bootloaderوهي تقوم على أساس برمجة ال ( ،)C++وتمثل الطبقة األخيرة بوابات وحدة (.)Ebot
ثم نالحظ الخريطة األخيرة وهي الخريطة المتعلقة في وحده ( )Ebotحيث تم تعديل تلك البوابات وتعديل

USB
Programming

Power Inlet

Reset

ON/OFF

Button

Switch

الخرائط البنائية األساسية لتتناسب مع مداخل ومخارج هذه الوحدة لتسهيل عملية البرمجة للمستخدم كأساس

تعليمي مبسط.

9

USB

3.7v Battery
Connector

Refrence:
Pulse Width Modulation PWM
Arduino Compataple PINs
Analog Related - ADC PINs
Serial Communication PINs
PIN FUNCTIONS
Digital PINs

Programming

PINOUT
DIAGRAM

W0/BAT

VIN
SJ1

Port PINs

+

3V3

U
4

C

2u
a3

eg

tm
A

Outputs

RGB4

Right Motor

SW2

ebots.cc

PB3

MISO

RGB2
RGB3

Switch2

MISO

PD0

PCINT3

A2

PF5

RGB1

PWM

0C4A

Z

G 5V A2

ADC12

PCINT5

PWM

0C4B

Y

G 5V A3

0C3A

PC6

دائرة ( )Atmega32u4وجب رسم خريطة تربط مسميات البوابات المستعملة في الوحدة مع العلم ان كثير من

-LM+

0C1A

PB5

9
5

ADC13 Buzzer

A1

PF6

TDO

ADC6

البوابات تم ربطها داخليا في العناصر المدمجة باللوح اإللكتروني مثل ال RGB LEDsو ال Accelerometerو

CLK0

PWM

ICP3

SW1

cbits.cc

MOSI

PB2

ال Buzzerو ال ،Buttonsلهذا تم عرض الخريطة  Pin Outليستطيع المستخدم المتقدم االستفادة من وحدة

TMS

ADC5

A3

PF4

TCK

11

PB7

0C0A

4

PD4

ICP1

12

PD6

0C4D

T1

6

PD7

0C4D

T0

PCINT2

PD1

MOSI

( )Ebot4للقيام بعمليات معقدة في البرمجة وصناعة األجهزة.

تم تقسيم المخطط إلى عدد من الطبقات لتوضيح هذا الترابط ،حيث تحتوي الطبقة األولى (الصفراء) على

ADC4

0C1C

PWM

PCINT7

ADC8

Switch1

ADC9
PWM

ADC10

RT5

Left Motor

CTS

XCK1

PD5

A0

PF7

TDI

+RM-

0C4B

0C1B

PB6

13

PC7

0C4A

ADC7

تم تصميم شكل لوحة الوحدة بطريقة ُت ّ
سهل عملية البرمجة للمستخدم ،ولما كانت وحدة ( )Ebot4مبنية على

D3 5V G

ADC0

PF0

A5

10

X

M

D2 5V G

ADC1

LED

G 5V A0

D1 5V G

PF1

A4

LDR

ON

G 5V A1

AIN0

INT6

PE6

7

FULL

Inputs

ADC11

PCINT4

PB4

8

D0 5V G

5V
VUSB
VIN
BT

PCINT6

تم بناء وحدة ( )Ebot4باستخدام دائرة ( )Atmega32u4المدمجة من عائلة (AVR 8-bit
 )microcontrollerوهي وحدات التحكم التي تقوم وحدة بناء األمر ( )Commandفيها على ثمانية بتات,

CHARE

GND

PWM

مخطط وحدة Ebot-4

RGB LEDs

مخطط بوابات دائرة ( ،)Atmega32u4بينما تحتوي الطبقة الثانية (البيضاء) على بوابات نظام التشغيل

اآلردوينو ( )Leonardo PINوهي تقوم على أساس برمجة ال ( .)C++ثم نالحظ الخريطة األخيرة وهي

الخريطة المتعلقة في وحده ( )Ebot4حيث تم تعديل تلك البوابات وتعديل الخرائط البنائية األساسية لتتناسب

مع مداخل ومخارج هذه الوحدة لتسهيل عملية البرمجة للمستخدم كأساس تعليمي مبسط.

10

ماهو برنامج ()Ebot Blockly

فكرة البرنامج األساسية

يعتبر برنامج ( )Ebot Blocklyمن أحدث البرامج التعليمية الذي قامت بتطويره شركة ()Creative Bits Solution

تعتمد فكرة البرنامج على مبدأ المغناطيس (السحب واإلفالت) حيث يقوم المستخدم بسحب أحد العناصر

والذي يهدف إلى تعليم البرمجة بطريقة سهلة تعتمد على مبدأ السحب واإلفالت لألوامر البرمجية دون الدخول
في عمليات كتابة البرمجة المعقدة.

كما يوفر البرنامج للمستخدمين خصائص
كثيرة من أهمها القدرة على البرمجة

باستخدام الشاشة النصية ()Code Page

والشاشة البرمجية التصويرية (Graphical

البرمجية من إحدى القوائم التي على اليسار (
()flow

قائمة الحساب والمنطق ()logic

مدخالت ()input

قائمة المتغيرات ()variable

ومخرجات ()output

قائمة حركة البرنامج

قائمة البرمجيات المتقدمة ()advanced

وقائمة الوسائط المتعددة ( ).)multimediaو لصقه بنقطة البداية ،بعد ذلك عند سحب العنصر التالي سينجذب إلى
ً
العنصر السابقة
تلقائيا عند التقريب منه.

خطوات العمل:

 )Pageو برامج مساندة مثل :مختبر البيانات

( )Data Labوالتحكم المباشر بالعناصر (Live

 )Controlوشاشة عرض البيانات التسلسلية

المرسلة (.)Serial Monitor

كما يوفر البرنامج إمكانية االتصال والتحكم

الذكية
عن طريق البلوتوث واألجهزة
ّ
الحديثة ،حيث يستطيع المستخدم برمجة

المشروع وتشغيله بالكامل باستعمال هاتفه
الذكي دون ربط الوحدة بالكمبيوتر.

1.1اسحب العنصر من قائمة العناصر البرمجية إلى

أعلى الشاشة التصويرية (.)EbotStart

2.2إلضافة عنصر داخل عنصر آخر ،اسحب العنصر

الثاني إلى داخل العنصر األول.

3.3لتحريك مجموعة عناصر مترابطة ،اضغط على
العنصر الخارجي (األخضر في هذا المثال) مع

السحب .يجب مالحظة أن البرنامج لن يعمل في

حال عدم اتصال العناصر بنقطة البداية (يبهت

لون العنصر غير الفعّ ال).

فعال
عنصر ّ

فعال
عنصر غير ّ

11

14

13

12

11

10

9

7

8

6

5

4

3

2

شرح واجهة برنامج ()Ebot Blockly

1

16

1.1إنشاء ملف جديد.

6.6طباعة الملف.

2.2نماذج لمشاريع جاهزة.

7.7معلومات الشركة

3.3فتح ملف.
4.4حفظ بنفس االسم.

8.8تراجع و redo
9.9إعدادات البرنامج

5.5حفظ باسم جديد.

19

1010واجهة البرنامج:
	 :Graphic page-البرمجة باستعمال العناصر
المرئية فقط.

	 :Code page-البرمجة في الشاشة النصية.
	 :Graphic/Code page-وهي تدمج الخيارين

15

17
20

السابقين.
1111اختيار وحدة التحكم ( )Ebot8 - Ebot4
1212مؤشر اتصال الوحدة ( في حالة االتصال يظهر اسم

21

الوحدة)
22

18

1515الشاشة النصية :لكتابة وتعديل برمجة العناصر
باستعمال لغة(.)C++

1616العناصر البرمجية والتي تنقسم إلى

مدخالت

قائمة حركة

( )inputومخرجات ()output
البرنامج ( )flowقائمة الحساب والمنطق ()logic
قائمة المتغيرات ()variable

المتقدمة ()advanced

المتعددة (.)multimedia

قائمة البرمجيات

وقائمة الوسائط

1717برامج مساندة ( Debug- Serial monitor- live
) ... control
1818صورة توصيل العناصر بوحدة ()Ebot
1919العناصر البرمجية في الشاشة التصويرية :حيث
يتم سحب العنصر من قائمة العناصر البرمجية

من اليسار ،ويمكن التحكم بخصائص كل عنصر
بالضغط على( ).

2020توسيط البرمجة في الشاشة التصورية.

 :Compile1313للتأكد من خلو البرنامج من األخطاء.

2121تكبير وتصغير البرمجة في الشاشة التصويرية.

 :Download1414تحميل البرمجة على وحدة (.)Ebot

2222حذف العناصر من الشاشة التصورية.

واجهة برنامج ()Ebot Blockly
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كيفية قراءة خصائص العناصر البرمجية؟

المخرجات ()OUTPUTS

ّ
تمكن المستخدم من
يتميز كل عنصر برمجي في برنامج ( )Ebot Blocklyبالعديد من الخصائص المختلفة ،والتي

التحكم بطريقة عمله حسب المشروع ،وللتعرف على خصائص العنصر يجب الضغط على ( ) بعد سحب العنصر

إلى الشاشة التصورية ،وفيما يلي شرح لطريقة قراءة الخصائص المختلفة والتحكم فيها:

خصائص الشاشة الكريستالية:

 :Send--لكتابة النص المراد ظهوره على الشاشة

خصائص محرك السيرفو:

 :Angle--زاوية حركة المحرك

 :Variable--تحريك المحرك حسب متغير خاص

 :Row--الصف أو السطر الذي سيظهر عليه الكالم ،وهناك سطرين فقط ()1,2

المدخالت ()INPUTS

 :Column-العمود أو الخانة ،وهناك ( )16خانة يمكن اختيارها للحرف األول من الكلمة :Delay-المؤقت أو الفترة الزمنية لبقاء الكلمة في الشاشة :Clear LCD-مسح الشاشة بعد انتهاء فترة المؤقت :Auto scroll--حركة الكلمات إلى أعلى بشكل تلقائي

خصائص محرك :DC

 :Speed--سرعة دوران المحرك ( 0توقف 10 ،أقصى سرعة)

 :Variable--تحريك المحرك حسب متغير خاص

خصائص جهاز التحكم عن طريق البلوتوث:
--

 :الختيار الزر الذي سيضاف له أمر محدد

خصائص زر الكبس:

 :Pressed-عند الضغط على الزر :Released--عند تحرير الزر من الضغط

خصائص الليد ،والليد متعدد األلوان:

 :On/Off--تشغيل أو إيقاف اإلضاءة

خصائص مستشعر األلوان:
 :Range -لتحديد مدى عمل المستشعر ،سواء كان محدود بلونين ( )Colorأوبمتغير خاص ()Variable

خصائص باقي المستشعرات:

 :Range-لتحديد مدى عمل المستشعر في نطاق معين•• :Insideحصر نطاق العمل داخل المدى المكتوب
•• :Outsideحصر نطاق العمل خارج المدى المكتوب

 :Color/Variable-تحديد لون إضاءة الليد متعدد األلوان يدويًا أو حسب متغير :Number of LEDs-تحديد عدد الليدات في شريط()RGB Strip :ColorWipe-بعض التأثيرات التي يمكن للمستخدم االختيار بينها :Delay--المؤقت أو الفترة الزمنية لعمل التأثير اللوني

خصائص الطنان:
--

 :عند الضغط على زر السماعة يتحول إلى الصامت

 :Freq-الختيار تردد النغمة المراد تشغيلها :Duration-يختار المستخدم زمن تشغيل النغمة:•• :Limitedتحديد الفترة الزمنية (بجزء من الثانية)
•• :Foreverعمل النغمة بشكل مستمر دون توقف
•• :Variableتشغيل النغمة حسب متغير خاص
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كيف تقوم بالتوصيالت الكهربائية؟
طريقة التوصيالت الكهربائية تعتبر من أهم المهام التي

يجب اإللمام بها قبل البدء في البرمجة ،حيث يجب على

طريقة تحميل برنامج ()Ebot Blockly
تم تطوير برنامج ( )Ebot Blocklyلجميع أنظمة الحواسيب المشهورة ،وأنظمة األجهزة الذكيةالحديثة

الحظ أن السلك األسود دائما يكون
على الجهة اليسرى من اللوحة

المستخدم في البداية التعرف على العناصر المستخدمة

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

وصلها في وحدة التحكم ،فمن الخطأ وضع المستشعر

(مدخل) في مكان المخرج أو العكس .ويوضح الرسم

اﻟﻤﺪﺧﻼت

وتصنيفها بين مُ دخل ومُ خرج ومن ثم تحديد أين يتم

التفصيلي في الصفحة المقابلة كيفية توصيل المدخالت
على وحدة التحكم حيث يختار المستخدم أي من

المدخالت الثمانية.

انتبه!  ..تقوم منافذ المدخالت بقياس الجهد

الكهربائي الداخل لها و مقارنته بـ ( )5vلذا من

المهم التقيد بالمستشعرات التي تعمل بجهد

( )5vوعدم استخدام مستشعرات تعمل بجهد

ألجهزة الحاسوب
Windows

Mac

Linux

لتحميل البرنامج إذهب إلى موقع
1.1
ّ

www. E b o ts.cc
 2.2من قسم ( )Downloadsاضغط على

الرابط بجانب نظام التشغيل الخاص بك.

3.3اتبع تعليمات البرنامج بعد تحميله على
حاسوبك.

لألجهزة الذكية
iTunes

Play

1.1ابحث عن برنامج ( )Ebot Blocklyفي

متجر جهازك ،أو امسح الرابط في أسفل
الصفحة وحمّ ل البرنامج.

2.2لتفعيل خاصية البلوتوث ،يجب تحميل

برنامج ( )Ebot Blocklyعلى الحاسوب

وتهيئة الوحدة عن طريقة ( انظر ص)44

أعلى (  -12vلن تعمل) أو أقل ( -3.3vتحترق).

تحتوي جميع المستشعرات على ثالثة أسالك (األبيض  -األحمر  -األسود) وهم أساسيين في معرفة

حركة التيار والتوصيل الكهربائي الصحيح .حيث يمثل األحمر ( )+موجب البطارية و األسود( )-سالب

البطارية وهم خاصين بإعطاء جهد للمستشعر ،أما السلك األبيض ( )Signalفيختص باإلشارة التي
يرسلها المستشعر لوحدة التحكم.

ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ

www.Ebots.cc

)ﻣﺪﺧﻞ(

Signal
)اﻹﺷﺎرة(

5V

GND
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كيف تستخدم هذا الدليل ..
يوفر لك هذا الدليل عدد من المشاريع البسيطة والتي ستتدرج بك إلى أن تصل إلى مستوى متقدم يُ مَ ّك ُن َ
ك من

االستفادة من وحدة ( )Ebotبشكل كبير ,وفي الصفحة المقابلة تجد طريقة تقسيم صفحات المشاريع.
2

1

3

1.1توصيف للمشروع :يتم في هذه الجزء شرح المشروع وأهم التقنيات المستخدمة فيه.
2.2خطوات العمل :سيتم في هذا الجزء شرح خطوات تطبيق المشروع.

4

3.3صورة تركيب العناصر على وحدة (.)Ebot
4.4برمجة المشروع :تمثل المستطيالت الملونة العناصر البرمجية الموجودة في برنامج ( )Ebotحيث
تنقسم إلى

مدخالت ()input

والمنطق ()logic

ومخرجات ()output

قائمة المتغيرات ()variable

الوسائط المتعددة (.)multimedia

قائمة حركة البرنامج ()flow

قائمة الحساب

قائمة البرمجيات المتقدمة ()advanced

وقائمة

5.5مالحظات عامة :في هذا القسم يتم شرح بعض المواضيع المتعلقة بالمشروع بشيء من التفصيل ،كما
يحتوي في بعض المشاريع على مقترحات لتطوير المشروع.

6.6معلومات إضافية :تشير هذه الخانة إلى رقم الصفحة التي تحتوي على شرح مفصل لتقنية مستخدمة
في المشروع.

5

6

15

16

الفصل الثاني :المشاريع

المشروع

01

تعرف على المخرجات

المخرجات هي العناصر التي تقوم بتنفيذ األوامر المرسلة إليها

على شكل فيزيائي ( حركة  -ضوء  -صوت).

الجــرس أو الطنـــــــــان ( :)Buzzerهو جهاز صوتي ميكانيكي

يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية ويمكن استخدام

تذبذبات التيار الكهربائي( )Frequencyإلصدار نغمات صوتية

مختلفة ،حيث يستخدم كثيرًا في أجهزة التوقيت كساعة المنبه،

وأجهزة اإلنذار.

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم برمجة الطنان

( )Buzzerإلصدار تبيه صوتي.

خطوات العمل:
1.1قم بتوصيل المشروع كما هو موضح.
2.2اسحب الطنان من قائمة ( )outputإلى

الشاشة التصويرية.

3.3اضغط على ( ) في المستشعر واختر

اإلعدادات كما هو موضح في الصفحة

المقابلة.

ِ 4.4
صل الوحدة عن طريقة الـ (.)USB

مالحظات عامة:
يمكــن برمجــــــــة عنصــــــــــر

البرمجــــــــــــي

لتعطــي نغمــات مختلفــة عــن طريــق تغييــر التــردد

( )Frequencyوالزمــــــــــــــــن (.)Duration

5.5اضغط على زر (.)Download
جـــرب تكـــرار العنصـــر عـــ ّدة مـــرات بنغمـــات مختلفة

لتصنـــع جرســـك الخاص!

SERVO

SERVO
MOTOR

RGB

ﻣﺤﺮك SERVO

ﻟﻴﺪ ﻣﺘﻌﺪد
اﻷﻟﻮان

اﻟﻠﻴﺪ

ﻃﻨﺎن
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تعرف على المدخالت

المدخالت هي أجهزة تقوم باستشعار البيئة المحيطة (ضوء

 -صوت  -لمس )..وتحويلها إلى بيانات يمكن لوحدة التحكم

قراءتها ،حيث تقوم المدخالت بقياس خصائص محددة وإرسال

إشارات تناظرية إلى وحدة التحكم ،والتي تقوم بدورها بمعالجة

هذه البيانات وإرسال إشارات أخرى إلى المخرجات ليتم تنفيذها.
زر الكبس ( :)Buttonهو عنصر ميكانيكي يقوم بإغالق الدائرة

اإللكترونية عند الضغط عليه.

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم استعمال زر الكبس

( )Buttonللتحكم بالطنان (.)Buzzer

خطوات العمل:
1.1قم بتوصيل المشروع كما هو موضح.
2.2اسحب زر الكبس من قائمة ()input

والطنان من قائمة ( )outputإلى الشاشة

مالحظات عامة:

التصويرية.

3.3اضغط على ( ) في العناصر في الشاشة
التصويرية ،ثم اختر اإلعدادات كما هو

موضح في البرمجة.

ِ 4.4
صل الوحدة عن طريقة الـ ( )USBوشغلها.

يمكــن برمجــة الــزر بطريقــة أخــرى ليعطــي تنبيــه

صوتــي مختلــف عــن إزالــة الضغــط عنــه ،وذلــك عــن
طريــق اختيــار ( )Releasedفــي وحــدة

البرمجيــة ..

زر اﻟﻜﺒﺲ

5.5اضغط على زر (.)Download
جرب صناعة لعبة تعتمد على هذا المبدأ
TEMP

LDR

IR

ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ
اﻟﺤﺮارة

ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ
اﻟﻀﻮء

ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ
اﻷﺷﻌﺔ
ﺗﺤﺖ
اﻟﺤﻤﺮاء

COLOR
زر
اﻟﻜﺒﺲ

ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ
اﻟﺼﻮت

ﻣﺴﺘﺸﻌﺮ
اﻷﻟﻮان
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03

التحكم بعدة عناصر

الثنائي الباعث للضوء -الليد ( :)LEDهو جهاز ضوئي من أشباه
الموصالت يبعث الضوء المرئي عندما يمر تيار كهربائي من خالله.

ومعظم تلك المصابيح هو أحادي اللون ،ويشتهر هذا النوع من

المصابيح بأنه ال يستهلك طاقة ويتميز بحياة طويلة وإضاءة
ً
واحدا من أهم العناصر في الصناعات الحديثة
عالية مما جعله

كالشاشات وإضاءة المنازل والكشافات والهواتف النقالة.

وهناك نوع آخر هو الثنائي الباعث للضوء متعدد األلوان ()RGB

وتعتمد فكرته على احتوائه ثالث ألوان من الثنائيات مدمجة في

خطوات العمل:
1.1قم بتوصيل المشروع كما هو موضح.
2.2اسحب زر الكبس قائمة ()input
والطنان و الـ ( )LEDمن قائمة
( )outputإلى الشاشة التصويرية.
3.3اضغط على ( ) في العناصر في الشاشة

وحدة واحدة وهي( األحمر  Rواألخضر  Gواألزرق  )Bوهي األلوان

التصويرية ،ثم اختر اإلعدادات كما هو

ً
حاليا في العديد من
طيف ال محدود من األلوان ،وهي ما تستخدم

ِ 4.4
صل الوحدة عن طريقة الـ ( )USBوشغلها.

األساسية للشاشات الحديثة ،فبدمجها يمكن للمستخدم استخراج
الشاشات الحديثة.

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم استعمال زر الكبس
( )Buttonللتحكم بعنصرين وهما الـ ( )LEDوالطنان

موضح في البرمجة.

مالحظات عامة:
ترتيــب العناصــر البرمجيــة مهــم ألنهــا مبنيــة علــى
ُ
أســس منطقيــة ،ففــي المثــال العلــوي ســيقوم البرنامــج
بتشــغيل الثنائــي الباعــث للضــوء ،والطنــان لمــدة ثانيــة

واحــدة ،ثــم تطفــأ اإلضــاءة والصــوت ..

5.5اضغط على زر (.)Download
جرب عكس مكان العنصرين وشاهد الفرق!

(.)Buzzer
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محرك السيرفو ( :)Servo motorوهو محرك خاص للحركة

بزاوية معينة تتدرج من  +90إلى  -90أي ما يعادل  180درجة .وله

استخدامات عديدة في الصناعة مثل األذرع اآللية وحركة زعانف

الطائرات والمعدات الطبية الدقيقة وعمليات التحكم التي تحتاج

لدقة في الحركة.

المؤقت ( :)Delayهو األمر الذي يقوم بتأخير األمر البرمجي

التالي لزمن محدد ما بين جزء من الثانية إلى يوم كامل حسب ما

يحدده المستخدم.

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم طريقة التحكم

بمحرك السيرفو عن طريق زر الكبس لتحريكه بزاويتين

مختلفتين.

خطوات العمل:
SERVO
MOTOR

SERVO

04

التحكم بمحرك السيرفو

1.1قم بتوصيل المشروع كما هو موضح.
2.2اسحب زر الكبس قائمة ( )inputومحرك

السيرفو من قائمة ( )outputإلى الشاشة

التصويرية.

3.3اضغط على ( ) في العناصر في الشاشة
التصويرية ،ثم اختر اإلعدادات كما هو

موضح في البرمجة.

ِ 4.4
صل الوحدة عن طريقة الـ ( )USBوشغلها.

5.5اضغط على زر (.)Download

مالحظات عامة:
للمؤقــت دور كبيــر فــي تنظيــم عمــل البرمجــة ،حيــث

أن وحــدة التحكــم تقــوم بمعالجــة األوامــر البرمجيــة
بشــكل ســريع جــ ًدا ،وحــذف هــذا العنصــر ســيؤدي

إلــى تنفيــذ األوامــر بشــكل متتابــع ال يمكــن مالحظتــه

بالعيــن المجــردة!

احذف المؤقت والحظ الخلل!
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صوتيا
تحكم بالسيرفو
ً

هو جهاز يقوم بتحويل الموجات الصوتية لموجات كهربائية

تستشعرها وحدة التحكم على شكل تغيرات بالتيار الكهربائي.
ويطلق على وحدة قوة الصوت ديسيبل ( )Decibels dBووحدة
التردد هي الهيرتز (.)Hertz

SERVO

مستشعر الصوت -الميكروفون (:)Microphone Sensor

خطوات العمل:
SERVO
MOTOR

1.1قم بتوصيل المشروع كما هو موضح.
2.2اسحب مستشعر الصوت قائمة ()input

ومحرك السيرفو من قائمة ( )outputإلى

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم طريقة التحكم

بمحرك السيرفو عن طريق مستشعر الصوت لتحريكه

بزاويتين مختلفتين.

الشاشة التصويرية.

3.3اضغط على ( ) في العناصر في الشاشة
التصويرية ،ثم اختر اإلعدادات كما هو

موضح في البرمجة.

ِ 4.4
صل الوحدة عن طريقة الـ ( )USBوشغلها.

5.5اضغط على زر (.)Download
أﻗﻞ ﻣﻦ  20ﻫﻴﺮﺗﺰ
اﻟﻤﻮﺟﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ

 20 - 20,000ﻫﻴﺮﺗﺰ
اﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20أﻟﻒ ﻫﻴﺮﺗﺰ
اﻟﻤﻮﺟﺎت ﻓﻮق اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ

مالحظات عامة:
يتأثــر مستشــعر الصــوت بمــدى الصــوت فــي البيئــة
المحيطة،بشــكل دائــم وقــد تكــون حركــه الريــاح
القويــة مؤثــره عليــه ويعتبرهــا كإشــارة فمــن المهــم
اســتخدام عــوازل مختلفــة لتقليــل الضوضــاء البيئــة

المحيطــة بالمستشــعر مثــل (!)WindScreen Filter
اصنــع برنامــج لضبــط مســتوى اإلزعــاج فــي المــكان

وإرســال تنبيــه صوتــي عنــد تجــاوز حــد معيــن!

22

المشروع

06

تحكم بمحرك الـ ( )DCعن طريق الضوء

محرك التيار المستمر ( )DC motorهو آلة تقوم بتحويل الطاقة

الكهربائية لطاقة حركية دورانية إلنجاز أعمال معينة .وتستخدم

في العديد من األجهزة المنزلية مثل مجففات الشعر وآالت

خطوات العمل:
LDR

الخياطة والمكانس الكهربائية والمثاقيب والمناشير الكهربائية.

1.1قم بتوصيل المشروع كما هو موضح.

الخاليا الضوئية ( )LDRهي أجهزة استشعار تسمح بالكشف عن

2.2اسحب مستشعر الضوء قائمة ()input

الضوء ،حيث تتغير مقاومتها بتغير كمية سطوع الضوء عليها

فكلما زاد سطوع الضوء ّ
قلت المقاومة وسمحت بمرور تيار أكبر.
في هذا المشروع سيتعلم المستخدم كيفية قياس

كمية الضوء الساقطة على المستشعر في الضوء والظل
باستعمال خاصية ( )Input Readingثم يستخدم هذه

القيم في حصر عمل المحرك أثناء توفر النور وتوقفه

عند حلول الظالم.

ومحرك السيرفو من قائمة ( )outputإلى

مالحظات عامة:

الشاشة التصويرية.

3.3اضغط على ( ) في العناصر في الشاشة
التصويرية ،ثم اختر اإلعدادات كما هو

الحـــظ اختـــاف األســـهم بيـــن األرقام في المستشـــعر

موضح في البرمجة.

األول والثانـــي تســـتخدم

ِ 4.4
صل الوحدة عن طريقة الـ ( )USBوشغلها.
5.5استخدم خاصية قارئ قيم المستشعرات
وغير قراءات البرمجة.

6.6اضغط على زر (.)Download

،

أن القيم
للداللـــه علـــى ّ

المكتوبـــة تكـــون محصـــورة داخـــل ( )Insideالمـــدى
بيـــن الرقميـــن ،بينمـــا تدل

أن القيـــم خارج
علـــى ّ

( )Outsideالمـــدى بيـــن الرقمين.

انظر إلى ص  45لمعرفة طريقة استخدام
قارئ قيم المستشعرات ()Input Reading
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تحكم بمحرك الـ ( )DCعن طريق األشعة تحت الحمراء

األشعة تحت الحمراء (  :)Infraredهي موجات من الطاقة

الكهرومغناطيسية التي تنتقل عبر الضوء ،نحس بها كلما شعرنا

بحرارة على أجسامنا .يتكون مستشعر األشعة تحت الحمراء ()IR

من جزأين وهما باعث ومستقبل لألشعة تحت الحمراء ،حيث

يقوم الباعث بتوليد األشعة تحت الحمراء ،بينما يقوم المستقبل

باستقبال انعكاس األشعة على األسطح المختلفة.

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم كيفية استخدام

مستشعر في األشعة تحت الحمراء وتسجيل قراءاته

عند استخدام الورقة البيضاء والورقة السوداء لتفعيل

المحرك عند استشعار انعكاس الضوء (اللون األبيض).
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ

ﺑﺎﻋﺚ

ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ

ﺑﺎﻋﺚ

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ(
)اﻟﻀﻮء ُ

ﺮﺳﻞ(
اﻟﻤ َ
)اﻟﻀﻮء ُ

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ(
)اﻟﻀﻮء ُ

ﺮﺳﻞ(
اﻟﻤ َ
)اﻟﻀﻮء ُ

خطوات العمل:
IR

1.1قم بتوصيل المشروع كما هو موضح.
2.2اسحب مستشعر األشعة تحت الحمراء

قائمة ( )inputومحرك ( )Motorمن
قائمة ( )outputإلى الشاشة التصويرية.

3.3اضغط على ( ) في العناصر في الشاشة
التصويرية ،ثم اختر اإلعدادات كما هو

قـــد ال يحـــس المستشـــعر باللـــون األســـود المرســـوم

موضح في البرمجة.

باســـتعمال األلـــوان العاديـــة أو حبـــر الطابعـــات
المنزليـــة ،لـــذا يفضـــل اســـتعمال قلـــم التحديـــد الدائم

ِ 4.4
صل الوحدة عن طريقة الـ ( )USBوشغلها.
5.5استخدم خاصية قارئ قيم المستشعرات
وغير قراءات البرمجة.

6.6اضغط على زر (.)Download

ﻳﻌﻜﺲ ا ﺷﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺮاء

مالحظات عامة:

،

( )Permanent markerلرســـم الخـــط.

جرب استخدام مواد مختلفة للون األسود وابحث
عن أفضلها.

ﻳﻤﺘﺺ ا ﺷﻌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺮاء
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تعرف على تقنية الروبوت متتبع للخط

متتبع الخط (  :)Line Followerهي تقنية تستخدم فيها عدد

من المستشعرات لتوجيه الروبوت للسير في مسار محدد عادة

ما يكون خط أسود اللون ،ويمكن استخدام مستشعرات مختلفة
لصنع هذا النوع من الروبوتات مثل :مستشعر الضوء ،ومستشعر

األشعة تحت الحمراء ،وحتى يمكن استخدام الكاميرة في األجهزة
المعقدة للقيام بنفس المهمة وبدقة أكبر.

خطوات العمل:
IR

1.1أضف مستشعر ثاني لألشعة تحت

IR

الحمراء للمشروع السابق.

2.2اضغط على ( ) للمحرك وضع
عالمة أمام كال المحركين
لتفعيلهما.

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم كيفية استخدام

قاعدة ( )IFالشرطية لتوجيه المحرك باتجاهين مختلفين

حسب قراءات مستشعري األشعة تحت الحمراء.

3.3اضغط على عالمة

بجانب مستشعر

األشعة تحت الحمراء واسحب أمر

( )ANDإلى تحت (.)IF

4.4برمج المشروع كما هو موضح.
ِ 5.5
صل الوحدة عن طريقة الـ ( )USBوشغلها.
6.6استخدم خاصية قارئ قيم المستشعرات
انظر إلى المشروع  40لمعرفة المزيد من
التفاصيل حول قاعدة ( )IFالشرطية

 ،وغير قراءات البرمجة ،.اضغط

.

مالحظات عامة:
لــن يعمــل هــذا البرنامــج فــي حالــة إحســاس كِال المستشــعرين

معً ــا بانعــكاس األشــعة تحــت الحمــراء أو عــدم انعكاســها،

وذلــك لنتمكــن مــن توجيــه الروبــوت بشــكل أفضــل عــن
المنحنيــات.
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اصنع روبوت متتبع للخط

لصناعة روبوت متتبع الخط بشكل أفضل ،يجب استخدام 3

مستشعرات على األقل وذلك ليتم التحكم في حركة المحركات

بشكل أدق فيتجه الروبوت لليمين عن إحساس المستشعر األيمن

خطوات العمل:

وحده باللون األسود ،ويتجه لليسار عند إحساس المستشعر األيسر

1.1قم بتوصيل المشروع وبرمجته

المستشعر األوسط دون غيره باللون األسود.

2.2اضغط على ( ) في العناصر في

وحده باللون األسود ،بينما يستمر في السير لألمام عند إحساس
في هذا المشروع سيتعلم المستخدم كيفية برمجة

روبوت متتبع للخط وذلك باستعمال  3مستشعرات

لألشعة تحت الحمراء حسب الجدول التالي:
RM

LM

1

10

10

IR 1

IR 2

IR 3

2

0

0

3

0

10

4

0

10

5

0

0

6

10

0

10

0

7
8

مستحيلة الحدوث

IR

IR

IR

كما هو موضح.

الشاشة التصويرية ،ثم اختر

اإلعدادات كما هو موضح في

البرمجة.

ِ 3.3
صل الوحدة عن طريقة الـ ()USB
وشغلها.

4.4استخدم خاصية قارئ قيم المستشعرات
 ،وغير قراءات البرمجة ،اضغط

.

مالحظات عامة:
انتبــه إلــى مــدى المستشــعرات وســرعة المحــرك فــي كل

حالــة مــن الحــاالت الســابقة.
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بتردد  2.4Mhzخالل مسافات قصيرة ج ًدا ال تزيد عن  100متر،

وهذا ما يجعلها ال تستهلك مقدارًا كبيرًا من الطاقة وتستخدم

بشكل كبير في السماعات الالسلكية .وفي وحدة ( )Ebotتم دمج
البلوتوث (مداها  10متر) مع الوحدة بشكل أساسي ،حيث يمكن

التحكم بالمستشعرات عن بعد عن طريق أحد األجهزة الذكية

المتصلة بالوحدة عن طريق البلوتوث ،كما يمكن للمستخدم أن

يبرمج مشروعه بالكامل من خالل برنامج ( )Ebotفي جهاز من

األجهزة الذكية الحديثة (

OSx

Andriod

)

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم كيفية التحكم

بالمحركات عن طريق جهاز التحكم عن بعد في الجهاز

الذكي.

1.1هيئ الوحدة الستقبال
البلوتوث

2.2قم بتوصيل المشروع وبرمجه

كما هو موضح.

ِ 3.3
صل الوحدة عن طريقة الـ
( )USBوشغلها.

4.4اضغط على زر (.)Download
5.5بعد تحميل البرنامج وتشغيله على
الجهاز الذكي ،اضغط على زر
للبحث عن الوحدة.

6.6اضغط على
انظر إلى ص  44لمعرفة طريقة تهيئة الوحدة
الستقبال البلوتوث ()Blutooth setup

المشروع.

وابدأ بالتحكم في

مالحظات عامة:
فــي حــال توصيــل المحــرك علــى التــروس فــإن

حركــة دوران العجــات تنعكــس كمــا هــو مبيــن
بالرســم لهــذا فإنــه مــن الضــروري عكــس أســاك

المحــرك ليتحــرك بشــكل صحيــح.

+

+
MOTOR

البلوتوث (  :)Bluetoothهي إحدى وسائل االتصال الراديوية،

والتي يتم خاللها نقل البيانات عن طريق موجات كهرومغناطيسية

خطوات العمل:

MOTOR

10

تحكم بالمحركات عن طريق البلوتوث ()Bluetooth
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تعرف على الشاشة الكريستالية ()LCD

الشاشة الكريستالية (  :)LCDهي شاشة أحادية اللون تستخدم

لعرض رسائل نصية ( غال ًبا ما تكون باللغة اإلنجليزية) ويختلف

عدد األحرف المتاحة حسب الشاشة المستخدمة .ويتوفر مع

وحدة ( )Ebotشاشة بعرض  16حرف على صفين ،أي يمكن عرض

خطوات العمل:
1.1قم بتوصيل المشروع كما هو موضح.

رسالة مكونة  32حرف على الشاشة خالل المرة الواحدة.يوجد

2.2اضغط على ( ) لتظهر خصائص الشاشة،ثم

ً
سابقا ،هناك صفان ،فيختار المستخدم الصف
• • :Rowكما ذكر

- -أدخل الكلمة المراد كتابتها في المربع الذي يلي

• • :Columnوهو لتحديد في أي عامود من الخانات ال  16سيبدأ

- -للكتابة في السطر الثاني ،غير قيمة خانة

خياران في خصائص الشاشة لتحديد موضع النص بدقة وهما:
العلوي ( )0أو السفلي (.)1
البرنامج الكتابة منها.

ضع الخيارات التالية:

كلمة (.)Text

( )Columnإلى .1

- -غير قيمة ( )Delayفي المربع الثاني إلى .1000

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم كيفية استخدام

- -أزل العالمة بجانب (.)Clear LCD

على الزر.

ِ 3.3
صل الوحدة واضغط على زر (.)Download

نصية عند الضغط
الشاشة الكريستالية إلظهار رسالة
ّ

Hello
world

مالحظات عامة:
للشاشة الكريستالية بعض الخصائص التي يمكن
االستفادة منها:

• •( :)Clear LCDتعمل هذه الخاصية على مسح
الشاشة بعد إظهار النص.

• •( :)Delayتأخير تنفيذ األمر التالي بمقدار من

الوقت يتراوح بين  5000-50جزء من الثانية،
حسب ما يحدده المستخدم.
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التحكم بالليد متعدد األلوان ()RGB

الليد متعدد األلوان أو الثنائي الباعث للضوء متعدد األلوان
( )RGBهو جهاز ضوئي يستطيع إنتاج جميع ألوان الطيف

المرئية باستخدام وحدة واحدة فقط (التفاصيل في المشروع

الثالث) ،حيث تقوم هذه الوحدة بدمج نسب مختلفة من إضاءات
ال(األحمر  Rواألخضر  Gواألزرق  )Bحتى تخرج اللون المطلوب،

وعلى نفس هذا المبدأ فإن اللون األسود يشكل غياب كامل

لإلضاءة وهذا سيؤدي إلى إرسال إشارة توقف لوحدة الليد متعدد
األلوان فتنطفئ اإلضاءة بشكل تام!

خطوات العمل:
RGB

1.1قم بتوصيل المشروع كما هو موضح.
2.2اسحب زر الكبس قائمة ( )inputوالليد
متعدد األلوان من قائمة ( )outputإلى

الشاشة التصويرية.

3.3اضغط على ( ) في العناصر في الشاشة
التصويرية ،ثم اختر اإلعدادات كما هو

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم طريقة التحكم
بالليد متعدد األلوان باستخدام زرين إلظهار لونين
مختلفين من اإلضاءات.

موضح في البرمجة.

ِ 4.4
صل الوحدة عن طريقة الـ ( )USBوشغلها.

5.5اضغط على زر (.)Download

مالحظات عامة:
الحظ دور المؤقت ( )Delayفي شكل اإلضاءة الناتجة

عند تقليل أو زيادة الوقت!

هـــل يمكنـــك صناعـــة إشـــارة للمـــرور تعمـــل بشـــكل

متتابـــع عنـــد الضغـــط علـــى الـــزر؟
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تعرف على الموجات فوق الصوتية ()Ultra Sonic

الموجات الفوق صوتية ( :)Ultra Sonicهي موجات تنتشر في

األوساط المادية ( الماء  -الهواء  -المواد الصلبة) تسببها حركة

األجسام ،وتظهر هذه الموجات على شكل اهتزازات .يتكون

مستشعر الموجات فوق الصوتية من جزأين :مرسل ومستقبل،

حيث يعمل الجزء المرسل على إرسال الموجات فوق الصوتية،

وعند اصطدام هذه الموجات بجسم ما يرت ّد صدى أو انعكاس تلك

الموجات فيستقبلها الجزء المستقبل.

خطوات العمل:
RGB

1.1قم بتوصيل المشروع كما هو

موضح.

2.2اسحب مستشعر الموجات فوق

الصوتية قائمة ( )inputوالليد متعدد

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم طريقة التحكم

بمستشعر الموجات فوق الصوتية وإرسال تنبيه صوتي
وضوئي عن اإلحساس بالجسم على بعد محدد.

األلوان والطنان من قائمة ( )outputإلى

الشاشة التصويرية.

3.3اضغط على ( ) في العناصر في الشاشة
التصويرية ،ثم اختر اإلعدادات كما هو

موضح في البرمجة.

اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ِ 4.4
صل الوحدة عن طريقة الـ ( )USBوشغلها.
5.5استخدم خاصية قارئ قيم المستشعرات
 ،وغير قراءات البرمجة ،اضغط

.

مالحظات عامة:
هــل تعلــم أن

يحتــوي علــى مؤقــت مدمــج

فــي وحدتــه البرمجيــة ،ويمكنك اســتبدال

بالرقــم األخيــر الموجــود فــي الطنــان!!
جرب والحظ الفرق!

اﻟﻤﺮﺳﻞ
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التكرار ()Repeat

التكرار ( :)Repeatهي خاصية برمجية يوفرها برنامج (Ebot

 )Blocklyلتبسيط عملية البرمجة على المستخدمين ،حيث أنها

توفر الوقت والجهد لتكرار أمر معين لعدد من المرات.

ولخاصية التكرار خيارين متاحين للمستخدم ،هما:
• •التكرار المحدد :وهو تحديد عملية التكرار بعدد من المرات،
ويتم ذلك عن طريق استخدام وحدة

0

( )Variablesوإدخال عدد مرات التكرار.

من قائمة

• •التكرار المستمر ( :)Foreverوهو لتكرار برمجة محددة دون
توقف ،حتى يستخدم األمر
بعد إتمامه آلخر مرة.

Break
ﻛﺴﺮ اﻟﺘﻜﺮار

لكسر هذا التكرار

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم طريقة استخدام أمر
التكرار لصناعة منبه صوتي وضوئي.

خطوات العمل:
1.1قم بتوصيل المشروع كما هو موضح.
2.2اسحب العناصر البرمجية من القائمة
اليسرى إلى الشاشة التصورية.

3.3من قائمة ( )Flowاختر أمر ( )Repeatوأزل
العالمة أمام (.)Forever

4.4من قائمة ( )Variablesاسحب

0

إلى

داخل الفراغ في أمر ( ،)Repeatوغير القيمة
إلى .3

ِ 5.5
صل الوحدة عن طريقة الـ ( )USBوشغلها.

6.6اضغط على زر (.)Download

مالحظات عامة:
هنــاك طــرق مختلفــه لعمليــه التكــرار فــي البرمجــة ومــن

أهمهــا ال( )For loopو ( .)While loopتســتعمل

( )While loopبشــكل أكبــر عندمــا يكــون هنــاك شــرط ال
يصــح التكــرار إال بــه مثــال:

} ;)(while (digitalRead(A0) == HIGH) { Buzzer

أمــا دالــه ( )For loopفهــي تعتمــد بشــكل أساســي علــى
قيمــة متغيــر رقمــي محــدد.
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المقاومة المتغيرة ()Potentiometer

المقاومة المتغيرة ( :)Potentiometerعبارة عن وحدة ُت ّ
مكن
المستخدم من تغيير مقاومتها عن طريق ّ
لف العمود العلوي لها،

ويستخدم هذا النوع من المقاومات في األجهزة التي تعتمد على

تغير الجهد الخارج منها وتصنف على أنها أجهزة تناظرية (Analog
ّ

 ،)Devicesوللمقاومات عالقة عكسية مع الجهد الواصل للمُ خرج،

فلو كانت المقاومة أصغر ما يمكن (صفر) فإن الجهد الواصل عند
سلك ( )Signalيكون أعلى ما يمكن وهو ما يعادل  ،5vوعندما

تكون المقاومة أكبر ما يمكن (∞) يكون الجهد الواصل عند سلك
( )Signalهو .0v

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم طريقة استخدام

المقاومة المتغيرة وشاشة االتصال التسلسلي إلرسال

إشارات نصية للحاسوب تعبر عن قيمة المقاومة الحالية.

خطوات العمل:

POT

1.1قم بتوصيل المشروع كما هو موضح
2.2اسحب العناصر البرمجية من القائمة اليسرى
إلى الشاشة التصورية.

3.3اضغط على ( )

في عنصر Serial TX

ﻣﺮﺳﻞ اﻹﺷﺎرات اﻟﺘﺴﻠﺴﻠﻴﺔ

 ،ثم

مالحظات عامة:

أدخل الكلمة المراد كتابتها في المربع الذي
يلي كلمة (.)Text

تعتبــر شاشــة االتصــال التسلســلي هــي حلقــة الوصــل

ِ 4.4
صل الوحدة عن طريقة الـ ( )USBوشغلها.
5.5استخدم خاصية قارئ قيم المستشعرات
وغير قراءات البرمجة ،اضغط

.

بين وحدة ( )Ebotوالحاســوب ،حيث يمكن للمســتخدم

،

مــن خاللهــا إرســال واســتقبال إشــارات للتحكــم بالوحــدة

عــن طريقهــا ،ولقــراءة هــذه اإلشــارات يمكننــا الضغــط

علــى ()Serial Monitor

مــن القائمــة اليســرى

لالطــاع علــى الرســائل المرســلة مــن وحــدة ()Ebot
عنــد تغييــر قيــم المقاومــة المتغيــرة.
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تحكم بالليدات عن طريق المقاومة المتغيرة

المقاومة المتغيرة من العناصر التي يمكن استعمالها بطرق ابداعية
ً
مباشرة بمقدار
كثيرة ومتنوعة ،وذلك إلمكانية تحكم المستخدم

المقاومة الموجودة في الدائرة الكهربائية ،وهذا يتيح للمستخدم

إمكانية إعطاء الجهاز أوامر مختلفة حسب قيمة المقاومة ،ومن
هذه األفكار:

• •التحكم في شدة إضاءة الليدات.
• •التحكم في سرعة دوران المحرك.
• •التحكم في اتجاه السيرفو.
• •وغيرها الكثير

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم طريقه تقسيم

قراءات المقاومة المتغيرة ألربع أقسام لتشغيل إضاءة

الليدات بشكل متتابع ،حيث أن كل نطاق يقوم بالتشغيل
أوامر برمجية معينه.

خطوات العمل:

POT

1.1قم بتوصيل المشروع كما هو موضح.
2.2اسحب العناصر البرمجية من القائمة
اليسرى إلى الشاشة التصورية.

3.3اضغط عالمة

في عنصر

LED

اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻟﻠﻀﻮء

،ثم

اسحب ( )NextOutputإلى تحت ()Output

حتى تضيف مخرج ثاني لليد ،كررها مرتين.
4.4اضغط على ( ) ثم حدد رقم المنفذ

المستخدم لكل ليد ،وحدد حالته من حيث

مالحظات عامة:

( )ONأو (.)OFF

ِ 5.5
صل الوحدة عن طريقة الـ ( )USBوشغلها.

6.6اضغط على زر (.)Download

لحــذف عنصــر

عالمــة

LED

اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻟﻠﻀﻮء

مــن المجموعــة ،اضغــط

ثــم اســحب ( )NextOutputمــن تحــت

( )Outputإلــى خــارج المربــع.
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البرمجية
بالمخرجات عن طريق األوامر
تحكم
ُ
ّ
خطوات العمل:

أوامر برمجية خاصة ( :)Custom Codeهي خاصية ُتمكن

المستخدم من إضافة أوامر برمجية وتعليقات
نصية بلغة ()C++
ّ

دون مغادرة الشاشة التصويرية ،وتتيح هذه الخاصية للمستخدم
بناء على
ً
إمكانية تطوير خواص خاصة للمستشعرات المختلفة

البرمجة التي يقوم بكتابتها ،كما أن هذه األمر البرمجي يكتب ضمن
ّ
النصية .هناك نوعين من األوامر البرمجية الذي
برمجة المشروع

يمكن للمستخدم كتابتها باستعمال أمر

Custom Code
أواﻣﺮ ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ

 ،وهما:

• •مالحظة ( :)Commentيستخدم هذا األمر لكتابة التعليقات
على البرمجة دون أن يكون لها أي تأثير عن البرنامج،

وتستخدم غال ًبا لشرح بعض الخواص البرمجية ،أو إلضافة

بعض الخواص الستخدامها في المستقبل.

• •نص ( :)Plain Textفي هذا األمر تكتب البرمجة التي سيتم
تطبيقها في البرنامج.

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم طريقة استخدام
األوامر البرمجية للتحكم بالمخرجات عن طريق تغيير

قيمة المقاومة المتغيرة.

POT

1.1قم بتوصيل المشروع كما هو موضح.
2.2اسحب العناصر البرمجية من القائمة اليسرى
إلى الشاشة التصورية.

3.3أضف متغير باسم ( )POTعن طريق الضغط
على

من القائمة اليسرى وحدد قيمته بـ 0

ثم اضغط على زر (.)Create

4.4اضغط على ( ) في Custom Code
أواﻣﺮ ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ

واختر ( )Plain Textثم أدخل البرمجة

المكتوبة على اليسار.

ِ 5.5
صل الوحدة عن طريقة الـ ( )USBوشغلها.

6.6اضغط على زر (.)Download

مالحظات عامة:
لغــة ( )C++هــي مــن اللغــات التــي تفــرق تعتبــر الحروف

األبجديــة الصغيــرة والكبيــرة وتعتبرهــم حرفيــن
مختلفيــن ،فمثــاً )Analog ≠ analog( :وعنــد كتابــة
األمــر البرمجــي بالحــرف الخاطــئ ،لــن يقــوم البرنامــج

بتنفيــذ البرمجــة المكتوبــة ،ألنــه يقرأهــا بشــكل مختلــف!.
احـــرص على مطابقة األحرف الصغيرة والكبيرة في

النصوص البرمجية!
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تعرف على مستشعر الحرارة ()Temperature Sensor

مستشعر الحرارة ( :)Temperature Sensorهو جهاز من نوع
( )LM35يستخدم لقياس درجة حرارة البيئة المحيطة بالمستشعر،

ويتم ذلك عن طريق تغير في الجهد بمقدار يتناسب مع التغير في
درجة الحرارة ،ومن الجدير بالذكر أن مستشعر الحرارة ال يحتاج

إلعادة الضبط حسب البيئة المحيطة ،كما هو الحال مع العديد من

المستشعرات األخرى ،ويتراوح نطاق درجات الحرارة المقاسة به
بين  -55إلى  150درجة مئوية بدقة .0.05%

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم برمجة مستشعر

الحرارة ( )Temperature Sensorلتشغيل المحرك عند

ارتفاع درجات الحرارة.

خطوات العمل:
TEMP

1.1قم بتوصيل المشروع كما هو موضح.
2.2اسحب مستشعر الحرارة من قائمة

( )inputوالمحرك من قائمة ( )outputإلى

الشاشة التصويرية.

مالحظات عامة:

3.3اضغط على ( ) في المستشعر واختر

اإلعدادات كما هو موضح في الصفحة

المقابلة.

ِ 4.4
صل الوحدة عن طريقة الـ (.)USB

5.5اضغط على زر (.)Download

مــن المهــم عــدم تعريــض مستشــعر الحــرارة إلــى

مصــدر حــراري ذو طاقــة حراريــة تفــوق الـــ 150

درجــة مئويــة ،حيــث ســيؤدي ذلــك إلــى تلــف
العنصــر!

كمــا يجــب الحــرص مــن تغذيــة المستشــعر بتيــار

كهربائــي يفــوق ال ( )9فولــت ،حيــث ســيؤدي

ذلــك إلــى إعطــاء قــراءات خاطــة.
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اصنع شاشة إلكترونية لقياس درجات الحرارة

المتغيرات ( :)Variablesتعتبر من مفاهيم البرمجة المهمة ،فهي

تحجز أجزاء من الذاكرة تحت اسم يختاره المستخدم والتي

تحتوي على بعض المعلومات والقيم التي قد تتغير خالل تنفيذ

البرنامج ،ويمكن التعبير عنه كوعاء تضع فيه قيمة معينة فيحتفظ

بهذه القيمة إلى حين الحاجة لها أو تغييرها و القيمة التي يحتفظ
ً
ً
حرفا.
رقما أو
بها قد تكون
في هذا المشروع سيقوم المستخدم ببرمجة الشاشة

لتعرض درجات حرارة الجو وتتغير بشكل مباشر حسب

تغير البيئة المحيطة حول المستشعر وذلك عن طريق

إضافة متغير وتفعيل خاصية كتابة قيمة المتغير من
خصائص الشاشة ثم إضافة معادلة لتحويل قيمة

المستشعر من الـ  byteإلى قيمة تعبر عن درجة الحرارة
بالسيليزي.

خطوات العمل:

Tempreture
20
TEMP

Clear LCD
Clear LCD

Row=0 /
Row=1 /

1.1قم بتوصيل المشروع كما هو موضح.
2.2اسحب العناصر البرمجية من القائمة اليسرى
إلى الشاشة التصورية.

3.3أضف متغير باسم ( )tempعن طريق
الضغط على

من القائمة اليسرى وحدد

قيمته بـ  0ثم اضغط على زر (.)Create
4.4اضغط على ( ) في Custom Code
أواﻣﺮ ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ

واختر ( )Plain Textثم أدخل البرمجة

المكتوبة على اليسار.

ِ 5.5
صل الوحدة عن طريقة الـ ( )USBوشغلها.

6.6اضغط على زر (.)Download

مالحظات عامة:
ومن أشهر المتغيرات:
• •:charحرف
• • :byteبايت من الذاكرة
 :intرقم عشري هو  4بايت
• • :Longرقم عشري كبير

يحجز  8بايت في الذاكرة ،أي ضعف نوع اليبانات

السابق .int

• • :Floatرقم عشري يمكنه تخزين كسور
مثال145.654 :

• • :Doubleرقم عشري ويخزن كسور وهو ضعف
حجم float
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اصنع قارئ األلوان

مستشعر األلوان ( :)Color Sensorهو عنصر يستخدم لقياس

شدة األلوان ،ويعتمد على قياس ترددات الموجات الضوئية

المنعكسة من األجسام المختلفة عن طريق تسليط ضوء أبيض

خطوات العمل:
RED

عليها واستخدام مستشعرات تقوم بقياس ثالث ترددات منعكسه

1.1قم بتوصيل المشروع كما هو

األساسية للشاشة الضوئية.

2.2اسحب العناصر البرمجية من القائمة

المستشعر عن األجسام المراد قياس لونها ،حيث يجب أن تكون

3.3اضغط على ( ) في المستشعر واختر

وهي األحمر واألخضر واألزرق( )RGBوالتي تشكل األلوان

وللحصول على قراءات جيدة،يجب على المستخدم مراعاة بعد

قريبة وغير مالصقة له .فاألجسام البعيدة تعكس ترددات كثيرة

أما المالصقة تسبب عدم انعكاس الضوء األبيض وبالتالي ال يتم
التعرف على اللون بشكل صحيح.

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم برمجة مستشعر

األلوان للقراءة اللون وإظهاره على الشاشة.

COLOR

موضح.

اليسرى إلى الشاشة التصورية.
اإلعدادات كما هو موضح في

الصفحة المقابلة.

ِ 4.4
صل الوحدة عن طريقة الـ (.)USB
5.5استخدم خاصية قارئ قيم
المستشعرات

البرمجة ،اضغط

 ،وغير قراءات

مالحظات عامة:
تتأثــر المستشــعرات بشــكل عــام فــي العديــد مــن

العوامــل المحيطــة بهــا ( كميــة اإلضــاءة ،درجــة اللــون،
نوعيــة الــورق  ..إلــخ) لــذا مــن المهــم اســتعمال خاصيــة
قــارئ قيــم المستشــعرات

وتغيــر قيــم البرمجــة

حســب البيئــة المحيطــة بمستشــعرك.

.

انظر إلى ص  45لمعرفة طريقة استخدام
قارئ قيم المستشعرات ()Input Reading
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الوسائط المتعددة ()Multimedia

الوسائط المتعددة ومتحكمات الحاسوب (:)Multimedia

من الميزات المفيدة ج ًدا في عمل المشاريع التعليمية واأللعاب

التفاعلية والعروض المسرحية ،حيث يستطيع المستخدم ربط

تفاعل المستشعرات بإظهار وسائط تفاعليه على الحاسوب أو

الجهاز الذكي مثل الفيديوهات والصوتيات والصور .كما أن هناك
إضافة خاصة للتحكم بلوحة المفاتيح ( )Keyboardوالتحكم
بالفأرة ( )Mouseوتوجد فقط في أجهزة الحواسيب.

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم تطوير البرنامج

بناء على قراءة
ً
السابق إلظهار وسائط متعددة مختلفة

مستشعر األلوان.

خطوات العمل:
COLOR

1.1قم بتوصيل المشروع كما هو موضح.
2.2اسحب مستشعر األلوان من قائمة (،)output
ومن قائمة ( )Multimediaاسحب نوع
الوسائط المراد عرضها إلى الشاشة

التصويرية.

3.3اضغط على ( ) في مستشعر األلوان واختر

تحتــوي جميــع الوســائط المتعــددة علــى أمــر ()Play

اإلعدادات كما هو موضح في الصفحة

لتشــغيل المقطــع و( )Stopإليقافــه و()Browse

المقابلة ،وفي الوسائط اضغط على

الختيــار الملــف المــراد تشــغيله.

( )Browseواختر الملف المراد تشغيله.

يدعــم برنامــج ( )Ebot Blocklyالملفــات الصوتيــة

4.4اضف أمر إيقاف للوسائط األخرى في كل

ذات امتــداد ( )mp3فقــط .كمــا يعتمــد البرنامــج علــى

حالة استشعار (.)Stop

ِ 5.5
صل الوحدة عن طريقة الـ (،)USBاضغط

مالحظات عامة:

.

مشــغالت الوســائط المتعــددة الموجــودة فــي الجهــاز

لتشــغيل المقاطــع المختلفــة ،لــذا تأكــد مــن قــدرة جهــازك
علــى تشــغيل المقاطــع المختلفــة قبــل إضافتهــا للبرمجــة.
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تعرف على لوح التجارب ()BreadBoard

لوح التجارب ( :)BreadBoardهو لوح بالستيكي به العديد من

الثقوب ،يُ ستخدم إلجراء التجارب واالختبار للدوائر اإللكترونية

دون الحاجة إلى لحام العناصر عليها ،فهي تعتمد على تركيب

وإزالة العناصر داخل الثقوب مباشرة ،وبذلك توفر الكثير من

الوقت والجهد في المراحل األولى من صناعة النماذج األولية
للمشاريع.

خطوات العمل:
1.1اجمع العناصر التالية:
	LED -
- -مقاومة ()Ω 220

تتصل النقاط الرأسية مع بعضها البعض في لوح

التجارب ،فيجب على المستخدم تركيب العناصر
اإللكترونية بشكل أفقي حتى يحصل على منافذ

مختلفة لتوصيل طرفي العنصر الواحد ،كما يجب

مالحظة أن لوح التجارب مقسوم في المنتصف ،وفي

هذا الجزء فقط يسمح بتوصيل العناصر بشكل رأسي
بين الجزأين العلوي والسفلي.

- -وصالت ()Male to Female

- -لوحة تجارب صغيرة ()Tiny

مالحظات عامة:
يحتوي الـ ( )LEDعلى

طرفين أنود وهو الطرف الموجب
(الطويل) وكاثود وهو السالب

2.2اسحب ( )LEDقائمة ( )outputإلى

(القصير) .تأكد من توصيلهم

ِ 3.3
صل الوحدة عن طريقة الـ ( )USBوشغلها.

يتصل األنود باللون األبيض

الشاشة التصويرية.

4.4اضغط على زر (.)Download

ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟـ LED

ﻋﺎﻛﺲ

بشكل صحيح بحيث

اﻟﻄﺮف اﻟﺴﺎﻟﺐ
اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻮﺟﺐ

والكاثود باألسود.

جرب برمجة إضاءة تحذيرية ( تضيء وتنطفئ)

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم طريقة استخدام

لوح التجارب لصناعة دائرة إلكترونية وتوصيلها على
وحدة (.)Ebot
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تعرف على قاعدة (َّ )IF
الشرطية

قاعدة َّ
الشرط ( :)IF Statementهي من أهم القواعد البرمجية

في جميع لغات البرمجة ،حيث أنها تستخدم لتوجيه البرنامج

لتنفيذ أوامر محددة في حال تحقق شرط ما ،ويمكن استخدام
أكثر من شرط في البرنامج الواحد.

الشرطية ،تظهر عند
ويتيح البرنامج  4حاالت للبرمجة بقاعدة ()IF
ّ
الضغط عالمة

للمستشعر ،ويُ نفذ البرنامج عند:

• • :ANDتحقق جميع الشروط المكتوبة.
• • :ORتحقق شرط واحد من الشروط المكتوبة.
• • :Else ifتحقق هذا الشرط إذا لم يتحقق الشرط األساسي.
• • :Elseفي حال عدم تحقق أي من الشروط.

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم طريقة استخدام

قاعدة الشرط لتشغيل اإلضاءة فقط عند الضغط على الزر.

10K

خطوات العمل:
220Ω

1.1اجمع العناصر التالية:
	LED -
- -زر

مالحظات عامة:

 -مقاومة ( )Ω 220و ()Ω 10K- -وصالت ()Male to Female

- -لوحة تجارب صغيرة ()Tiny

2.2اسحب زر الكبس والليد إلى الشاشة
التصورية ،ثم اضغط على عالمة

)(if

اﻟﺸﺮط اﻷول

بجانب

زر الكبس واسحب أمر ( )Elseإلى تحت

(.)IF
ِ 3.3
صل الوحدة عن طريقة الـ ( )USBوشغلها.

4.4اضغط على زر (.)Download

إذا ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ )(1

إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ
اﻟﺸﺮط )(else
) (else if

اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ

إذا ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ
اﻟﺸﺮط )(else

إذا ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮط

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ )(2
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برمج باستعمال لغة ()C++

ّ
النصية ( :)Code Pageهي المنطقة التي تتيح
الشاشة

للمستخدم برمجة مشروعه باستخدام لغة البرمجة ( ،)C++كما

يمكن للمستخدم نسخ أي كود بهذه اللغة ولصقه داخل البرنامج
لتطبيقه على وحدة (.)Ebot

ويجب التنويه على أنه في حالة رغبة المستخدم في

برمجة المشروع باستعمال الشاشة النصية يجب أن

بأي تعديالت أو إضافات على الشاشة التصورية ،حيث

أن ذلك سيؤدي إلى مسح البرمجة المكتوبة واستبدالها
ببرمجة العناصر الجديدة!

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم طريقة استخدام
النصية لبرمجة المشروع السابق.
الشاشة
ّ

10K

خطوات العمل:
220Ω

مالحظات عامة:

1.1أعد صناعة المشروع السابق.

2.2ابحث في ( )Googleعن (.)Arduino Button
3.3افتح الصفحة وانسخ قسم الـ (.)Code

ii
i

4.4افتح برنامج ( )Ebot Blocklyوقم بالتالي:
i.iاختر الشاشة النصية (.)Code Page
iiiiامسح ما بعد أمر (include#

 )”“Ebot.hوألصق ما قمت بنسخه.

غير قيمة المنافذ إلى ( )inPin=A0و
ّ iiiii

iii

(.)ledPin=0

ِ 5.5
صل الوحدة عن طريقة الـ ( )USBوشغلها.
انظر إلى ص  48لمعرفة المزيد عن لغة البرمجة
سي بلس بلس ()C++

6.6اضغط على زر (.)Download
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الفصل الثالث :خواص إضافية

تهيئة وحدة ( )Ebotالستقبال البلوتوث

ربط وحدة ( )Ebotفي الجهاز الذكي بالبلوتوث

السلكيا عن طريق
توفر وحدة (  )Ebotإمكانية استخدام الهاتف الذكي أو األجهزة اللوحية للتحكم في الوحدة
ً

ً
السلكيا،
في برنامج ( )Ebot Blocklyتم استخدام أحدث تقنيات البلوتوث لربط وحدة تحكم ( )Ebotبالبرنامج

البلوتوث ..وللقيام بذلك يجب اتباع الخطوات التالية:

خطوات العمل:

وهذا ما يسهل على المستخدم البرمجة في أي مكان كان ،ولعمل ذلك يجب اتباع الخطوات التالية:

خطوات العمل:

1.1افتح برنامج ( )Ebot Blocklyعلى

1.1افتح برنامج ()Ebot Blockly
في جهازك الذكي .

ِ 2.2
صل وحدة ( )Ebotعن طريقة الـ

2.2شغل البلوتوث والـ .location

جهاز الحاسب الشخصي.
(.)USB

3.3اضغط على ()Ebot Blockly Setup
يسار الشاشة.

 4.4أدخل اسم للوحدة لتتمكن من ربط

جهازك الذكي بالوحدة ( 10-2أحرف).

 5.5أدخل كلمة سرية مكونة من  6أحرف.
6.6اضغط على زر ( )Setupوانتظر انتهاء

عملية تهيئة الوحدة.

3.3شغل وحدة ( ( )Ebotإما عن طريق الـ

( )USBأو طريق البطارية)

4.4اضغط على زر البلوتوث في البرنامج وابحث عن الوحدة
ثم اخترها وادخل الكلمة السرية التي قمت باختيارها

عند تهيئة الوحدة.

تلقائيا ويمكنك
5.5سيقوم البرنامج بالتعرف على الوحدة
ً
تشغيل برمجتك عند الضغط على زر

أعلى الشاشة.

انظر إلى ص  13لتعرف على طرق وروابط
تحميل برنامج ()Ebot Blockly
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خاصية قراءة قيم المستشعرات ()Input Reading

المدخل اإلضافي Custom input

 :Input Readingهي خاصية لقراءة قيم المستشعرات المختلفة حسب البيئة المحيطة بها ،وتستخدم هذه

يعتبر هذا العنصر من أهم عناصر المدخالت في برنامج ( )Ebot Blocklyحيث يستطيع المستخدم إضافة

الخاصية لحصر عمل المستشعرات في ظروف محددة( قرب أو بعد الجسم -مقدار محدد من اإلضاءة  ..إلخ).

خطوات العمل:
1.1ركب المستشعر (األخضر) على أحد

منافذ المدخالت ( )Analogفي وحدة
( )Ebotوتأكد توصيل الوحدة على

الحاسوب.

2.2في برنامج ( )Ebot Blocklyاضغط
على

اليسرى.

( )Input Readingمن القائمة

مستشعرات كثيرة وعديدة دون الحاجة إلى برمجتها ،حيث يعتمد هذا العنصر على خاصية (Analog To
 )Digital Converterالتي تقوم بتحويل اإلشارة التناظرية من المستشعر إلشارة رقمية.

ويمكن برمجة هذه المخرجات من خالل قائمة العناصر البرمجية ( )5vأو إشارة منخفضة ( .)0vومع تطور

التكنولوجيا الرقمية أصبح من الضروري إيجاد حاالت جديدة لمواكبة كم المعلومات الرقمية الهائلة ،لذى تم

اعتبار حاالت تحول اإلشارة من إشارة عالية إلشارة منخفضة إشارة جديده باسم حافة السقوط (Negative
 )Edgeوالحالة العكسية وهي ارتفاع اإلشارة من إشارة منخفضة إلشارة عالية باسم حافة الصعود (Positive
.)Edge
كما أن لشاشة المدخل اإلضافي خاصية مهمة وهي قراءة زاوية السقوط ( )Negative Edge - Fallingوزاوية

الصعود لإلشارة الرقمية ( )Positive Edge - Risingوالتي يكثر استخدامها في حالة الرغبة في استشعار لحظي
النتقال أو تحول حالة المستشعر ً
بدل من االعتماد على قيمة المستشعر.
و تعبر الحالتين ( )Positive Edgeوال ( )Negative Edgeهما حاالت لحظية تحدثان عند االنتقال فقط .بينما

الحالتين ( 0و  )1هما حالتين ذواتا زمن مستمر.

3.3اختر نوع المستشعر من ()Sensor

وحدد رقم المنفذ المستخدم ،ثم اضغط
على ( )Debugوسجل القراءات في

اﻻﺷﺎرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

الظروف المختلفة.

ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺴﻘﻮط

ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺼﻌﻮد

Negative Edge

Positive Edge

لالستــــــــــــــزادة
حـــول الموضوع
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التحكم المباشر Live Control

خطوات العمل:

التحكم المباشر هي ميزة إضافية تحفظ الكثير من الوقت والجهد للمستخدم حيث أنها تمكنه من ربط الوحدة

مع المستشعرات والتحكم بها بشكل مباشر والتعديل على إعداداتها ومشاهدة تلك التعديالت تحدث دون الحاجة

إلى الضغط على زر ( )Downloadبعد كل تعديل ،وفيما يلي شرح إلمكانيات هذه الخدمة وطريقة استخدامها.

1.1صل وحدة  Ebotمع عدد من المخرجات التي ترغب في التحكم بها.
2.2اضغط على

( )Live Controlمن القائمة اليسرى.

3.3حدد المنفذ ،ثم اختر نوع المُ خرج من القائمة المنسدلة.
4.4كرر الخطوات لجميع المخرجات ثم اضغط على زر (.)Start
5.5يمكنك تغير اإلعدادات ومشاهدة المخرجات تتفاعل بشكل مباشر.
6.6يتم التحكم بالمحرك من أعلى يمين الشاشة.
7.7عند رغبة المستخدم في تجربة تسلسل معين لحركة مُ خرج واحد أو عدد من المخرجات ،يقوم بعد

االنتهاء من المرحلة األولى بالضغط على زر ( )Add Stateثم يغير اإلعدادات ويضغط على نفس الزر

حتى ينتهي من سلسلة الحركات المطلوبة ،بعدها يضغط على زر ( )Send All Statesحتى يشاهد تلك

األوامر تعمل بشكل متتابع.

8.8سجل اإلعدادات النهائية وانقلها إلى البرنامج األساسي*.

*برنامج  LCهو مجرد أداة لقياس تفاعل المخرجات وال تتم البرمجة النهائية من خاللها.
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مختبر البيانات Data Lab

خطوات العمل:

( )Data Labهو برنامج مساند لبرنامج ( )Ebot Blocklyيستعمل لقراءة وتحليل البيانات عن طريق تسجيل

عدد محدد من القراءات للمستشعر ولفترة زمنية يحددها المستخدم ،ويمكن االستفادة من هذه الخاصية في

تسجيل قراءات المستشعر لمدة زمنية محددة ليتم تحليل تلك البيانات ودراستها واستخراجها على شكل

رسومات بيانية باستعمال برنامج (. )Microsoft Excel

1.1صل وحدة  Ebotمع عدد من المخرجات التي ترغب في التحكم بها.
2.2اضغط على

( )Data Labمن القائمة اليسرى.

3.3حدد التفاصيل التالية:
 :Pins 4.4تحدد من خاللها المنفذ الذي تم تركيب المستشعر عليه في وحدة ()Ebot
 :Number of Reads5.5تحدد فيه عدد القراءات التي تريد تسجيلها.
 :Read every6.6تحدد فيه الفترة الزمنية بين القراءات.
 :Beep on values bigger than7.7إلصدار تنبيه صوتي عند تجاوز القراءة قيمة محددة.
 :Data8.8يتم من خاللها تحديد معادلة رياضية معينة ليتم تطبيقها على القراءة.
 :Connect9.9للبدء في تسجيل القراءات.
1010بعد االنتهاء من تسجيل القراءات ،اضغط على ()Save to Excel file
ليتم تحويل البيانات إلى ملف (.)Excel

1111افتح الملف باستعمال برنامج ( )Microsoft Excelثم اذهب إلى تبويب
( )Insertواختر (  )Recommended Chartsليقترح البرنامج أفضل

شكل لهذه القراءات .لتفاصيل أكثر حول الرسومات البيانية وتنسيقها،

للمزيد من المعلومات :اذهب إلى موقع ()www.microsoft.com
وابحث عن (.)Create a chart
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لغة البرمجة ()C++

ماهو اآلردوينو

( )Arduino؟

هي لغة برمجة كائنية متعددة االستخدام و تعتبر تكملة للغة الـ ( . )Cيعتبرها الكثيرون

اآلردوينو هي منصة إلكترونية مفتوحة المصدر تستخدم في النمذجة اإللكترونية باستعمال ( )Hardwareو

للحاسوب وذلك لسرعتها في التنفيذ والتي ال تختلف كثيرًا عن لغة الـ ( ،)Cوألنها من

تتوفر جميع المخططات المتعلقة بصناعتها بشكل مجاني حيث يمكن ألي هاوي التعديل عليها أو حتى إعادة

اللغة األفضل لتصميم التطبيقات ذات الواجهات المعقدة ،وللتعامل مع البنية الصلبة

لغات البرمجة عالية المستوى ،وفي نفس الوقت قريبة من لغة التجميع ذات المستوى

المنخفض؛ حيث يمكن إضافة كود من لغة التجميع ( )Assemblyوإدراجه في الملف

المصدري للـ ( )C++كما أنها توفر تعامل أكثر تعقي ًدا مع البيانات .يعتبرها البعض
اللغة البرمجية التي ُتعرف البرمجة الحقيقية( .مدرسة البرمجة العربية)وتستخدم هذه اللغة في كتابة األوامر

البرمجية في برنامج ( )Ebot Blocklyوفيما يلي شرح ألهم تلك األوامر:

• • :intوهي إختصار لكلمة ( )integerو هو متغير عشري ،يتم استخدامه لتعريف المتغيرات التي سيتم
استخدامها في البرنامج ،وجدير بالذكر أن هناك انواعً ا عديدة من المتغيرات.

• • :void setupوهي دالة تحتوي على اإلعدادات الرئيسة للمدخالت والمخرجات ،وتحديد إعدادات العناصر
األخرى.

( )Softwareسهلين للغاية يمكن ألي شخص تعلمها بسهولة ويسر .وتتميز اآلردوينو بأنها مفتوحة المصدر أي

صناعتها بنفسه .

قام مبتكرو وحدة اآلردوينو بصناعة بيئة تطوير

وتعليم متكاملة ،بدأت ببرنامج ()Arduino IDE
الذي يستخدم لغة ( )C++و يتميز البرنامج

بسهولة استخدامه مع توفير بيئة تعليمية

ضخمة تحتوي على العديد من الدروس واألمثلة
والدروس ألساسيات الوحدة والبرمجة على

الموقع التالي:

https://www.arduino.cc

• •  :pinModeتحديد نوع العناصر البرمجية المتصلة على المنافذ ،إما أن تكون مخرج ( ،)outputأو تكون مدخل
(.)input

• • :void loopتحتوي هذه الدالة ( )functionالبرنامج الرئيسي ،حيث تتكرر هذه الدالة لألبد.
• • :delayتختص هذه الدالة بتأخير حركة البرنامج لوقت محدد يحسب باألجزاء من الثانية ،حيث تقاس وحدتها
ب ( )1ميلي من الثانية.

لغة ( )C++لغة حساسة لألحرف الكبيرة والصغيرة ،حيث يجب التأكد من كتابة األمر البرمجي

بشكل صحيح ،حتى يعمل البرنامج كما يجب (. )analogRead - analogread
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كيف تقرأ قيمة المقاومة؟

التيار الكهربائي وقانون أوم ()Ohm’s Law
التيار الكهربائي عبارة عن سيل من اإللكترونات الحرّ ه التي تتحرك من الطرف الموجب ( )+إلى الطرف السالب

( )-في الدائرة الكهربائية ،ولهذا التيار جهد يمكنه من تنفيذ أعمال معينة وكلما زاد الجهد ،زاد مقدار العمل الذي

يستطيع التيار تشغيله .لقياس الجهد الكهربائي يجب استخدام قانون أوم ( )Ωالذي يصف العالقة بين الجهد (:)V

وهو قوة تدفق الشحنات الكهربائية ،والمقاومة ( :)Rوهي مقاومة الناقل لهذا التدفق ،وبين النتيجة الحقيقية
وهي ش ّدة تدفق الشحنات وهي التيار ( ،،)Iحيث تتناسب العالقة بين الجهد والتيار المار بين نقطتين طرديًا،

وتلخص في القانون التالي)V=I x R( :

ويمكننا االستفادة من هذا القانون لحساب قيمة التيار المسموح بمرورها في أي عنصر إلكتروني دون تلفه ،سنأخذ
( )LEDعلى سبيل المثال ،ومن المعلومات المتوفرة لنا أن:

1.1يحتاج الـ  LEDلجهد بقيمة .1.6v

5v = 1.6v + RV >> RV = 3.4v4.4

2.2تغذي وحدة ( )Ebotالعناصر بجهد مقداره .5v

5.5وباستخدام قانون أوم نستنتج أن

3.3يجب أن يكون الجهد عند الـ  GNDمساوي 0v

1
5 6 x100 =5600Ω = 5.6KΩ

2

I=(V/R) = (3.4/220) = 0.015A = 15.4 mA

لهذا نستنتج أن الجهد الرئيسي للدائرة من بوابة

(:)Signal
Ebot Volt = LED volt + Resistor volt

لالستــــــــــــــزادة
حـــول الموضوع
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الفصل الرابع :السيارة متجاوزة للعقبات

مشروع السيارة متجاوزة للعقبات ..
السيارة متجاوزة للعقبات هي تقنية تعتمد على استشعار الروبوت

لألجسام التي أمامه عن طريق استعمال مستشعرات خاصة (أشعة

2x
2x

2x

1x

6x

القطع البالستيكية للمشروع

فوق صوتية ،أشعة تحت الحمراء  ..إلخ) والتي تساعده على

اإلحساس بالمجسمات من حوله وبناء على ذلك يتفادى الروبوت
المجسمات بالرجوع ثم الدوران حول ذلك الجسم باستخدام
ً
حاليا في روبوت المكنسة
محركاته .وتستخدم هذه التقنية

الكهربائية ،والذي يمكنها من تنظيف الغرف دون الحاجة إلزالة

األثاث أو العقبات من أمامها.

في هذا المشروع سيتعلم المستخدم طريقة صناعة روبوت

متجاوز للعقبات بأبسط أشكاله عن طريق استخدام معرفته البرمجية السابقة باإلضافة استخدام القطع

البالستيكية لصناعة نموذج متكامل جاهز للعمل لهذه الفكرة.
يبدأ البرنامج بانتظار زر الكبس
حلقه Repeat
اﻟﺘﻜـــــــﺮار

زر اﻟﻜﺒﺲ

و يكون لون الليد ازرق و عند الضغط يقوم الروبوت بالدخول في

و بدء قياس بعد األجسام باستخدام مستشعر الموجات بشكل مستمر و يكون لون الليد

اخضر  ،وعند اقتراب الروبوت من جسم ما وعلى المسافة التي يحددها المستخدم يتحول لون الليد لألحمر

ويصدر تنبيه صوتي ثم يغير اتجاهه ،ويتكرر هذا األمر طوال فترة عمل الروبوت حتى يقوم المستخدم بالضغط
على زر الكبس

زر اﻟﻜﺒﺲ

مرة أخرى.

2x

6x

2x

1x

2x

1x
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01
1.1ابدأ بتحريك عامود المحرك من الوسط إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار لتتمكن من تركيب

المحركين بجانب بعضهما البعض .اضغط مع الرفع ألعلى على الجزء الخلفي من المحرك حتى

02

03

اضغط هنا

تتمكن من فتح الجزء الشفاف.

2.2أزل عامود المحرك مع التروس خارج المحرك ،وادفع التروس بيديك إلى أقصى اليمين في أحد
المحركات وفي اآلخر ادفعها إلى أقصى اليسار ،ثم أعد الغطاء البالستيكي إلى مكانه.

3.3تأكد أن اتجاه عامود المحرك متعاكس في المحركين ( أحدها إلى اليمين واآلخر إلى اليسار)
4.4اقلب المحركين وثبتهما على لوح ( )9x15البالستيكي ,بحيث تكون األسالك قريبة من أحد
األطراف القصيرة للوح ،ثم ركب قطعة ( )Lفي الوسط بين المحركين ،بعد ذلك ركب قطعة

لوح ()3x15

قطعة ()L

( )3x5على ( )Frame Smallثم اقلبها وثبتها على لوح (.)9x15

5.5استخدم قطعتين من لوح ( )3x15وركبهما على جانبي المشروع ،اضغط على األلوح بقوة حتى
تسمع صوت التركيب الذي يؤكد ثبات القطع.

قطعة ()3x5
Small Frame

04

05
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06

07

6.6استخدم قطعتين من ( )Full Pushو( )Small Gearوثبتهما على عمود المحرك بحيث تدخل
قطعة ( )Full Pushأوال ثم( )Small Gearبعدها ،ثم كررها على عمود المحرك الثاني.

7.7لصناعة العجلة ،أدخل في العمود األزرق قطعة ( )Full Pushثم ( )Big Gearثم العجلة ،كررها

Full Push

على العجلة الثانية.

Small Gear

8.8ركب قطعة ( )3x5على الصف الثاني من لوح ( ،)9x15ثم جرب إدخال العجلة إلى أحد

الفتحات الجانبية على لوح ( ،)3x15بحيث تركب تتداخل مع( ،)Small Gearثم أضف (Full

 )Pushإلى نهاية العمود من الداخل لتثبيته ،كررها على الجانب اآلخر.

9.9سيكون الشكل النهائي للجزء السفلي من السيارة بهذا الشكل ،تأكد من تطابقه من الصورة

08

09
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10

11

1010اقلب المشروع واستخدم ثالث قطع ( )3x5وثبتها كما في الصورة.
1111استخدم قطعتين ( )1x5وركبها على ظهر وحدة ( ،)Ebotثم ثبتها على لوح ()9x15
1212ابدأ بتركيب زر الكبس على القطعة الخلفية من المشروع كما في الصورة ،ثم صلها بمنفذ ()A0
على وحدة()Ebot

1313ركب مستشعر الموجات فوق الصوتية على الجزء األمامي من السيارة ،ثم صلها بمنفذ (،)A1
ركب الطنان والليد متعدد األلوان أعلى مستشعر الموجات فوق الصوتية كما في الصورة ثم
صل الليد متعدد األلوان على منفذ( )0و الطنان على منفذ ( )1وأخيرًا ركب المحركات في
المنافذ ذات التيار العالي على جانبي الوحدة ،ثم ابدأ بعملية البرمجة.

12

13

55

برمجة المشروع
خطوات العمل:

RGB

1.1قم بتوصيل المشروع كما هو موضح.
2.2اسحب زر الكبس ،ومستشعر الموجات فوق الصوتية قائمة

( )inputوالليد متعدد األلوان والطنان والمحركات من قائمة

( )outputإلى الشاشة التصويرية.

3.3اضغط على ( ) في العناصر في الشاشة التصويرية ،ثم اختر
اإلعدادات كما هو موضح في البرمجة ،ركز أثناء البرمجة

وحاول تخيل طريقة عمل البرنامج أثناء البرمجة.
ِ 4.4
صل الوحدة عن طريقة الـ ( )USBوشغلها.

5.5اضغط على زر (.)Download
استعن بالمشاريع السابقة المشابهة13 - 10 :
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اختبر معلوماتك واحصل على شهادتك ..
بعد إتمامك لجميع مشاريع الدليل ،أصبحت اآلن مؤهالً للحصول على شهادة خبرة في نظام (.. )Ebot
وحتى تتمكن من الحصول على الشهادة ،يجب عليك اجتياز االختبار الموقع وطباعة الشهادة مباشرة.

Serial Number: 625377

وطور مهاراتك ..
استمتع
ّ
قصص االبتكار العلمي  :سلسله قصصيه لمغامرين صغار يواجهون مشاكل الحياة ويضعون حلول ابتكاريه.
في كل كتاب  4مشاريع علمية تكنولوجيه لألطفال تحتوي على برمجه وتوصيالت إلكترونيه وتركيبات
ميكانيكيه.
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مشروع علمي مختلف

10

كتب

onc.makersacademy.net
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