
 

 إعداد: سهيل أنور ساّلم (6( من )0الصفحة ) 4102 –فرباير 
 

 

 STEMورشة عمل اإلبداع 

 4102إبداع 
 LEGO MINSDSTORMSوبرنامج  NXT-Gعن طريق  جتربة التحكم باملكيف الصحراوي -0

 LabVIEW وبرنامج NXT-G جتربة التحكم باملكيف الصحراوي عن طريق -4

 

 الشركات املشاركة
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STEM – عن طريق  التحكم باملكيف الصحراويNXT-G  وبرنامجLEGO MINSDSTORMS  
 ةقيدق 41الوقت:   

  STEM بـما هو املقصود 
الربط  عمل علىيالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات و األساسية األربعة وهي تعليمال مواديشمل هو نظام تعليمي 

لمدارس اإن  .اقع العملي والوظائف المستقبليةالطالب للو ئليهيها قيادة التعليم نحو إلىوالتكامل بينهم , ويهدف 

تكامل دمج و غالباً بعمل تقوم  Science, technology, Engineering & Math or Medicine (STEM)التي تقوم بتعليم 

 .والرياضيات في مناهجها المدرسية في مواد العلوم والتقنية والهندسة

 من المعلومات أنظر:لمزيد 

http://education.ti.com/studentzone/StudentZoneUS/careers/index.html  

   STEMالتطبيق العملي ملفهوم الـ 

 األجهزة املستخدمة:
 Dell Venue 8 pro ( withجهاز لوحي 

windows 8.1) 

 LEGO MINDSTORMSلرتكيب برنامج يستخدم 
 LabVIEWبرنامج وكذلك 

 

 .NXT-Gجهاز التحكم 

قراءة بيانات المستشعرات ثم وظيفة هذا الجهاز هو 
تشغيل برنامج التحكم ونقل إشارة عن طريق مدخل 

 .إخراج اإلشارات لغلق أو فتح الدائرة
بعد االنتهاء من تصميم البرنامج, يتم تشغيله من هذا 

  الجهاز وبدون الحاجة لجهاز كمبيوتر.

 Vernier قياس درجة الرطوبة النسبيةمستشعر 

Relative Humidity Sensor 
وطيفه هذا المستشعر في هذه التجربة هو 

اإلحساس بدرجة الرطوبة النسبية  ونقل هذه الدرجة 
 SensorDAQلمستشعر 

 

http://education.ti.com/studentzone/StudentZoneUS/careers/index.html
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Yt18ywcPN-cv_M&tbnid=t39DEwvXICbenM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.itpro.co.uk/mobile/19538/dell-latitude-10-tablet-review&ei=cKUdU5-6L4bvswaP4IGQBQ&psig=AFQjCNEKi1h1ewk9CddPHhsy5B3wNf9t2g&ust=1394538201442819
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jryvY5yKC3i3LM&tbnid=PCdabG7bslS7xM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.coertvonk.com/family/school/lego-mindstorms-nxt-g-6107&ei=qc5oU7qQA5GX7QaGs4CgBQ&psig=AFQjCNFwIzabf42fPj_bLD2-4dhWUVoqtg&ust=1399463767746532
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 Vernier Stainless Steelمستشعر احلرارة 

Probe 
هذا المستشعر في هذه التجربة هو  وطيفه

بدرجة الحرارة  ونقل هذه الدرجة  اإلحساس
 SensorDAQلمستشعر 

 
 

  First Relay – األول املبدل
بإشارة رقمية أو أوامر رقمية أو ريلي منخفض الفولت وهو باألصل عبارة عن  Relayدائرة كهربائية تقوم بدور الـ 

Relay  ضوئي تم تعديله بنزع الخلية الشمسية الظاهر في الصورة الثانية والمحاطة بالخط األحمر وتوصيل سلكين
وتم ربط هذين  RJ11مكانه كما يشاهد في الصورة الثالثة وتم وضع هذا المبدل داخل علبة لتوصيلة سلك من نوع 

ستخدام سلك تلفون عادي في هذا الطرف السلكين مع التمديدات الموجود على غطاء هذه العلبة بحيث يمكن ا
باإلضافة إلى  JW1fhn dc5Vبجانب الريلي الثاني من نوع  BreadBoardلينتهي في الطرف األخر ويتم ربطه مع الـ 

Breadboard Adapter for LEGO MINDSTORMS  علماً أن األسالك الكهربائية لهذا المبدل تم توصيلها مع مفتاح
On/Off  هذا المفتاح بحيث عند وضعOff  يتم فصل عملية التحكم بالكمبيوتر وبالمستشعرات بحيث يرجع المكيف

فبهذا يتم تفعيل عملية التحكم من خالل الكمبيوتر  Onلوضعه السابق أما إذا وضعت المفتاح على وضعية 
 والمستشعرات وباقي التجهيزات 

 NXT-Gعلى جسم المكيف علماً أنه يمكن لجهاز الـ  ( تبين العلبتين وهما مركبتان9( إلى رقم )7الصور من رقم )
 ( مبدالت بحيث يمكن التحكم بإطفاء وتشغيل المكيف وليس فقط المضخة وبالسرعات كذلك.3التعامل مع عدد )

 

 Breadboard –لوحة التوصيل 

-NXTاز والذي يحمل اإلشارة الخارجة من جه Breadboard Adapter for LEGO MINDSTORMSوتستخدم لتوصيل 
G ( 01ثم يمررها عبر األسالك للريلي الثاني, صورة رقم.) 
 

 Second Relay –املبدل الثاني 

 (.00فولت, صورة رقم ) 221ويستخدم لغلق أو فتح الدائرة التي سترسل للريلي األول الموصول بالكهرباء 
 

 Breadboard Adapter for LEGO MINDSTORMSولوحة التوصيل  NXT-Gحمول بني 
 (.02لتوصيلها للوحة التوصيل, صورة رقم ) NXTوهو الذي ينقل اإلشارة الخارجة من جهاز 

 

 
  (0صورة رقم )

 (2صورة رقم )
 

 (3صورة رقم )
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 (4صورة رقم )

 

 
 (5صورة رقم )

 
 (6صورة رقم )

 
 (7صورة رقم )

 
 (8صورة رقم )

 
 (9صورة رقم )

 
Breadboard 

 (01صورة رقم )

 
Relay JW1fhn DC5V 

 (00صورة رقم )

 
Breadboard Adapter for LEGO 

MINDSTORMS 
 (02صورة رقم )

 
 مكيف صحراوي

وهي الجهاز المتحكم به )تشغيل / إطفاء( حسب درجة 
 الحرارة المبرمجة.

 

 

 LEGO NXT Mindstormsبرنامج التصميم والتحكم  

http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=T73il3WDpqZ_DM&tbnid=fo5OMaV29PpgMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://elcodis.com/parts/2231131/JW1FSN-B-DC12V.html&ei=BNNoU63_FPLG7Aa8zYGADQ&psig=AFQjCNEGpnSM72Qw9Cn3nnyobGBWgbTXwQ&ust=1399465027070746
http://www.dexterindustries.com/images/BreadBoard_Adapter-2.JPG
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 شعار البرنامج

 

 
 Block Diagramمثال لصفحة تصميم برامج التحكم 
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STEM –  التحكم باملكيف الصحراوي عن طريقNXT-G  وبرنامجLabVIEW    
 ةقيدق 41الوقت:   

 

التصميم والتحكم والذي  ببرنامجيشترك هذا الحل مع الحل السابق باألجهزة المستخدمة ويختلف 

 تفاصيله أدناه.

 LabVIEWبرنامج التصميم والتحكم 

 
 شعار البرنامج

 
 

 

 

 

 مثال لصفحة نتائج )برنامج أثناء التشغيل( Block Diagramمثال لصفحة تصميم برامج التحكم 
 

 

 


