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الميالدقبل350
،أرخيتاساليونانيالرياضياتعالم

"Archytas of Tarentum"،يبين
ماسعليهيطلقميكانيكًياطائًرا

شكلعلىالجهازكان."الحمام"
.بالبخارمدفوع،طائر
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:قبل الميالد 222
ما الساعات المائية والمنظمني بين

للوهلة األولى ، ال تبدو الساعات 
المائية آلية ، إال أنها ذات صلة 

مثلة أوالً ، إنها أ. بالروبوتات لسببني
ألنظمة التغذية الراجعة ، وثانًيا ، 

عملت بعض األجهزة الروبوتية 
.  المعقدة المبكرة كساعات مائية

تاريخ الروبوت



م1200
قام َأبو العزِ بن إسماعيِل بن الرِّزاز 

الجزري بصنع ساعة الفيل المائية 
م ، أي منذ أكرث 1200لملك ديار بكر عام 

عام  ، حيث كانت الساعة 800من 
األولى اليت تعمل بشكل اآللي 

(Automation بعد فواصل زمنية ( 
.معينة

يعترب الجزري  من أعظم 
. التاريخفيوالمخرتعنيالمهندسني
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م1770
-Pierre Jaquet)دروز جاكيهقام بيري 

Droz) دروز جاكيهوهرني لويس
(Henri-Louis Jaquet-Droz ) وجان

 Jean-Frédéric)ليشوفريدريك 
Leschot.)

الموسيقي و :بصنع ثالث دمى آلية 
.الرسام والكاتب

واألكرث تعقيًدا من بني ثالثة آالت 
الكاتب حيث إنه قادر على كتابة ما 

حرًفا نصًيا مشفًرا على 40يصل إلى 
ة والكتابة الفعلية تتم بواسط. عجلة

ريشة اإلوزة اليت يغمسها الكاتب 
.بالحرب
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م1898
ببناء وعرض قارب تيسالقام نيكوال 

.آلي يتم التحكم فيه عن بعد
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م1913
(  Henry T Ford) فورد هيرنيقام 

برتكيب أول خط تجميع قائم على
 Tحزام ناقل ، مما يسمح بتجميع طراز 

Fords دقيقة 93في.
.
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م1920
ألول "  روبوت"تم استخدام كلمة 

، في مرسحية الكاتب 1920مرة عام 
المرسحي 

 Karel)تشابيكالتشيكي كارل 
Čapek) رجال "، اليت حملت عنوان

"اآللية العالميةروسوم
مة من الكل" روبوت"حيث تأتي كلمة 

اليت تعنية Robotaالتشيكية 
اإلجبار على العمل بدون )الُسخرة 

(.مقابل مادي
.
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1932
Lilliput

انت اليت تم إنشاؤها في اليابان ، ك،
أول لعبة روبوت يتم إنتاجها 

.لالستهالك الشامل
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1949
(.وإليسإلرم)روبوتات جراي والرت 

في أواخر األربعينيات من القرن 
الماضي ، قام جراي والرت ببناء أول 

إلرمروبوتي سلحفاة له يدعى 
لقد أراد إثبات أن السلوك . وإليس

المعقد يمكن تحقيقه من خالل 
.  غاالتصال المناسب بني خاليا الدما

ألهم عمله األجيال الالحقة ، بما في
سنلقي نظرة . بروكسرودنيذلك 

لـ Machina Speculatrixفاحصة على 
Gray Walterفي األسبوع الرابع.
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1954
أول براءة اخرتاع ألول روبوت صناعي

جونيور براءةديفولقدم جورج يس 
اخرتاع ألول روبوت صناعي ، وهو 

Unimation
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م1961
أول روبوت صناعي استخدم فعليًا 

في المصنع كان
)يونيمايتالروبوت   UNIMATE  )

حيث , من إنتاج رشكة جرنال موتورز 
استخدم في 

مصنع الرشكة بوالية نيوجرييس 
.بالواليات المتحدة األمريكية 
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م1983
كانادارمناسا 

ذراع آلية للسماح بنرش الحموالت 
.  والمناورة والتقاطها في الفضاء
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م1999
ايبو

اإلصدار األول من Sonyأطلقت رشكة 
AIBO وهو كلب آلي لديه القدرة ،

مع على التعلم والتسلية والتواصل
.مالكه
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م2000
أسيمو

، ASIMOأطلقت هوندا ألول مرة 
الجيل القادم في سلسلة من 

.الروبوتات البرشية
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م2004
روفر الرميخ الثاني

مركبات استكشاف الرميخ )
، للبحث عن الصخور (المتجولة
الة التقطت الرمكبات الجو. وتميزيها

أيًضا صوًرا بانورامية تمد العلماء 
بالمعلومات اليت يحتاجونها إلجراء

.مزيد من البحث
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م2012
وجوجل بريوستويوتا 

صة تصدر إدارة نيفادا للسيارات أول رخ
.  ةقيادة لسيارة آلية ذاتية القياد

ارة التقنية داخل السي Googleوطورت 
كأول  Toyota Prius، وتم اختيار طراز 

.ترخيص
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: م2015
صوفيا

ي ا أول روبوت يحصل على الجنسية ف
العالم حيث حصل على الجنسية 

السعودية، وحصل على لقب أول 
بطل ابتكار لربنامج األمم المتحدة

اإلنمائي والظهور في الربامج 
الحوارية التلفزيونية ومخاطبة 

الجماهري كمتحدث في عدد من 
األحداث الرائدة في الصناعة واألمم

.المتحدة
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تعريف الروبوت



:تعريف معهد الروبوت األمريكي
الروبوت هو آلة متعدد الوظائف 

قابل للربمجة ومصممة لنقل المواد 
أو األجزاء أو األدوات أو األجهزة 

المتخصصة ، من خالل حركات مربمجة 
مسبقًا للقيام  بمجموعة متنوعة من 

.المهام

تعريف الروبوت



آلة : تعريف الروبوت
ام اإللكرتوميكانيكية  قادرة على القي
بأعمال يتم برمجتها مسبقًا للقيام 

.بها بشكل آلي 
وغالًبا ما تكون أعماالً شاقة أو 

.خطرية أو دقيقة 

تعريف الروبوت



مكونات الروبوت



مكونات الروبوت

1

2

3

4

وحدة التحكم
نظام الرؤية والكامريات

نظام حركة او التنقل نظام االستشعار والحساسات 



:CPUوحدة  التحكم 
وهو العقل في الروبوت الذي يقوم

بتنفيذ برامج التشغيل
.والتحكم في مكونات االخرى 

وحدة التحكم



:CPUوحدة  التحكم 
وهو العقل في الروبوت الذي يقوم

بتنفيذ برامج التشغيل
.والتحكم في مكونات االخرى 

وحدة التحكم



: النظام االستشعار والحساسات 
الحساس هو أداة تحول المؤثر 

ة قو, رطوبة , ضغط , حرارة )الفزيائي 
الى اشارة كهربائية يمكن ....( 

للحاسب قراتها ومعالجتها

نظام االستشعار



ففي حالة: نظام الرؤية والكامريات
د توفر هذا النظام في الروبوت فال ب

لجة من توفري الربمجيات الخاصة بمعا
الصور حىت يمكن استخالص 

المعلومات المفيدة من الصور اليت
تنقلها الكامريات

نظام الرؤية



تستخدم :نظام حركة او التنقل 
العجالت نظام التنقل في الغالب 

ولكن في معظم التطبيقات 
ت الصناعية يكون جسم الروبوت ثاب

ويقترص الحركة على ذراع وقبة يد

نظام الحركة



وتعترب هذه  من المكونات : الذراع 
اع  الرئيسية الثابتة في بعض أنو

الروبوت وعادة يصنف الذراع بحسب
عدد درجات حرية الحركة للذراع 

درجات 6وافضلها ما يتمتع بعدد 
لحرية الحركة وهي ثالث درجات 

للحركة المستقيمة في احداثيات
.ع,ص,س

نظام الحركة



استخدام الروبوت



استخدام الروبوت

1

2

3

4

.المجال الصناعي
.المجال العسكري واألمين 

المجال الطيب .المجال العلمي 



تشكل التطبيقات الصناعية أهم
ث   التطبيقات الستخدام الروبوت حي

ر أنها هي األساس في اخرتاع وتطوي
.الروبوت 

السيارات العدد وتستخدم مصانع
األكرب 

.من الروبوت الصناعي 

الروبوت الصناعي



:لماذا يستخدم الروبوت في المصانع 
أن يمكن للروبوت: ثبات مستوى الجودة -1

ينجز اإلعمال المتكررة بنفس المستوى
.الجودة المحددة للعمل

بوت يمكن للرو: ثبات مستوى اإلنتاجية -2
وت ال أن ينتج العمل بمستوى ثابت ألن الروب

احة وال يحتاج إال أن يأخذ اسرت, يكل وال يمل 
.وال يمتنع عن العمل

: العمل اآلمن في الظروف الخطرية -3
ف يمكن للروبوت أن يعمل بكفاءة بالظرو

ة درجة الحرار: الخطرية للعمل البرشي مثل 
.الشديدة 

يمكن للمصانع خفض: خفض التكلفة -4
وت تكاليف اإلنتاج من خالل استخدام الروب

.كبديل لإلنسان 

الروبوت الصناعي



:لماذا يستخدم الروبوت في المصانع 
أن يمكن للروبوت: ثبات مستوى الجودة -1

ينجز اإلعمال المتكررة بنفس المستوى
.الجودة المحددة للعمل

بوت يمكن للرو: ثبات مستوى اإلنتاجية -2
وت ال أن ينتج العمل بمستوى ثابت ألن الروب

احة وال يحتاج إال أن يأخذ اسرت, يكل وال يمل 
.وال يمتنع عن العمل

: العمل اآلمن في الظروف الخطرية -3
ف يمكن للروبوت أن يعمل بكفاءة بالظرو

ة درجة الحرار: الخطرية للعمل البرشي مثل 
.الشديدة 

يمكن للمصانع خفض: خفض التكلفة -4
وت تكاليف اإلنتاج من خالل استخدام الروب

.كبديل لإلنسان 

الروبوت الصناعي



يؤدي الروبوت أدوارًا مهمه في العمليات
استكشاف األماكن 

اليت( الفضاء أو المحيطات) البعيدة مثل 
يصعب على البرش

.الوصول إليها 
وينفذ الروبوت مهام علمية مهمة في 

العمليات االستكشافية 
جمع عينات من الرتبة أو الصخور : مثل 

.وغريها 

:المجال العلمي



.  عمليات إطفاء الحرائق 
.  ترسب الغازات السامة 

حيث يمكنها مواجهة الظروف القاسية 
.والخطرة

ثاالستجابة للكوار



حيث يمكنها القيام : الطائر بدون طيار 
:بعمليات 

دها الرماقبة واالستكشاف من خالل تزوي-1
بالكامريات وأجهزة االستشعار

.والكشف لألزمة 
ها عمليات التجسس وذلك من خالل تزويد-2

.بكامريات التجسس وأجهزة التنصت 
ا العمليات القتالية في حالة تزويده-3

.باألسلحة القتالية 

العسكري واألمين 



حية تشمل الروبوتات الطبية والرعاية الص
أنظمة مثل الروبوت الجراحي  واألطراف 

االصطناعية ، وكذلك الهياكل الخارجية 
.  اآللية

المجال الطيب



يقوم روبوت بأشياء لطيفة ومرحة، 
وتمارس بعض الرياضات

.أو الخدمة المزنلية كالتنظيف وغريها 

الروبوت المزنلي



م فيها إن الروبوت التعليمي  بيئة تعلم يت
تحفزي األفراد من خالل تصميم وإنشاء 

.االبتكارات
:ومن أهم ممزياتها 

.تطوير قدرات الطالب اإلبداعية 
.سلية تطوير التعلم بطريقة ممتعة وأكرث ت

لى تبسيط لغات الربمجة وتعزيز قدرتهم ع
.التحكم في الروبوتات 

الروبوت التعليمي



شكرًا لكم


