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اإلهداء
بسم هللا الرحمن الرحٌم
(قل إعملوا فسٌرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنون)
صدق هللا العظٌم
إلهً الٌطٌب اللٌل إال بشكرك والٌطٌب النهار إلى بطاعتك  ..والتطٌب اللحظات إال بذكرك  ..وال تطٌب اآلخرة إال بعفوك ..
وال تطٌب الجنة إال برؤٌتك
هللا جل جالله
إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة  ..ونصح األمة  ..إلى نبً الرحمة ونور العالمٌن..
سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم
إلى من كلله هللا بالهٌبة والوقار  ..إلى من علمنً العطاء بدون انتظار  ..إلى من أحمل أسمه بكل افتخار ٌ ..ا من أفتقدك ٌا
من ٌرتعش قلبً لذكرك ٌا من أودعتنً هلل أهدٌك هذا البحث
والدي العزٌز
إلى مالكً فً الحٌاة  ..إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفانً  ..إلى بسمة الحٌاة وسر الوجود
إلى من كان دعائها سر نجاحً وحنانها بلسم جراحً إلى أغلى الحباٌب
أمً الحبٌبة
إلى من بها أكبر وعلٌه أعتمد  ..إلى شمعة متقدة تنٌر ظلمة حٌاتً ..إلى من بوجودها أكتسب قوة ومحبة ال حدود لها..
إلى من عرفت معها معنى الحٌاة
أختً
إلى األخوات اللواتً لم تلدهن أمً  ..إلى من تحلو باإلخاء وتمٌزوا بالوفاء والعطاء إلى ٌنابٌع الصدق الصافً إلى من
معهم سعدت  ،وبرفقتهم فً دروب الحٌاة الحلوة والحزٌنة سرت إلى من كانوا معً على طرٌق النجاح والخٌر
إلى من عرفت كٌف أجدهم وعلمونً أن ال أضٌعهم
صدٌقاتً
وأخص منهم:
المهندس طبٌى  :اٌمان الحاج ادرٌس
فً
إلى كل باحث عن فكرة مضٌئة تنٌر له زقاق الطرٌق ...وإلى أصحاب العقول النٌرة ،والبصائر المستنٌرة ومن زرع ّ
روح المبادرة  .إلٌهم جمٌعا ً أهدي هذا البحث المتواضع
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في مثليهمهيالمحظات يتومف اليرمحظليفحرمظلل يفملخيهملحمففي محظتيف م
ًملحمف تت لمتجملع هتم ف م
ظلجمع هتم ف مكا متوم،مت خع لفمحأل حف م عخ لت
ًمكللييففمتمييفمفيي محظفلييتلم يمفخايي مظ ييتمفيي م هتفيي م
سييرا،م،مسييرا،ح
حظمرييت م يملاييلنًمثييرمحظيياكففتوم نييا،متجمع ييتمإففييت مكييت احم ظيي م
جت خ ت… فاحجبمعال تمشي فه م شي فملسيتتات تمحظ يفحامحظيافرملي ثاحم
ظ تمحظ ل لفم إتذظلرم إاظكمج هادحمكخ لففم ف مإ تءمج لهمحظ غ مظ ُخ عثم
ييييييييييييييي ...
يييييييييييييييرمج في
ييييييييييييييي مثي
حألثي
لخييهملحمحثضيي ...حتا امإأسييم مافييتومحظويي فم حيث ييتحم حظ ايي ففم
يافرم
يتف ظ ي محظي
يتظ مف ي محظتلي
ياحملل ي فم،سي
يافرمحماي
حظمتخ ي م ظ ي محظي
م
ثهييييييي حمظ يييييييتمطففييييييي محظعاييييييي م حظمعففييييييي ...
ظ مجملعملستتات تمحألفتضه.......م

"كه عالم ًا ،فإن لم تستطع فكه متعلم ًا ،فإن لم تستطع فأحب العلماء ،فإن لم تستطع فال تبغضهم"
وأخض بالتمذٌز والشكز

الذي اقول له بشراك قول رسول اهلل : $
 إن الحوت في البحر  ،والطير في السماء  ،ليصلون على معلم الناس الخير 
وكذلك أشكر كل من ساعدنى على إتمام هذا البحث وقدم لى العون ومد لى يد المساعدة وزودنى بالمعلومات الالزمة إلتمام هذا البحث وخص
بالذكر:
والمهنذس ٌاسز محمذ عبذ العاطً
المهنذس مظطفى فاروق خلٍل
الذين كانوا عونا ىل يف حبثى هذا ونورا يضيء الظلمة اليت كانت تقف أحياناً يف طريقى.
أما الشكز الذي من النىع الخاص فتىجه بالشكز أٌضا إلى كل من لم ٌمف إلى جانبى ،ومن ولف فً طزلى وعزلل مسٍزة
بحثى ،وسرع الشىن فً طزٌك بحثى فلىال وجىدهم لما أحسست بمتعت البحث ،وال حالوة المنافست اإلٌجابٍت ،ولىالهم لما
وطلت إلى ما وطلت إلٍه فلهم منى كل الشكز....
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Abstract
This project focuses on the development of a line follower algorithm for a Two
Wheels Balancing Robot. In this project, ATMEGA8 is chosen as the brain board
controller to react towards the data received from Balance Processor Chip on the
balance board to monitor the changes of the environment through five infra-red
distance sensor to solve the inclination angle problem. Hence, the system will
immediately restore to the set point (balance position) through the implementation of
internal PID algorithms at the balance board. Application of infra-red light sensors with
the PID control is vital, in order to develop a smooth line follower robot. As a result of
combination between line follower program and internal self-balancing algorithms, we
are able to develop a dynamically stabilized balancing robot with line follower
function.
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المستخلض
اصببب الروبببى مسببتمةم علببً وطبباس وا ببع فببٍ الصببىاعُ بسبببب خصائصببها .الروبببى قبباة ع علببً العمبب فببٍ 24
ببباع متىاصبببل ةون الشبببعى بالتعبببب علبببً عكببب

اإلوسبببان أن تقصبببر لفتبببرع معُىببب مبببه الببب مه .تكلفببب إلعبببةاة الروببببى

فبببٍ الىقبببض ال ا بببر َصبببب أكثبببر َسبببرا واحتمبببا علبببً المبببةي الطىَببب هبببى ةلُببب علبببً قبببة تها علبببً أةاء .ولكبببه فبببٍ
الىاقببع ،لببُ

هىببا

وبببى قبباة ع علببً العم ب تمامببا ومببا لا هىال ب

خطببأ .وحببةع ت كببم أفض ب ح ب هىببا ،للسببما بتىفُبب

الروبببى بكفبباءع وجع ب أق ب خطببأ .ه ب ا المشببرو م اول ب لتىفُ ب وحببةع ت كببم PIDعلببً الروبببى المت ببر لمعرف ب مببا
إذا كببان الروبببى

َعمبب بكفبباءع .هبب ا الروبببى

الشببرَظ األ ببىة .وهبب ا هببى المجببا حُبب وفبب

لببةَها وحببةع تتبببع المببظ ،حُبب أوهببا ببىب تتبببع المسببا البب ٌ
 ،PIDالروبببى

و ى فعا والت ر علً طى المسا بسال
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ببم مببه

ببىب تكببىن قبباة ع علببً متابعبب الشببرَظ األ ببىة علببً

