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 إهداء ...
زهر  ألزهر وأكرر وأعيد كما أقولها في كل محاضراتي : اكتبوا علي جبينكم األ"أحدثكم عن جامعة ا

 رض إلي أقصاها"ألوافخروا بذلك في كل مكان تذهبون إليه من أدني ا

والمعلم واألب الروحي الدكتور : أحمد صفوت رحمه اهلل، مؤسس الفريق منذ  كلمة أهداها لنا الق ائد  

 ستة عشر عاما

حيث أنار بها العقول، ورسم بها الطريق نحو الهدف األسمي والغاية المبتغاة، توصيل العلم وتبادل    

 الخبرات .

صيل العلم  وهي تو وها نحن نهدي له هذا العمل لعلنا نوفي بعض حقه، وتحقيق ا منّ ا لحلمه ورسالته  

 دائما...

 نهدي هذه المادة العلمية إلي األب الروحي للفريق، الدكتور أحمد صفوت رحمه اهلل...

 

 

 

 عن الفريق:
نحن الفريق المنظم لمعرض األزهر للتطبيق ات الهندسية، وهدفنا األساسي هو تأهيل الطالب من خالل  

ق العمل، والعملي في سو   بين المحتوي النظري داخل الجامعة  تقديم كورسات وورش عمل هدفها الربط
ا مهارة العمل  لفة وأولهكما يعمل الفريق علي تنمية الجانب التقني في الطالب، وإكسابه مهارات مخت

الجماعي والقيادة وغيرها من المهارات التي البد منها في شخصية المهندس التميز في مجاله، ثم في  
العمل علي هيئة مشاريع يعرضها كل طالب في ما تعلمه طوال العام، ويتم عرضها    آخر العام يخرج هذا

 في معرض األزهر للتطبيق ات الهندسية الذي ينظمه الفريق ويعمل عليه طوال العام.
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:مقدمة  

  

البد من معرفة بعض المفاهيم االساسية الخاصة  ونبدأ كالمنا عن التحكم واألردوين أنقبل 

 بالكهرباء, لذا سنقوم بإستعراض بعض تلك المفاهيم.

 

 :أساسيات الكهرباء

 Currentالتيار الكهربى  -

من الشحنات الكهربية فى الموصل. واصطلح العلماء على ان اتجاه  عبارة عن سريان

 (.-( إلى السالب )+الشحنات تكون من الموجب )

 Voltageالجهد  -

 هو كمية الشغل المبذول لنقل كمية من الشحنات من نقطة ألخرى أقل منها فى الجهد.

 Resistanceالمقاومة  -

 أثناء مروره فى الموصالت. أو الممانعة التى يواجهها التيارهى المعاوقة 

والعالقة التى تربط بين الجهد والتيار عالقة طردية. بمعنى أنه عند زيادة فرق الجهد بين 

نقطتين فإن التيار المار بهما يزداد, شريطة ثبات المقاومة بين هاتين النقطتين وكذلك 

 .(1. 1كما هو موضح بالشكل ) ثبوت درجة الحرارة. وهو ما يعرف بقانون أوم

 

 

(1. 1) شكل
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 :أنواع التيار الكهربي

, بحيث يتحرك فى هو تيار موحد االتجاة  :Direct Current (DC)  -ر التيار المستم -1

 اتجاة واحد فقط.

اتجاهه دوريا ًمع  الذى يتغيرالتيار  وه :- Alternative Current (AC)  التيار المتردد -2

 (2. 1كما هو موضح في الشكل ) الزمن

 

 (2 .1)  شكل

 ر من شكل معروفتر المتردد لها أكولكن موجات التيا

أو كما  (square wave)منها  الموجة المربعة 

 هي عبارة عن و  (digital signal) يطلق عليها

يعنى وهذا    (V-)إلى(V+)  تتغير قيمتها منموجة 

ي كما هو موضح ففى الفولت فقط  لموجة قيمتين أن ل

الموجة األساسية واألولية ذه هي هو ,(3. 1الشكل )

لتي تهمنا  في هذا الكورس ألنها الموجة المستخدمة ا

 .التحكم  في 

 

 

 

 

 

 

 (3. 1)  شكل
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 ؟ - control تحكمال ما معني 

لكى نتمكن من التحكم البد و .آلياً  وأوضع شئ من خالل جهاز معين  إمكانية تغير هو التحكم 

 من معرفة ثالث مصطالحات أساسية :

 

 

 

بة للمدخالت والمخرجات فهى عبارة عن إشارات كهربية , هذة االشارات الكهربية تمثل فبالنس

ظاهرة فيزيائية. فمثال من الممكن أن يكون أحد المدخالت فرق جهد يعبر عن قيمة درجة الحرارة 

جهد يمثل سرعة مروحة. هذا بالنسبة  فى الوسط , وكذلك من الممكن أن يكون أحد المخرجات فرق

للمدخالت والمخرجات , تبقى لنا معرفة معنى المعالجة , وهى ببساطة مجموعة من العمليات التى 

تتم على المدخالت حتى نحصل على بعض المخرجات. فمثال يمكن عمل دائرة لقياس درجة حرارة 

حتى نتمكن من تشغيل مروحة بسرعة  الوسط , ثم القيام ببعض العمليات على قيمة درجة الحرارة

 تتناسب مع درجة الحرارة. الشئ المبهم إلى االن هو كيفية القيام بتلك العمليات )المعالجة(.

مجموعة من األوامر من , بحيث يتم كتابة عالجة هو استخدام البرمجةومن أكفأ الطرق للقيام بالم

أين من الذى سيقوم بتنفيذ البرنامج وفكرة المشروع, وتظهر لنا عقبة أخرى وهى  خاللها يتم تنفيذ

 .MicroControllerسيتم وضع البرنامج ؟! وهنا يأتى دور المتحكم الدقيق 

 

 

Microcontroller: 

المتحكم الدقيق عبارة عن عقل النظام وهو 

المتحكم االساسى  فى الدائرة , فهو الذى يأمر 

متحسس الحرارة بقياس درجة الحرارة , وهو 

الذى يقوم بحساب السرعة المناسبة للمروحة, 

ومن ثم يأمر المروحة بالعمل بتلك السرعة. وحتى 

يتمكن من القيام بتلك المهام وخصوصا تلك التى 

ى على عمليات حسابية , فإنه يحتوى فى تحتو

داخله على االجزاء الرئيسية ألى كمبيوتر )ولكنه 

ليس كمبيوتر عادى( فيحتوى على معالج دقيق 

Microprocessor  وذاكرة عشوائية ,

Input 

 المدخالت

 

Processing 

 المعالجة

Output 

 المخرجات

 (   4. 1)شكل
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RAMوذاكرة دائمة ,  Flash Memory  باالضافة لبعض العناصر االخرى التى سيتم

 (4. 1كما في الشكل ) ة صغيرة جدار موجودة فى مساحالعناصتوضيحها فيما بعد. كل هذة 

 .ولها أنواع عدة  للتناسب مع عمل المتحكم الدقيق

 :أنواع  المتحكمات الدقيقة
يوجد فى السوق عدد هائل جدا من المتحكمات الدقيقة تختلف طبقا لعدد كبير من العوامل,       

 من أهمها الشركة المصنعة وإمكانيات كل متحكم دقيق.
 ATMELالمنتج من خالل شركة  AVRوفى هذا الكتاب سنتعامل مع المتحكم الدقيق من نوع 

 ستكون محل اهتمام الكتاب.المختلفة, والتى والمستخدم على لوح أردوينو 

 :Arduino -األردوينو
تستخدم  .Open Source Software & Hardware... ربوردة الكترونية مفتوحة المصد

بكثرة من قبل الهواة والمحترفين حول العالم لتنفيذ المشاريع التى تتطلب تحكم. وذلك من خالل 

ل بتنفيذها. وقبل الخوض فى تفاصي االردوينوتابة األومر التى يقوم لك Arduino Cاستخدام لغة 

 Open Sourceاالردوينوا , سنوضح مفهوم مفتوح المصدر أو ما يعرف بالـ

 
 

 :Open Source مفتوح المصدر 
 

 Freeبديل للمصطلح الحديثة نسبيا وهو من المصطلحات
Software وانتشار الكمبيوتر الشخصى.  ةصاحب نشأذى ال

انه بإمكانك كمستخدم  Open Sourceومعنى مفتوح المصدر أو 
للبرنامج إذا كان  Source Codeاالطالع على الكود المصدرى 

برنامج للكمبيوتر, وكذلك االطالع على التصميم الهندسى إذا كان 
منتج. وليس فقط االطالع بل يمكنك التعديل على الكود المصدرى 

 التصميم الهندسى بما يناسب إحتياجاتك. او
 

كان مقتصر على  Open Sourceفى بداية انتشار مفهوم الـ
فقط, ولكن بعد فترة اصبح هذا المفهوم ينطبق أيضا  Softwareالـ

 Open Sourceالـ. ومن أشهر االمثلة على Hardwareعلى الـ
Software  هو نظام التشغيلLinux الـ. أما أشهر االمثلة علىOpen Source 

Hardware هى لوحة أردوينو. 
 

على كل األكواد المصدرية والتصاميم  هواننا نستطيع اإلطالعمفتوح المصدر,  معنى أن أردوينو
وكثرة المشاريع انتشار األردوينو األسباب الرئيسية فى أهم من الهندسة الخاصة به , وهذا 

المستخدم فيها.

 (5. 1)  شكل
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 :  أنواع لوح أردوينو
 

 ويتمثل اإلختالف فيما بينهم  ونوع  40عددهم أكتر من وردوينمن ألواح األيوجد أنواع عديدة  
 .في القدرات والشكل والحجم والثمن حتى يتناسبوا مع جميع األفكار والمشاريع 

كما في الشكل  …,UNO, Mega, Nano, Lillypad, Boarduinoمن أشهر األنواع   
(1 .6) 

 

 

 (6. 1)  شكل

 

 :الرابط  يمكننا الدخول إلي هذا  مميزات كل نوعلمعرفة و

https://www.arduino.cc/en/Main/Boards 

 

على ذاكرة مناسبة وعدد , وذلك إلحتواءه  Arduino UNO خالل هذا الكتاب سنقوم بإستخدام

 من المداخل والمخارج كافى ألغلب المشاريع.

 

Arduino UNO : 

م تحتوى على المتحكلكترونية إعبارة عن دائرة 

حتوى على كل وت  ATmega328P الدقيق 

 المتحكم الدقيقذلك المكونات الالزمة لتشـــغيل 

للمدخالت  (pins) عدد معين من المنافذ وتوفر

جات اإل ية والمخر خدمهالكترون ــــت  فى التى نس

ــــكل ) المشــــاريع المختلفة  .(7. 1كما في الش

 

 (7. 1)  شكل

https://www.arduino.cc/en/Main/Boards
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 Arduion UNOاألجزاء المختلفة للوحة 

 ( مكونات لوحة االردوينو.8. 1يوضح الشكل )

 

 (8. 1)  شكل

 

- Digital I/O Pins :  ــوعددها اربعة عشر فى  pinsمخرج , ويمكن استخدام هذه الـ

. 13:  0(. وتأخذ تلك المخارج االرقام High, Lowالتعامل مع االشــــارات الرقمية )

ـــتخدامها إلخراج قيم   وبعض هذة المخارج عليها العالمة )~( والتى تعنى أنه يمكن اس

 كما سنعرف بعد قليل. Analogتناظرية 

- Analog Input Pins  , وعددها ســــت مداخل, وتســــتخدم لقراءة القيم التناظرية :

 .A0 : A5وتأخذ االرقام من 

: والتى من خاللها نســـــتطيع امداد األردوينو بالطاقة الالزمة منافذ دخل وخرج الطاقة  -

ه , وكذلك إمداد المكونات المتصــــلة به بالطاقة. ويوجد عدد لمداخل ومخارج للتشــــغي

 الطاقة بيانها كاالتى : 

 3.3V, 5V  ــة : وهــذة االطراف يمكن من خاللهــا إمــداد االجهزة المتصـــــل

 على الترتيب. 5Vأو  3.3Vباألردوينوا بالجهد الالزم لتشغيها سواء أكان 

 GND :  .ــــــوهذا هو الطرف الســالب للجهد لكل  Groundويتم توصــيل الـ

 المكونات المتصلة باالردوينوا بتلك النقطة.

 inV  : خدم هذا الطرف إلمداد األردوينو بالجهد الالزم لتشـــــغيله. فيمكن يســـــت

لتشغيل االردوينو. كما يمكن إمداد  GNDو  inVفولت بين  9توصيل بطارية 

ـ عن طريق توصيله بالكمبيوتر. أو  USBاألردوينو بالطاقة من خالل مدخل ال

بمدخل الطاقة الموجود باللوحة. Power Supplyمن خالل توصيل 
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   فولت, إال ان  20فولت و  6ويســـــتطيع األردوينو تحمل جهد كهربى ما بين

 فولت. 12فولت و  7الـاالفضل امداد االردوينو بجد بين 

 :Reset Button  زر اعادة التشغيل -

ــــغيل البرنامج الموجود على األردوينو من البداية. وكذلك يوجد  من خالله يتم إعادة تش

ــ 3.3Vبجانب مخرج  Resetطرف يسمى  يتم بداية البرنامج  GNDعند توصيلة بالـ

 من البداية.

 كما هو موضح بالصورة السابقة .

, وكما ذكرنا من قبل فإنه يتم كتابة برنامج يتحكم  Arduino Unoاالن عن لوحة تكلمنا إلى 

 فى عمل الدائرة فأين يتم كتابة هذا البرنامج وكيف؟!

. وهى عبارة عن برنامج Arduino IDEيتم كتابة الكود فى البيئة التطويرية الخاصة بأردوينو 

من أجل كتابة الكود وكذلك تحتوى  متعدد المهام يحتوى على واجهة رسومية بها محرر نصى

الى لغة يفهمها المعالج  Arduino Cوالذى يحول الكود المكتوب بلغة  Compilerعلى المترجم 

 الموجودة فى داخل بوردة أردوينو.

 ويمكن تحميل البرنامج مجانا من خالل استخدام الرابط :

 https://www.arduino.cc/en/Main/Software 

 

 .Linux, Macومن الممكن استعمال البيئة التطويرية لألردوينوعلى  نظامى 

واجهة البرنامج الرسومية

https://www.arduino.cc/en/Main/Software


                                                                        introduction to Arduinoردوينومقدمة الي اال

 

 ( واجة برنامج االردوينو.9. 1يوضح الشكل )

 

 (9. 1)  شكل

إلى لغة يفهمها المعالج.  Arduino Cالزر المسئول عن عملية تحويل الكود بلغة   .1

 ومن خالله يمكن معرفة وجود أخطاء فى الكود أم ال.

 مسئول عن تحميل الكود على لوحة أردوينو .2

 بدأ برنامج جديد .3

 فتح برنامج مكتوب من قبل .4

 حفظ الكود الحالى .5

 المكان المخصص لكتابة الكود .6

  Serial Monitorالـ .7

 Terminalالـ .8

 سنتعرف على دور كل واحد من تلك العناصر خالل الكتاب.
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 الفصل الثاني

المدخالت 

والمخرجات 

 الرقيمة
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Digital input /output 

 مقدمة

يحتاج إلى كود حتى يتمكن من القيام بوظيفة معينة,  واألردوين نلى أأشرنا فى الفصل السابق إ

لكتابة هذا الكود, وكذلك نقله إلى لوحة أردوينوا. واشرنا أيضا  Ardunio IDEويتم استخدام 

استخدامها  ناأنه يمكنو  Digital I/O Pinsالى بعض أجزاء لوحة أردوينوا وخصوصا الـ

 .ردوينومن األشارات إشارات من الخارج أو إخراج  إبال إلستق

 

 Inputمن الممكن أن يعمل كدخل  Digitalطراف الـن أى طرف من األأهنا يمكن مالحظة ومن 

النظام )الدائرة( من الخارج مثل شارات التى يستقبلها هى اإل Inputفالـ.  Outputأو كخرج

 شارات التى ى اإلهف Outputالـشارة ضغطة زر, أما إ

 .LEDنارة إرجى مثل اشارة كهربية مسئولة عن يخرجها األردوينو للعالم الخا

 ونعني بقولنا إشارات أنها إشارة كهربية تعني جهد كهربي أو تيار كهربيز

 ن االجهزة التى تتصل باألردوينو من الممكن أن تكون دخل او خرج.أفيمكن مالحظة  

 

 :Analogو الـ Digitalالفرق بين الـ

- Digital  :( االشارة الرقمية 1. 2يوضح شكل ) 

 

 (1. 2)  شكل

 

 

- Analog :( االشارة التناظرية2. 2يوضح شكل) 
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 (2. 2)  شكل

 

والجدول التالى  مختلفة الخصائص.كهربية  إشارات هي signals  analog &digitalالـ 
 يوضح بعض الفروق بينهما.

 Analog Digital 

 منفصلة زمنية إشارات الفيزيائية المقاييس وتمثل مستمرة إشارة اإلشارة

 Ex: sine signal Square wave الموجة

 مثال
 ,الهواء في البشري الصوت

analog electronic devices 

Computer, CD, DVD, 
digital electronic devices 

 نقل
ال إرسوأ

 بيانات

 خالل الضوضاء طريق عن للتدهور تتعرض
 .بالضوضاء لتأثرها دقتها تقل ولذلك النقل

 الضوضاء ضد تكون نأ يمكن
 بالضوضاء تأثرا أقل وإشاراتها

 كبيرة طاقة تحتاج analogـ ال األدوات الطاقة
 ال طاقة تستدعي digitalـ ال األدوات

 تذكر

  

 

 :  Digita pins for Arduinoوفي هذا الفصل سنتحدث عن الـ

  

كما ذكرنا من قبل   13 لـ 0 نم أرقامهم  pins 14األردوينوعبارة عنى ف digital pinsـ ال
 مهماستخدرقمه الموضح بلوحة األردوينو ويتم ا طريق عن  pinيتم معرفة كل  وبالتالي

,, يتم ذلك  output أو كانت inputلكن كيف نعرف ما إذا كانت    inputs & outputsـك
  pins ـالهذه و ,الخاص باألردوينو دكوالتي نقوم بكتابتها داخل ال البرمجية األوامر طريق عن

 تيار سحبتأن  مكني pin وكل  volt 0  هوأقل  volt 5 أقصاه جهد تستطيع أن تتحمل فرق
  .  mA 40 أقصاه

.  
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Hello World! 

بساطة شروع بمع األردوينو,,, الم سنعرف  كيفية التعاملومن خالله  سنقوم بتنفيذةأول مشروع 

لمدة  LEDردوينو من خالل مقاومة ويقوم األردوينو بإضاءة الـمتصلة باأل LEDعبارة عن 

 ثانية , وإطفاءها لمدة ثانية أخرى.

 التى سيتبعها البرنامج هيا االتى :بعد التفكير قليال فى البرنامج , نجد ان الخطوات 

 Outputهو  LEDإخبار األردوينو بأن الطرف المتصل بالـ -

  LEDإنارة الـ -

 االنتظار لمدة ثانية  -

 LEDإطفاء الـ -

 االنتظار لمدة ثانية أخرى, ثم التكرار من الخطوة الثانية. -

 ( الكود المستخدم لتنفيض المشروع3. 2: يوضح شكل )الكود 

 

 (3. 2)  شكل
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 عند تنفيذ البرنامج من قبل األردوينو , فإنه يقوم بتنفيذ أسطر الكود بالترتيب.

 :شرح الكود 

ثم نجد بعدها , ()void setupنجد كلمة  السطر االول :

داخل هذين القوسين يتم كتابة  {}قوسين من هذا النوع 

األوامر المراد تنفيذها مرة واحدة فقط. وتكون فى الغالب 

األوامر الخاصة باالعدادات , مثل تحديد أى االطراف 

 خرج وأيها دخل , وهكذا.

 

ـــانى : ـــطر الث ــــ    الس ـــدأ ب ـــة تب ـــى جمل ـــوى عل ـــز   يحت ـــذا الرم ـــدأ به ـــة تب وأى جمل

فإنهـــــا تســـــمى تعليـــــق 

ل وال تتــــدخل فــــى عمــــ

البرنـــــــامج , ولكــــــــن 

 الغرض منها التوضيح للقارئ غرض ما يليها من سطور.

 

ــطر الثالــ  : وهــو  pinModeاالمــر  الس

ــــف أى األطــــراف  االمــــر الخــــا  بتعري

م اســــتخدامها كــــدخل وأيهــــا خــــرج. ســــيت

ن الفــراب بــين االقــواس يأخــذ قيمتــين بينهمــا فاصــلة , القيمــة األولــى تمثــل رقــم ونالحــظ أ

المــراد اســتخدمها, أمــا القيمــة الثانيــة فتمثــل الحالــة , هــل هــو دخــل أم خــرج  Pinالـــ

(INPUT / OUTPUT )ففــى هــذا المثــال فإننــا قمنــا بتعريــف الـــPin  13رقــم 

 كخرج.

 

,,, وكما قلنا فإن كل ما بداخل القوسين  Void setupيمثل نهاية الـ {القوس  السطر الرابع :

 مرة واحدة فقط عند بدأ التشغيل. يتم تنفيذة void setupبعد  {  }

 

 {  }وبداخل القوسين  void loopكل ما يلى  السطر السادس :

 فإنه يتم تكراره عدد ال نهائى من المرات.

 

 تعليق , النه يبدأ بـ    السطر السابع :

 

هذا االمر مسئول  السطر الثامن :

ل هعن التحكم فى مستوى الخرج. 

فولت, ويكون التحكم فى مستوى الخرج خا   0فولت أم  5هل  HIGHأو  LOWهو 

... ونالحظ ان  pinModeبإستخدام االمر  OUTPUTالتى سبق ان تم تعريفها كـ Pinبالـ

المراد التحكم فى  Pinالفراب بين القوسين يأخذ قيمتين بينهما فاصلة, القيمة األولى تمثل رقم الـ

. ففى هذا  (LOW, HIGH قيمة الخرج عليها, أما القيمة الثانية فتمثل قيمة الخرج هل هو )



                                                                  Digital i/o putsالمدخالت والمخرجات الرقمية                       

22 
Introduced by AZEX 

 .13رقم  Pinفولت على الـ5السطر , يقوم األردوينوا بإخراج 

 

هذا السطر مسئول عن االنتظار لمدة ثانية ,  السطر التاسع :

ة. ظار بالمللى ثانيفالرقم الموجود بين األقواس يبين مدة االنت

 مضيئة لمدة ثانية. LEDفتظل الـ

 

كما أشرنا من قبل  السطر العاشر :

يقوم  digitalWriteفإن االمر 

بتحديد قيمة الخرج. فنجد أن هذا 

 .LED, مما يعنى إطفاء الـ 13رقم  Pinفولت على الـ 0السطر يقوم بإخراج 

 

االنتظار لمدة لمدة ثانية , مما يعنى أن  السطر الحادى عشر :

 ستظل غير مضيئة لمدة ثانية. LEDالـ

 

فعند وصول البرنامج إلى هذا السطر  Void loopيمثل نهاية الـ {القوس  السطر الثانى عشر :

 مما يعنى تكرار ما بداخل األقواس. Void loopالذى يلى الـ }فإنه يرجع الى القوس 

 ملخ  األوامر السابقة : 
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 ( يوضح الدائره التي ستنفذ هذا الكود.4. 2الشكل ) توصيل الدائرة :

 

 

 تحميل الكود على األردوينو 
 لى لوحة أردوينودوينو , فإن الوقت قد حان لنقله إالخا  بأر IDEبعد كتابة الكود دخل الـ

ولكن قبل نقله يجب التأكد من أن الكود ليس به أخطاء  وإال فماذا الفائدة من كتابة هذا الكود؟

الموجودة أعلى يمين الشاشة , وبعد   الـ  وذلك من خالل الضغط على عالمة

تشير  والتى  Teminal Spaceالضغط عليها ننتظر حتى تظهر الرسالة فى الـ

 (  5. 2كما بالشكل) إلى اكتمال التأكد من صحة الكود

 

 

 (4. 2) شكل

 (5. 2)  شكل
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بعد التأكد من صحة الكود , قم بتوصيل كابل األردوينو بجهاز الكمبيوتر, وتأكد من أن 

ر الرسالة وانتظ الكمبيوتر قد تعرف على لوحة األردوينو. ثم بعد ذلك قم بالضغط على

 الى تشير إلى انتهاء التحميل. 

 

 تضئ وتنطفئ كل ثانية ..... LEDبعد انتهاء التحميل ستالحظ أن الـ

 تعديل بسيط على الكود السابق, ولكن لنعرف سبب التعديل أوال...هناك 

,  Pin, فلنفرض اننا أردنا تغير الـ 13رقم  Pinبالـ LEDفى هذا البرنامج قمنا بتوصيل الـ

ففى هذا الكود  Pinفيجب علينا ان نرجع إلى الكود ونقوم بتغير كل سطر يحتوى على رقم الـ

قد تكرر أربع مرات فى  13الجديدة , ونالحظ ان الرقم  Pinبرقم الـ 13سنقوم بتغير الرقم 

قد  13ربع مواضع ال يسبب أى مشكلة , ولكن لنفرض أن الرقم فى األهذا الكود , فتغيره 

موضع ؟!! لحسن الحظ ان هناك  20موضع , هل سنقوم بتغيرة فى الـ 20تكرر مثال فى 

البرنامج بتعريف األردوينو بمكان  طريقة أخرى لذلك , وذلك من خالل أن نقوم فى بداية

 .(6. 2كما بالشكل ) LEDالـ

 

 (6. 2)  شكل

 

نالحظ أنه البرنامج كما هو, عدا زيادة سطر فى بداية البرنامج, الغرض منه كما قلنا تعريف 

المقابلة لرقم  LEDبكلمة  13, وقمنا بإستبدال الرقم  LEDالمتصل بها الـ Pinاألردوينو بالـ

 الجديدة. Pinالى رقم الـ 13نقوم بتغير فقط الرقم  LEDالمتصلة بالـ Pin, فعند تغير الـ 13

المخارج الرقمية وسنعرف  Digital output وكان هذا المثال يوضح كيفيه التعامل مع الـ

 .  Digital inputاالن كيفيه التعامل مع الداخل الرقمية الـ
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Digital Input Devices : 
 

 SWITCH-: 
 
 (:7. 2كما بالشكل ) أنواع أربع هلSWITCH ـ ال

 

 

 (7. 2)  شكل

 

 األنواع أشهر ألنهPushbutton switch ـ بال وسنهتم في هذا الكورس

                                                                     المستخدمة

 

 ة مر عليه ضغطلاعند LEDنارة الـإى ف buttonـ ال سابق لكن باستخدامال المثال نفس وسنتناول

 عند تحريره.وإطفاؤ

 ملحوظة:

 volt 0 إذا استقبلو HIGH شارةاإل هذهر يعتب volt 5 إشارةيستقبل  pin أي 

 ذي يعتبر كـال switch ـال طريق عن  هذا ما سنبني عليه هذا المثالو ,LOWإشارةتعتبر

input ـال تستقبلها والنتيجة ه منقسمة اإلشاره  نقرأو LED . 
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 الكود: ( يوضح 10. 2والشكل )

 

  (10. 2)  شكل

 

 . صورةله اكثر من و commentعباره عن   ,الكود أولى ف سطر  زيادة  هنا الحظنا

  . line comment وهذا ما يسمي بالـ هابعد  commentثم كتابه اي   //  بعملاما 

ا كم أكثر من سطر طويل تعليق عند كتابة مهااستخدايتم   commentـ لل أخري طريقة وهناط

 :  (11. 2في الشكل )

 

  (11. 2)  شكل

 حيثب مختصرة بطريقة داخل هذا الكود ماذا ينفذ يكتب داخل الكود   معرفة   تعليقأي   دةئفاو

 كامال الكود إلي قراءة  بدون اإلضطرار  التعليقيمكن الي مستخدم فهم هذا الكود من خالل هذا 
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سطر في الكود يقوم بشرح فائدة  هذا األمر امام كل  line commentن األفضل ان يكتب وم

 وتكون قد علمت احدا البرمجه بطريقة سهله وميسرة. في الكود

واطفاؤها عن طريق  LEDـضاءة الالي البرنامج المراد تنفيذه وهو إنرجع مرة اخري 

 buttonالـ

 ذلك عرفنا متغير وبعد   Digital pinأي  ىعل  LED & buttonـال بتعريف  قمنا 

  (int val ;)  الـ حتي يتم استقبال إشارة الذاكرةى ف قيمة حجزنا نقوم بان معناه وbutton 

)كما نستقبل الزائر في البيت في مكان ما هل يمكن ان نستقبل ضيف وليس عندنا مكان بداخلها 

وهذا المكان الذي تم حجزه يجب تعريف نوعه وهنا في هذا المثال نوعه عباره عن  الستقباله؟(

فولت وهذه ارقام صحيحة ويتم   5او 0عدد صحيح الننا قلنا ان األردوينو يقوم باستقبال اشاره 

وبعد ان عرفنا نوع المتغير يجب  intger(وهي اختصار لكلمة intتعريفها داخل الكود بكلمة )

  Val .هاسم كان وهنا في هذا المثال قمنا بتسميت ان نسميه بأي

 ملحوظه:

  ؟ قبل المتغير  const لماذ لم يتم وضع 

 كما انا ايضا ينقوم بقراءة قيمة   buttonأو الـ   LEDـال مثل ة ثابتوليست  متغيرة قيمة ألنه

 .  const.ليس من المعقول ان نضع قبله ف volt ـال

  buttonـالو  ,OUTPUTعلي أنها   LEDلـاسنقوم بتعريف  setup ـال بعد ذلك نجد  ثم

 .INPUT  علي إنه 

 :  loopـال ثم نتطرق إالي

 :  وهي كاالتي سنجد فيها أوامر جديده ومختلفه عن سابقتها 

val=digitalRead(button);  

وصل بها الم  pinـال الموجودة علي   voltـال قيمة معرفة أو قياس  منه األمرمقصودهذا 

 .  valباسم مسميال المتغيرى ف يتم تسجيل هذه القراءة و  buttonـال

 وهذا كان أول امر مختلف وهو أمر خاص بقراءة القيم الداخله  إلي بوردة األردوينو.

 

  : {} ()ifثم نجد بعد ذلك امر

 وهذا األمر يدل علي وجود شرط البد من تحقيقه لتنفيذ مابعده وصيغته كاالتي 

if ( condition ) { action } 

تم ي ما سيتم تنفيذه بناءا علي هذا الشرطو ()  القوسين تتم كتابة الشرط المطلوب توافره  بين
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وفي حاله عدم تحقيق الشرط يتم وضع االمر البديل بعد   {  } وضعه داخل هذين القوسين 

   val==HIGH حيث تم وضع الشرط وهو  وهذا ما تم فعله داخل الكود{  }else  ,كلمة

 LEDفإذا تحقق الشرط سيقوم باضاءة الـ( )if داخل قوس 

  وهو اطفاء الليد . elseأما إذا لم يتحقق يقوم بتنفيذ ما بداخل 

 ملحوظه 

 لماذا تم وضع عالمتين == عند الشرط ولم توضع عالمه = واحده ؟

مساواة القيمه مابعد العالمة بما قبلها اما عندد وضع   معناه ألنه عند وضع عالمة = واحده 

 عالمتين == معناه سؤال هل ما قبل العالمه يساوي ما بعدها ؟

 

 ... الدائرة المستخدمة توصيل( يوضح 12. 2) شكلو

 

 

 (12. 2)  شكل

وأيضا ما هذه   buttonمع الـ وفي هذا التوصيل البد وان نسال سؤاال ما هذه المقاومه المتصله

 ؟ LEDالمقاومه المتصله مع الـ

 ؟ ما فائدتها
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 ـالفإذا قمنا بتوصيل احد اطراف ,واالردوين إلي  اشارة  بإدخال هنا يقوم  switch ـال  

switch ـبال مباشرة والطرف االخر وباالردوينground  يكون هناك حالتين عند الضغط ف

أما في حاله عدم الضغط ,ال توجد هناك اي مشكلةو 0 لالردوينو قيمةدخل ب switch ـال علي 

انه ال ى يعن (متعلق الطرفو)أ float تسمية حالى فواالردوين طرفيكون   switchـال علي 

  هذا يسببو noise ـبسبب الفولت   5أو  0يعرف ماهي قيمه الفولت الداخله اليه هلي هي 

يقوم بتنفيذ األمر المتعلق بذلك او و 0 يقرأ يمكن ان  يقرا قيمه عشوائية  النهكبيرة جدا  مشكلة

في  pinـ ال لكي ال تجعل  المقاومة باستخدام كان البد من حل هذه المشكلة فلذلك قمنا ف,العكس 

 .  floatحاله الـ

 

 لمطبقا  voltـالى بالتالو جدا صغير  تيارفتسحب   كبيرة تكون المقاومةهذه   انى ف الفكرة

وعندها يكون الدخل  pin ـلباقي الجهد يتم تطبيقه علي اى بالتالو  يكاد يصل إلي الصفر عليها

 . HIGHإلي األردوينو قيمته 

 

 

 :   وهناك طريقتين لتوصيل هذه المقاومة 

pull up resistor  :5  ـبال صلةمت المقاومة ان حالةى ف volt ـوالswitch  

كما في الشكل   (active low switch) اسمه هنا  switchـال وضع  groundـبال

(2 .13). 

 

 (13. 2)  شكل

 

 

 

 



                                                                  Digital i/o putsالمدخالت والمخرجات الرقمية                       

30 
Introduced by AZEX 

pull down resistor  :ـبال صلةمت المقاومةground  ـوالswitch 5ـبال volt  

. 2وهو موضح بالشكل )  (Active high switch) اسمه هنا  switchـال وضع

14)  : 

 

 (14. 2) شكل

 

 

  يقابلهفي نفس الوقت و ,مر في البرمجةا ىوه ,يمكن استغاللها  واالردوين ىميزة ف وهناك 

 :  االمر ووه ,hardware لـفي ا ةضافإ

INPUT_PULLUP 

 :الكود ىف وسنعرف كيف نكتبه 

 ـمر الأ داخل  ,INPUTانه علي  switch ـمكان تعريف ال يكتب 

pinMode(switch,INPUT_PULLUP),  ؟ ما فائدته 

 pullupـال في حالة  switch ـال هذا األمر يمكن عدم توصيل المقاومه مع  باستخدام 

resistor, ـفي الوالن االردوين هذا وhardware   ـصل مع المتATmega  عليه  موجوده ال

pullup resistor   20 قيمتها بين kohm  50و kohm, نا مكنيو ,حسب االستخدام  ىعل 

 . micro data sheet ـالخالل من  ذلك  ة عرفم

 .pull – resistor يتم استخدامه البد من توصيله بـ switch وبذلك نكون ادركنا ان اي 

 PIR sensorاخر وهو  deviceمعنا واالن سنتعرف علي  input deviceوهذا كان أول 

. 
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PIR sensor - : 
 

 ؟  PIR sensorما هو 

 

 (15. 2)  شكل

 تحت األشعةي ومستى رالتغيرفاستشعابيقوم و ,(Passive Infra-Red )  هواختصار

 حرارية بصمة ها ل حمراء تحت أشعة تصدرتي ال واألجسام  ,(15. 2كما في الشكل ) الحمراء

 تحت لألشعةى التردد بالنطاق الخاصة الترددات من معين نطاق بمعني ان لها  خاصة

  300 – 0.7  بينى موج طول يعادلهذا و هيرتز تيرا 400 - 1 من ترددها ونطاق,الحمراء

 11-4 بين الموجي طولها سمةج من المنبعثة الحمراء األشعة مثال فاإلنسان ,ميكرومتر

  . ميكرومتر

كما في  المكانى فة الموجود األشعةى ف تغيرى أ رصدي ف  PIR sensor ـال ستخدمنلذلك 

 رصدعند و االشعة منة معينة درج يقوم بقياس  sensorفعند بدية عمل الـ ,(16. 2الشكل )

   . عليه لموجود ا الفولت تغير طريق عنه من خارجةلا اإلشارة تتغير  تغيرى أ

 

 (16. 2) شكل

 عملب رةئالداأي شخص تقوم  المكان دخل إذا  ,ئرة اماندا هي  من األمثله الشائعه الستخدامه و

  أو تصدر رسالة معينة او أي رد فعل اخر. نذارا
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الخاصه به   datasheet ـال  نقوم بقنح  sensorالـ معرفه المزيد من المعلومات عنول

 .وسنعرف كل ما نريد

 فكيف يتم توصيله في الدائرة :  (power-ground-signal ) أطراف ة ثالث  sensorـلل-

 ( .5voltستم توصيله بالفولت )  powerطرف الـ

 الدائرة.  groundيتم توصيله بـ  groundطرف الـ

 الموجوده علي لوحة األردوينو. I/Oـيتم توصيله بأحد أرجل ال  signalطرف الـ

 حالةى ف نهأوLED & Buzzer  ة بهادايرسناخد مثاال نوضح فيه ذلك بأن نقوم بعمل دائره 

 & LEDـالى عل او رد الفعل  الخرج كون ي (HIGH)  كان sensorـ الى عل الدخل

Buzzer ( يكونHIGH). 

  : (17. 2موضح في الشكل ) و الكود الي ينفذ ما سبق

 

 (17. 2)  شكل

 يعتبر هذا الكود ليس بجديد علينا كل مافيه قد تم شرحه سابقا 
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  (PIR – LED – buzzer) ـلل  memoryـالى ف مكان حجز تم  ال قد او

  outputs .أم  inputs هم هل ثم تم تعريفهم 

يكون الخرج  HIGHقيمته   PIR ـالى عل   voltـالإذا كان  ,تم وضع الشرط  loopـالى وف

 .  LOWوإذا كان غير ذلك تكون القيمة  .HIGHقيمته ايضا    LED & buzzerـالى عل

 

 

 ... رةئالدا توصيل ( يوضح 18. 2والشكل )

 

 

 (18. 2) شكل

 

واألن سندرس جزئيه جديدة وهي التحكم في األشياء  DCكل ماسبق كنا نتحكم في تيار مستمر 

 220التي تعمل بالتيار المتردد كمصباح المنزل مثال الذي يعمل علي تيار متردد وجهد كهربي 

 فولت  مع العلم ان األردوينو ال يدخل له أو يخرج منه إال خمسة فولت  فما العمل؟

ها ب تحكملمراد الا volt 220ـ وال  volt 5 ـال بين تربط interface رةئدا عند ذلك نقوم بعمل 

 . عبارة عن دائره وسيطة
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: Controlling high voltage circuit  -  

 
 relay & transistorـال طريق عنى العال volt ـالى ف هي دائرة يتم التحكم بها 

&resistor  .  

 . interfaceـ ال رةئدا ( يوضح 20. 2والشكل )

 

 (20. 2)  شكل

 

قبل شرح عمل هذه الدائره البد من معرفة شيء اساسي  وهو أننا نريد التحكم في شيئين الفولت 

سحب األردوينو ولكنها تالن األشياء التي تعمل بهذا الفولت ال تستعمل تيار ,وكذلك التيار  220

 . بكثير تيار أعلي من تيار األردوينو

ولكن  ACمتصل معها مصدر  ACلتي تعمل بالـإذا نظرنا إلي الدائره السابقة نجد ان اللمبة ا

 NO إلي النقطة  NCنجدها في مسار غير مغلق ولغلق هذا المسار يجب نقل السلك من النقطة 

 ويتم ذلك كاالتي:

Pin  ولكن هذا الفولت والتيار كافيين لتشغيل صغير تيارخمسه فولت و   منها يخرج واالردوين  

 groundمتصل بالـ  Relayالترانزستور حيث يعمل كمفتاح وعندئذ يكون أحد أطراف ملف الـ

ي هربي فونصل طرف الملف األخر بقيمه جهد سنتحدث عنها الحقا ففي هذه الحاله يمر تيار ك

ذا ه أنه عند مرور تيار كهربي في ملف فإنه يتو لد فيه مجال مغناطيسي الملف وكما علمنا سابقا 

تنتقل من ى وبالتال relayـ لأو ما تسمي بالريشة ل switch contactـ ال جذبالمجال يقوم ب

 وعند ذلك يتم غلق مسارا للمبة فتضيء . NOإلي النقطة  NCالنقطة 

يخرج من األردوينو لتشغيل الترانزستور إذن نحن نتحكم في شيء واحد فقط وهو الفولت الذي 

 متي يخرج ومتي ال يخرج أو  بمعني أخر متي تعمل اللمبه او ال تعمل.

كذلك قيمه و ,الالزم لتشغيل الملف   voltقيمة الـ ,شيئين  ةعرفال بد من م  relayـال للتعامل مع 

 وبناء عليه  لذي نشتريها relayـ ال  وضحين علي جسم م وهما  relayالحمل الذي يتحمله الـ

 واطراف ,مناسب لتشغيل الملف  power supplyبـ طرف ملف الريالييتم توصيل 
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وهما ما  normally open, common (20. 2الشكل )ا كانو موضحين في مك  relayالـ

أو موتور أو  مثال   volt 220 لمبة وتحكم فيه سواء كان مروحة اد الامربالحمل اليتم توصيلهم 

 . غير ذلك 

فولت وعندئذ يكون طرف  0مباشرة مع األردوينو ونخرج منه  relayلماذا ال يتم توصيل الـ

 ؟   groundالملف متصل بالـ

يار هذا التثر ؤي ان  مكنمباشرة يومع االردوين امه استخدفإذا تم يه تيار كبير ف يمر  relayالـ

ر يتحكم في التيا لكي الترانزستور  ذلك يتم وضع , ل يتم حرقه وبالتالي وينعلي االردو

ر الالزم له من مصدر الجهد الخاص به بعيد عن لوحه وعندئذ يسحب الملف التيالملف لالكبير

 األردوينو.

ى ف فرغهايو كبيرة شحنة شحنان ييمكن  الملف ان ,الملف مع صلالمت diodeـال دةئفا*

يتم تفريغ الشحنه  الدايودى عند وضع هذا وبالتال ,الترانزستور حرقفعندها سيتم  الترانزستور

 .فيه  الزائدة

 . boardـ ال وايضا علي  Proteus برنامج ىعل كاملة رةئالدا ( يوضح21. 2والشكل )

 

 

 

 (21. 2) شكل

 

 ... جدا بسيطووه ,المستخدم الكود ( يوضح22. 2والشكل )
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 (22. 2)  شكل

 

 

 . 7segmentوهو الـ output deviceوسندرس مثاال اخر للـ
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7-Segment- : 
 

 ( :23. 2)  بالشكل كما مستطيلة بطريقة ترتب  8واحيانا LEDs 7 عن عبارةى ه
 

 
 (23. 2)  شكل

 
  لهذا الرقم. ةالمناظر LEDsولكي تعطينا أي رقم تتم اضاءة الـ

 
كما   &dot (a - g )من رتبة م LEDs ـالهذه  و ,عشرية كعالمة يستخدم التامن  LEDـوال

 .(24. 2)هو موضح بالشكل
 

 
 (24. 2)  شكل

 
 
  تي تتم إضائتها لكل رقم ال LEDs الـو األرقام يوضح (25. 2) شكلالو
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 (25. 2)  شكل

 
 

 :  segment 7أنواع الـ
1-  : common anodeـال اطراف كل وفيها anode ـبال ببعضهاة متصلhigh (1)  وكل 

كما بالشكل   suitable current limiting resistor  خالل من (0) ـال عندتضىء شريحة
(2 .26)  . 
 
2- : common cathode  االطرافهذه  و ,ببعضها متصلة الكاثود اطراف كل هناو  

 خالل من (1) عليهاعندما يطبق وا  highـال عند تضيء شريحة وكل  groundـبال متصلة
current limiting resistor  كل لكي نجعل forward biased     anode 

  . نوع كل حسبى عل هابعض مع  LEDsـال وتوصيل الداخل من يوضحها (26. 2الشكل )و
 

 
 (26. 2)  شكل

 

 : 7segmentأطراف الـ
 
 حسب ground  or Vccواحدةو  LEDلكل منهم pins, 7 10هالsegment -7 ـ ال

 .نوعها 
 
 

 سنجد اننا ال بد من ان نضيء ,مثال 5رقم لكتابة   segment -7 ـال ولعمل برنامج باستخدام 

  high or low  جهد  LEDs ـال هذه علينطبق ومعناه اننا ,(a-c-d-f-g)رقم   LEDsـال

 . عليها العكس طبقن  LEDsـوباقي ال ,seg-7حسب نوع ال 
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 (27. 2كما بالشكل )كون الكود سي المرادة  ةوالنتيجالمعطيات  هذه  ىوبناء عل

 

 ...  

 
 (27. 2)  شكل

 
 عندها سنوصل و, seg-7 ـبسبب نوع ال هذا و HIGHكلها   LEDsـال ن أ سنالحظ 

كان نوعها وإذا  ,ground ـبال  commonـال

common anode  لـانصلcommon  ـبال 
5 volt ـالإذا اردنا إنارة و LED  نخرج عليها

الكود عندئذ يكون و ,low من األردوينو إشارة 

نجد أن   5رقم  إلضاءة (28. 2كما في الشكل)
أو  LOWالفرق الوحيد بين الكودين هو الخرج 

HIGH . 
 

 
 
 
 
 
 
 
  7segاالن ننتقل إلي برنامج أو كود اخر باستخدام الـو 

 عن   common cathode 7-Segـال شاشةى عل  9-0منوهو عمل عداد تصاعدي 
 : بطريقتين  يمكن تنفيذه  ,واالردوين طريق
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 :الطريقة األولي 
 0الطريقة سيتم العد من  وبهذهبعد كل رقم  delayوناخد  علي حده  كل رقم نقوم بإضاءة أن 

  9إلي 
 : المستخدم لتنفيذ ذلكالكود  ( يوضح 29. 2والشكل )

 
 

 
 (29. 2)  شكل

 
 .فما هو الطريق األسهل ؟ هذا ماسنوضحه االن في الطريقة الثانيه طويلة الطريقة  لكن هذه و
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 :الطريقة التانية 
   (30. 2)  الكود كما هو موجود في الشكل 

 
 

 
 (30. 2)  شكل

 سنوضحها ببساطةولكننا  هذه األوامر الموجودة في الكود لم تمر علينا سابقا 

 
إنما  واحد رقم لكنها ليست    ,int arrayوهو  ألرقام  memoryـالى ف مكان تم حجز : الأو

وهذه طريقة بدال من حجز مكان لكل رقم نحجز مكان واحد يمكن ان يحتوي  , هي عدة أرقام
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ويسمي هذا المتغير باسم مصفوفة لها عدد  , int لكن جميعها من نفس النوع علي أكثر من رقم 

ثم اسمها وهو  intمن الصفوف واألعمدة  يتم تعريفها كما هو مبين في الكود نوع المصفوفة 

array   وإذا كانت ,يتم كتابة عدد الصفوف واألعمدة بداخلها علي الترتيب  [][]ثم هذه األقواس 

,أي أنه ال  )31 .2(المصفوفة مكونة من صف واحد فقط يتم تعريفها كما هو موضح في الشكل 

 توجد أقواس لتعريف عدد األعمدة.
 

 
 (31. 2)  شكل

  
 

  . ارقام 5 منمكون   واحد صف هيئةى علة مصفوفأنه يتم تخزين  بالشكلبهذا   والمقصود
 أعمدة * 7  صفوف 10 هيئةى عل مصفوفةنرجع إلي الكود مرة أخري فنجد أن ال 

  ولكن ما معني هذه األصفار والوحايد؟ ,بداخله  وحايدو اصفار  يتم تخزين  صف كل
 : كاآلتى معناهم

 
 (32. 2) شكل

 
قم كما هو موجود في تترجم األرقام المطلوبة, أي انها تدل علي كل رهذه األصفار والوحايد 

 ما  LEDsـال سنقوم بإضاءة جميع   0رقم,فإذا أردنا إضاءة  ( 32. 2الجدول الموجود بالشكل)
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 7 ـالإذا كانت  LEDsعلي الـ  High خرج إشارة عن طريق ,ويتم ذلك g  رقم LED ـال عدا
seg -  من النوع common cathode وهكذا... 

 
حتي ال يكتب كل رقم علي حده  ;()digitalWrite ـال بدال من  array ـال تم استخدام و

 .,وبالتالي يتم كتباتهم داخل امر واحد وهذا اسهل واسرع وأقل خطأ
 ماكنأجزح كيفية استخدامها ننتقل لفهم بقية أوامر الكود ,بعد ذلك تم *وبعد أن فهمنا المصفوفه و

 .  seg-7ـال في  LED لكل Memoreyفي الـ
 
 

  : لكننا سنجد كود قبل تعريفهم وهو setup ـال داخل I/O*ثم بعد ذلك تم تعريف الـ

Void Num_Write (int); 
   function هذا األمر هو صيغة لـ

Function !!!!! 

 ؟  functionما هي الـ

وإذا أردنا استخدام هذا  void loopهي عباره عن كود يتم كتابته وتعريفه في مكان خارج الـ

إذا  functionما فائدة هذه الـ إذا .بأمر واحد void loopالكود يتم استدعاء هذا الكود داخل الـ

 ؟ void loopكان يمكننا أن نكتب الكود الذي بداخلها بداخل الـ

الفائدة  منها إذا كان هناك جزء من الكود سيتم تكراره أكثر من مرة داخل البرنامج المطلوب 

وعند استخدامه يتم استدعاؤه  functionفبدال من كتابة هذا الجزء اكثر من مره يتم كتابته داخل 

 بأمر واحد فقط .

 
 ...بأجزائها   functionـلل بسيط (يوضح مثال33. 2والشكل )

 

 
 (33. 2) شكل

 
 لماذا؟ void loopيتم تعريفها خارج الـ functionتحدثنا سابقا ان الـ

وأيضا  void loopيتم تعريغها بعد الـ functionأن أي  arduino Cـ ال  syntax من النه 
 أخري functionداخل  functionوال يمكن كتابة  functionعبارة  عن   void loopالـ
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 {} ()for.ـ ال *ثم بعد ذلك نجد داخل الكود أمر اخر جديد وهو 
 فمتي يستخدم هذا األمر ولماذا؟

 الموجودة داخل هذا القوس  statementـ ال بمعنب انه يتم تكرار ,التكرار عند ستخدمي
 .  () عدد مرات التكرار تتوقف علي الشرط الموجود داخل هذه األقوايولكن{}
 .  for يوضح كيفية استخدام (34. 2) الشكلو

 
 (34. 2) شكل

 
الخاصة بها فنجد أن هذه  statement ـال وبداخلها for نجد بداخلها أمر  loopـللالي ا إذا عدنا

نا نريد تنفيذها في هذا الجزء ان معناه هذا و  functionـلل عبارة عن استدعاء   statementالـ

  البرنامج.من 
 

 ... أطرافها وبم تتصلو  7segالـ ( يوضح 35. 2وشكل )

 
 (35. 2)  شكل
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 ؟ وكيف يتم توصيلهما segment-7 اتنين كيف يتم التعامل مع  
 

 (36. 2) كما هو في الشكلأوال التوصيل 

 
 (36. 2)  شكل

إذا أردنا أن نظهر رقم علي و  switchحيث يعمل الترانزستور كـوم بتوصيلها كما بالشكل نق 

 األخر والعكس. فتحالخاص بها ون switchالـ غلقإحداهما نقوم ب

 

 بينهميتم تقسيمه    delayـال طريق عنإذا أردنا أن نظهر رقمين عليهما معا نتحكم في ذلك -
  . عا تقريبا مين الرقم لكي اري 

جديد وهو  deviceهذه طريقة الستخدامهم االثنين معا هناك طريقه أخري وهي استخدام -
7seg decoder  7يمكن استخدامه للتحكم في اثنينseg .معا 

 
 
 .  LCDـالوهو جدا هام output device نتقل إلين
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LCD- : 
 

 ,حروف) الـيتم عرض وهي شاشة عرض  ,Liquid crystal display ـهي اختصار ل
 عليها ,ولها عدة أنواع . ...(  ةصور ملون ,رسومات ,أرقام

 :  LCD ـأنواع ال
1- Touch LCD  :(37. 2كما بالشكل) 

 
 (37. 2)  شكل

 
2- Graphical LCD .( 38. 2كما بالشكل). 

 
 (38. 2)  شكل

 

3-  Color LCD..( 39. 2كما بالشكل) 

 
 (39. 2) شكل
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4- Segment LCD  : (40. 2كما بالشكل) ة الرقميالشاشة .. 
 

 
 (40. 2)  شكل

 

5- Character LCD  :ن عدد يتكون معدد من الصفوف واألعمدة وكل صف  تتكون من

قسمة حسب عدد الصفوف واالعمدة وم, رقموكتب فيه حرف ايمن المربعات كل مربع 

  .. (41. 2كما بالشكل)ل
 

 
 (41. 2)  شكل

 
 .عمود  16وتتكون من صفين انها  ي ذلك معن  LCD 2 * 16 إذا قلنا أن الـ

 

 :  seg 7 ـالو LCDالـ الفرق بين

 
 . A & Rفي بعض األحيان مثل  7seg ـعدم التمييز بين بعض الحروف علي ال -1
 . من الحروف واألرقام حسب نوعها  كبير ث تتسع لعدديبح كبيرة LCD ـسعة ال -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  Digital i/o putsالمدخالت والمخرجات الرقمية                       

48 
Introduced by AZEX 

 :بيانهم كالتالي( و42. 2كما بالشكل ) pins 16  لها  LCDـال
1) Vss  : ـبال يتم توصيلها ground . 
2) Vdd  :5 ـبال يتم توصيلها V,  وهما المسئولين عن تشغيل الشاشة. 
3) Vee  :فإذا  ,مسئولة عن سطوع الشاشة

كانت و groundبالـ الشاشة   تم توصيل

فيتم توصيها  جيدة ة االضاء

اإلضاءة تحتاج أما إذا كانت ,groundبالـ

 .مقاومة متغيرة إلي تعديل يتم توصيلها ب
4) Rs (register select)  : لمعرفه ما

 أم  مرأ  اذا كان الكود المرسل اليها

data, ـبيتم توصيلها و digital pin  من

 .واالردوين
5) R/ W: ـبال يتم توصيلها ground, 

نقرأ من علي الشاشة ل ستعبر عن اننا هو

 ؟عليها ث هنبعأم 
6) EN (Enable): ـبيتم توصيلها و digital pin ومن االردوين. 
7) D0 :ال يتم توصيلها. 
8) D1 :ال يتم توصيلها. 
9) D2 :لهاال يتم توصي. 

10)D3: ال يتم توصيلها. 
11) D4:  data pin ,ـبيتم توصيلها و digital pin  االردوينومن. 
12)D5: data pin  , ـبيتم توصيلها و digital pin ومن االردوين. 
13) D6:  data pin, ـبيتم توصيلها و digital pin ومن االردوين. 
14) D7:  data pin, ـب يتم توصيلهاو digital pin ومن االردوين. 
 . V 5 ـتوصل ب ال(15
 .  ground ـتوصل بال(16

 
 : LCDبرمجة الـ

فال بد من برمجتها لعمل ذلك ,إذن البد  ,LCD ـالإذا أردنا أن نكتب حرف او كلمة أو رقم علي -

 وهي كاالتي:  أن هناك أوامر برمجية خاصة بهان م
 . وعن طريق االردوين LCD ثر استخداما عند برمجة الـكاألوامر مهمة هي أ 6 هناك 

لكي يقدر األردوينو علي التعرف  LCD ـمكتبة ال وإلستخدام هذه األوامر يتم استدعاء 

: األمرعلي هذه األوامر الستة, ويتم استدعاؤها عن طريق 
#include<LiquidCrystal.h> 

 
 :  وهي مفصلة كاالتي  LCDثم بعد ذلك نستخدم أوامر الـ

1- LiquidCrystal lcd(Rs,EN,D4,D5,D6,D7)  : الننا  يتم تسميه الشاشة

وداخل  ,LCD بـ سميتهات تم  هنا, مع بقية األوامر  بعد ذلك نستخدم هذا االسم 

 . LCD pins يتم توصيلها بـ تيال digital pinsـ رقام الا نضع القوسين 
2- Lcd.begin(cols,rows);  : يتم كتابة نوع الشاشة المستخدمة ,من جيث عدد

 .الصفوف واألعمدة
3- Lcd.clear();  :علي الشاشة أي كالم مكتوب مسح يستخدم ل. 

 (42. 2)  شكل
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4- Lcd.print ();  : ,إذا أردنا طباعة  يتم كتابة الجمل المراد طباعتها علي الشاشة 

إذا أردنا أن نطبع حرف يتم و ," "عالمتين التنصيص  بين نضعها جملة وكلمة ا

 . وإذا أردنا طباعة رقم ال نضع أي أقواس تتم كتابة الرقم مباشرة  ,'  'بين  كتابته 
5-  Lcd.print (millis()/1000); : ىعدد الثواني عللعرض االمر يستخدم هذا 

 .منذ بداية عمل الشاشةالشاشة من
6- Lcd.setCursor (cols, rows); :  إذا أردنا أن ننتقل من مكان الخر علي

الشاشة,أو بمعني أخر لصف أو عمود أخر نضع رقم الصف والعمود  المراد 

وكذلك  1إلي رقم  0مع العلم أن صفوف الشاشة تبدا من رقم  ,اإلنتقال إليهما 

 .15إلي رقم  0تبدأ من رقم األعمدة 
 
 ...علي الشاشه  AZEX'16لعرض كلمة  كود  ( يوضح 43. 2الشكل ) و
 

 
 (43. 2)  شكل

 
 

 
وسننتقل إلي جزء أخر وهو   Digital I/O ـجزء القد انتهينا من نكون  إلي هنا و

Analog I/P
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 الفصل الثالث

مدخالت ال

مخرجات الو

 التماثلية

 

Analog I/O 
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 : مقدمة

 فيها  كيفية التحكم وعرفنا  - Digital signalsشارات الرقمية اإل سابق درسنا فى الفصل ال

 . Inputs or outputsكانت أ سواء 

فيها وهي كيفية التحكم ونتعرف على نوع تانى من اإلشارات سالفصل  بإذن هللا هذا فى 

 . اإلشارات التماثلية

 : معنى اإلشارات التماثلية  -

ما كالتغير بين عدد غير محدود من القيم هذا  يكون وتتغير قيمتها مع الزمن عبارة عن إشارات 

  الـ فى. (1. 3)بالشكل

Digital signalكانت 

تتغير قيمتها بين رة اإلشا

 5Vوأ 0Vإما رقمين فقط 

 ,(غالباً فى األردوينو)

 Analogالـهنا في  لكنو

signal    تترواح قيمة

 5و  0بين الرقمين اإلشارة 

 ,0تكون  أن ممكن, ففولت

أو   5Vأو 4.25 ,3.5 ,1

 .غير ذلك

 

 

 ؟رة التماثليةشااإلأين توجد   -

غير فى درجة التولنأخذ أمثلة لذلك ك التماثلية ,البيئية يتمثل التغير فيها باإلشارة معظم العوامل 

ن وم....مقدار الضوضاء الموجودة فى مكان معين, والحراراة , اختالف نسبة األكسجين فى الج

 . ذلك غيروموجة الصوت الصادرة من أى شخص  هذه األمثلة  أهم

 

  ما هي اإلستفادة من التحكم في اإلشارات التماثلية؟ -

خرج معين بناءا نتحكم فى وألى تغير   Sensors ات رمستشعال استخدام  تمكننا من حتي 

 .المستخدم فى القياس  sensorـ على قراءة ال

رجة على تغير  د نتحكم فى موتور المروحة بحيث إن سرعة دورانه تختلف بناءامن ثم يمكننا الو

 . وغير ذلك من التطبيقات كثيرا حرارة  الغرفة

 

 (1. 3)  شكل
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 : Analog Inputs -مدخالت اإلشارات التماثلية  -
 

رتبين من م analog ـ مداخل لإلشارات ال 6 يوجد   Arduino UNO لوحة

A0 لـ A5  ( 2. 3كما بالشكل) ة شارإم أى مدخل فيهم لقراءة أى استخدا يتم

 . 0V to 5Vتتغير من تماثلية لفرق جهد كهربى قيمته 

 وهي دالة مهمة  نقوم باستدعاءاإلشارة التماثلية لكي يفهم األردوينوو

analogRead(pin); 

 A0 to A5حسب المدخل المستخدم   pinيتم وضع رقم الـو

 Analog toشارة التماثلية إلى إشارة رقمية عمل تحويل لإلتقوم بالدالة هذه  

Digital Converter (ADC) ( 3. 3كما هو موضح بالشكل.) 

 .فقطيفهم اإلشارة الرقمية  متحكمن أى أن من المعروف أل

 

 

 

 : من إشارة تماثلية إلي إشارة رقميةعملية التحويل  -
 تمرعمليه التحويل بثالث مراحل وهي :

 :Sampling مرحلة أخذ العينات من اإلشارة التماثلية فى فترات زمنية ثابتة  -1

 زادتعدد العينات كل ما  زادكلما وبأخذ أكثر من عينة للتغير فى قيمة اإلشارة   ADCالـ يقوم

 .الكفاءة فى تحويل اإلشارة

 

 :Quantization الـ مرحلة -2

 Fixedبيتم تقسيم المسافة الرأسية لإلشارة إلى مستويات ثابتة

quantities  الـ يتحدد عدد المستويات الرأسية حسب نوعو 

ADC. 

 10 ةمساحته التخزيني Unoواألردوينالمستخدم في  ADCالـ 

bits ,102 =   الثابته يكون بالتالى عدد المستويات و 

كما  1023 إلى 0 من ,مما يعني انها مرقمة من 1024

 .(4. 3بالشكل)

 

 (2. 3)  شكل

 (3. 3)  شكل

 (4. 3)  شكل
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 :coding  الـ مرحلة -3

 . 1023إلى  0إلى المستويات من  5Vإلى  0Vتتحول فيها كل قيم الجهود الكهربية من 

مثال وأردنا ان نعرف عدد المستويات التي يتم تمثيلها فيتم ذلك    3Vفرق جهد إذا كان هناك ف

 عملية حسابية بسيطة عن طريق 

(3*1023) / 5 = 613.8  

 األتي:فى الشكل السابقة  المعادلة  تتلخصو

 

 
 

عامل علي التيقدر الميكروكنترولر إلى إشارة رقمية التناظرية  حولنا اإلشارة قد  نكون بذلك و

 .معها 

 

 آلياً  ننا نتحكم فى اضاءة مصباحوهي أ  analogـ رة فى الئداأول  واألن سنقوم بعمل  

(automatic) عن طريق مستشعر لشدة اإلضاءةLightDependent Resistor 

sensor (LDR) ( 5. 3كما بالشكل.) عبارة عن عنصر  هو و

 .مادة شبه موصلة حساسة للضوءيحتوى على الكترونى 

 قلتسلطنا عليه الضوء وإذا  ,تكون المقاومة بين طرفيه كبيرة جداً و

المقاومة وعليه الساقطة  العالقة بين شدة الضوء )المقاومة  قيمة هذه 

 .( بين طرفيه عكسية

 :عناصر الدائرة 

Arduino UNO - 

LED - 

LDR - 

Jumper  wires - 

Breadboard - 

Resistors (220 ohm & 

10Kohm) - 

Avometer -  

( يوضح توصيل 6. 3الشكل )و

 . الدائرة

 

 

 

 (5. 3)  شكل

 (6. 3)  شكل
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 السببفما  ...  LDRالـ على التوالى معKohm 10مقاومة ثابتة قيمتها توصيل إهنا  نالحظ سو

 ؟في ذلك

تبعا والتغير فى المقاومة  ال يتعامل مع يتعامل مع التغير فى فرق الجهد الميكروكنترولر ن أل

 إلي  نحتاجولذلك بزيادة المقاومة عند ثبوت قيمة التيار الكهربى ,  يزدادلقانون أوم فرق الجهد 

 .التغير فى فرق الجهد مثل هذه المقاومة حتي يقدر األردوينو علي قراءة  توصيل

-مجزئ الجهد وتسمي هذه الدائرة المكونه من المقاومة والضوئية والمقاومة الثابتة باسم  

Voltage divider  .الـ باستخدامو Avometer  التغير فى فرق الجهد حول نقوم بقياس

قيمة فرق الجهد فى عدم وجود الضوء فنجد أن  .فى عدمه وة الثابتة فى وجود الضوء مالمقاو

=1.46 V  الـباستخدام معادلة وADC  . 

  5 / (1023*1.46)=300  : قيمة المستوى

 

 .. المستخدم لهذه الدائرة ( يوضح الكود7. 3والشكل)

 

 

 

 (7. 2) شكل

 

 

 :شرح الدائرة 

 .تحميل الكود وبمصدر الكهرباء  وبعد توصيل األردوين
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بالتالى فرق الجهد عليها و,كبيرة   LDRالـتكون مقاومة (ليالً )فى حالة عدم وجود ضوء  <<

  analog A0ـمدخل ال بالتالىو,فرق الجهد على المقاومة الثابتة أقل ما يمكن وأكبر ما يمكن 

رق الجهد على المقاومة الثابتة يقرأ فس LDRالـوالموصل بالنقطة المشتركة بين المقاومة الثابتة 

العكس صحيح فى حالة وجود و LEDـ ال سيضيءتبعاً للكود وتكافئه له للقيمة اللى يحويقوم بتو

 .الضوء

بدائرة  LEDسنقوم بتغيير دائره الـلكننا  (220V)نتحكم فى مصباح نقدر  أن الكود هذا بنفس  -

 . High  Voltageالـ

 

 . مالحظات 

 ,خرتختلف من مكان آلالنها االضاءة شدة  حسبقيم فرق الجهد تختلف عند كل مستخدم ( 1

ر الرقم يتغييتم و أن يتم قياسها قبل العمل بها يختلف الرقم المستخدم فى الكود فاألفضل  بالتالى و

 . حتي تعمل هذه الدائرة بكفاءة في الكود حسب القياس

 وهو الـ شيء اخرة ديه باستخدام رئالداهذه نتعلم طريقة أسهل لعمل سفى الفصل الخامس ( 2

Serial. 

 

 : Analog Outputs - مخرجات اإلشارات التماثلية
كمخارج مهم استخدامكن ي( (~عالمة ال بهم هذه منافذ  6ها ب  Arduino UNOبوردة 

 digitalمخارج لإلشارات الرقمية ومداخل وأ  analog outputs - analogـلإلشارات ال

I/O. مزودة بخاصية المنافذ هذه و(8. 3كما بالشكل ) (3,5,6,9,10,11) هم كاالتيأرقامو

 هذه و. Pulse Width Modulation (PWM) وتسمي بـ عرض النبضةتعديل تقوم بنها أ

 بواسطة( فرق جهد متغير)على خرج تماثلى  للحصولمها اخدتسيتم اطريقة ال

 ( .مع إشارات رقمية إاليتعامل  الن الميكروكنترولر أل)إشارة رقمية 

 كيف يتم ذلك؟

جهد الفرق  فإذا كان. (عرض الموجة)تحكم فى زمن تشغيل الموجة العن طريق 

 التي يكون كانت الفترة  ,و 5V to 0Vتتغير من  اعلى هيئة موجة مربعة قيمته

 وكانت هذه  ,  (%25)الدورة الواحدةمثل ربع ت( جهد التشغيل) 5Vالجهد فيها 

لجهد عبارة عن ربع ا متوسط الجهد الناتج  سيكون عندها تتكرر بنفس القيم  الدورة

 :الكلى 

5 * (1/4) = 1.25V 

الجهد  سيكون  (%50)يمثل نص الموجة ( جهد التشغيل) 5Vكان ووهكذا ل

 : يمثل نص الجهد الكلي الناتج

5 * (1/2) = 2.5V  وهكذا يمكننا التحكم في الجهد الناتج من االردوينوكما هو موضح

 (.9. 3بالشكل)

 (8. 3)  شكل
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 (9. 3)  شكل

 

 Registerفى  يتم تخزينهنه أل 255إلى  0من قيمته  تتراوح  أن مكن يعرض الموجة -

 . bits 8مساحته 

عبارة عن نسبة زمن التشغيل فى ووه Duty cycleالـباسم  تعرفالقيم وهذه  82 = 256

  ,%50 =زمن التشغيل كون ي 2.5Vجهد قيمته إذا كان الف.الموجة

Duty cycle = 256 * (50 / 100) = 128 

 

 عرض النبضة فإننا نقوم بتغيير analogعلى أى قيمة إذا اردنا الحصول بالتالى و

 (Pulse Width)  في االوامر البرمجية. 

 pin الـ نكتب مكان analogWrite(pin, value);واألمر البرمجي الخاص بذلك هو امر 

 . duty cycleقيمة  valueنكتب مكان و, رقم منفذ الخرج المستعمل فى الدايرة

 

تستخدم بكثرة بدال من أن نقوم بالحسابات السابقة دالة هناك  analog I/Oفى حالة استعمال  -

 وهي دالة:

map(value,from low,to high,from low,to high); 

 value>> المدخل التماثلىقراءة  فيها  نكتب - Sensor . 

 from low,to high>>  ـ ى قيمة للأعلوأقل قيمةsensor  . 

 from low,to high >> (.المصباح مثالً ) ـخرجأعلى قيمة للوقيمة أقل 

 

روحة  تحكم فى سرعة دوران المالتعن طريق  واألن سنقوم بتطبيق مثال علي ما سبق <<

 Temperature sensor (LM35)بواسطة مستشعردرجة الحرارة
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 فكلماحساسيته عالية لدرجة الحرارة , عبارة عن ترانزستور   sensorـالهذا 

 عن طريق و,(طردية عالقة)توصيليته  زادت  درجة الحرارة كل ما زادت

 1 ن كل زيادة فى درجة الحرارة بمقدار أنجد  الخاصة به  Datasheetالـ

°C 100يقابلها زيادة فى فرق الجهد عليه بمقدارmV ,للـsensor  3  أطراف

ليس والوجه المسطح ومع مالحظة إن الوجه المقابل لك ه) (10. 3كما بالشكل )

 . (الدائري

 

 :عناصر الدائرة 

Arduino UNO - 

LM35 - 

fan(12V) - 

Battery (12V) - 

Diode (IN4007) - 

Capacitor - (100microF) - 

Transistor (BD139) - 

Resistor (1K) - 

Jumper wires - 

Breadboard – 

 (11. 3وتوصل الدائرة كما بالشكل )

 

التخلص من  يدة المكثف هئفا_

تصدر عن  لتي يمكنالضوضاء ا

 .المروحة

 

 

 

 

 

 

 

 (10. 3)  شكل

 (11. 3)  شكل
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 : الكود( يوضح 12. 3والشكل )

ل يسجتب أننا قمنا الكود هذا فى  سنالحظ و

الفولت فى متغير ومتغيرات درجة الحرارة 

(variable)  من النوع(Float) ,هذا و 

ال نتعامل مع ارقام   analogـ فى ال هنأل

نتعامل باألرقام صحيحه فقط ولكننا 

 intاستخدم ال يمكن الكسور فوالصحيحة 

 .أرقام صحيحة فقط يقوم بتخزين نه أل

 المتغيرات *إذن لماذا ال يتم تخزين جميع 

لضمان التعامل مع األرقام  floatفى 

 ؟ حيحه والكسور أيضاصوال

يستهلك    floatمن النوع ن المتغير أل

 الذاكرةفى  intأكبر من تخزين مساحة 

Memory -  الكود  يعل يؤثر ,وهذا بدوره

في المساحة  كان كبيرالكود وخاصة ل

المستخدمة في الذاكره وفي وقت تنفيذ 

 . البرنامخ وغيرها

 :شرح الدائرة

درجة الحرارة  زادت كلما و في العملتبدأ المروحة  C° 25فى حالة زيادة درجة الحرارة عن 

 .تتوقف المروحة C° 60  درجة الحرارة صلعندما تسرعة دوران المروحة و زدادت

 . نظهر عليها درجة الحرارة  LCD لهذه الدائرة ضيفن يمكن أن  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12. 3)  شكل



                                                           Anaolg I/O putsالمدخالت والمخرجات التماثلية            

61 
Introduced by AZEX 

 : اخرتطبيق -

 LDRإطفائه باستخدام و LEDللتحكم فى تشغيل  ذي تم كتابته سابقا ال الكود نعدلأن  مكن ي

كلما  LDRقل الضوء الساقط على كلما )آلياً  LEDـ إضاءة ال نتحكم في شدة ,لكننا هذه المرة س

 (LEDـ شدة إضاءة ال زادت

 

 (13. 3كما بالشكل)الكود الجديد  لي ذلك يكونبناءا عو

 

 

 

 (13. 3شكل)
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RGB LED : 
 

 (RedGreenBlue)( 14. 3شكل): 

ـ فى عنصر واحد  بحجم ال  (LEDs 3)ضوئى  Diodes 3عبارة عن  هو و

LED العادى (5mm) أطراف؛ طرف لكل  4ه لوDiode  طرف وضوئى

 Common Cathode orلألرضى حسب نوعهولمصدر الجهد أ

common anode .  

 

المختلف هنا  ,نجد أن الفرق بينهم segment 7الـفى  سابقا  عرفنا وقد 

فقط كما هو موضح عدد األطراف وه

  (15. 3بالشك.ل)

 

-  : Common Cathode  

مشتركة  ة الداخليةثالثال Diodeـ أطراف ال

 (cathode)فى الطرف السالب

 ــ بال متصلهف الخارجية  األطراو,

anode ,التحكم فيها من يكون بالتالى و

 .رة ئباألرضى لغلق الدا هليصيتم توالطرف الرابع و,  active highالنوع  

 

-: Common anode   

األطراف و, (anode)ة مشتركة فى الطرف الموجب ثالثلية الالداخ Diodeـ أطراف ال

  active low ,ولذلك يكون التحكم هنا من النوع  (Ground)باألرضى  متصلهالخارجية 

 . diodeـالجهد الموجب ليغذى موجب ال بمصدر يتم توصيله أما الطرف الرابع ,

 : عناصر الدائرة

Arduino Uno -  

RGB LED(Common Cathod) - 

3 Resistors (330 ohm) - 

3 Potentiometer(10K ohms) - 

Jumper wires - 

Breadboard - 

 

 0  شكل

 (15. 3)  شكل
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 .. (16. 3) توصل الدائرة كما في الشكل

 .وحمايته LEDـ لتقليل التيار الداخل على ال LEDمقاومة على التوالى مع كل طرف  نضع 

 

 

 (16. 3)  شكل

 

 

 

 : شرح الدائرة

على حدة باستخدام  RGBمقاومات متغيرة للتحكم فى شدة اضاءة كل لون فى  3 سنقوم باستخدام

PWM . 

اتجة من يرة نتنحصل على ألوان كبالتالى و

كما  األساسية ةثالثاختالط درجات األلوان ال

 (.17. 3بالشكل )

 

 

 

 

 

 

 (18. 3والكود المتخدم هذه الدائرة موضح بالشكل)

 (17. 3)  شكل
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 arrayرة آليا بدون استخدام المقاومات المتغيرة عن طريق عمل ئنتحكم فى الدا أن  مكنيو

 .فى الكود لكل لون على حدة  { }() forواستخدام دالة  LEDs 3 لتخزين

 

 :(19. 3) الشكلب كماالكود ويكون   -

  

  

  

  

  

  

  

 (18. 3)  شكل

 (19. 3)  شكل
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motors 
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DC MOTOR 

 محرك التيارالمستمر

 محرك التيار المستمر ؟وما ه

 ةنظمأيعمل فقط علي و ةحركية طاقى إل ةالكهربي ةعن محرك كهربائي يحول الطاق ةعباروه

 . ار المستمرالتي

 

 ؟ DC Motorمم يتركب الـ

 . مغناطيس وملفيتركب من   ةببساط

 

 : DC motorمحرك التيار المستمر 
 لة لطاقة ميكانيكية من خالكهربى, يحول الطاقة الهو عنصركهربى بسيط ذو طرفين

ناتج من المغناطيس الدائم الثابت واآلخر ناتج من  األول, مجالين مغناطيسيين تفاعل

اعل بين التف هذا, ينتج عن )مثبت على العمود المتحرك( يار في ملف المحركسريان الت

 (.1. 4كما بالشكل) المجالين عزم يتسبب فى تحريك المحرك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟المستمرمحرك التاير مميزات 

 . رخص الثمن -1

 . سهوله التحكم في سرعته -2

 

 : DC MOTOR التحكم في سرعة الـ

 ؟لماذا يتم التحكم في سرعة المحرك

 (1. 4)  شكل
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هنا  ,ولكنقمه المتعه  وتجعلها تفعل ما تطلبه منها في اي وقت تريد هذا  الة تتحكم في  كونك 

 . نتحكم في المحركات الستخدامها في التطبيقات المختلفة وسنعرفها الحقا 

حرك من حيث الجهد الكهربي المستخدم والتيار مص الحكم في المحرك البد من معرفة خصائللت-

 الكهربي الذي يسحبه من االردوينو وهذا ما سنعرفه االن:

يله ال يتم توصتيار االردوينو , ولذلك  اكبر من  تيار يقوم بسحب  لذي نتعامل معه احركالم <<

 .High voltage,ولكننا نستخدم دائرة الـ مباشرة مع األردوينو

يل خاص لتشغ ةمع مصدر خارجي للطاقوه االردويندايود لحمايوترانزستور  كان يتم استخدام  - 

م استخداممكن ومن ال,  (لجهد الالزم لتشغيل المحرك ا هذا المصدريوفر ال بد وان) كرحالم

power supply 5V 500 التيار الصادر منه وmA لتشغيل المحرك ىكاف هذاو . 

 

 

 :نحتاج إلي االتي كرحتحكم في سرعه الملل 

 PWM 

  IC تسمي L293D 

 Motor inverter 

باختصار شديد للتحكم في سرعة المحرك نتحكم في كمية الجهد الكهربي الموصلة به.وسنقوم 

 أول مشروع لتوضيح كيفية التحكم في المحرك:االن بعمل 

 

 : المشروع االول

ت في هذا المثال سوف نتحكم في سرعة المحرك عن طريق مقاومه متغيرة ,اي أنه كلما زاد

,ونستخدم أول نوع من أنواع التحكم وهو  ادت سرعة المحركقيمة المقاومة المتغيرة كلما ز

 .PWMالـ

 

 الدائرة المستخدمة (يوضح2. 4والشكل)
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 (2. 4)  شكل

  

 

 :(3. 4ضح في الشكل)وأما عن الكود فم

 

 
 (3. 4)0  شكل
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وسنالحظ في هذه الدائرة أننا قمنا بتوصيل المحرك بترانزستور فقط ولم نوصل معه 

relay  إذن كيف يعمل المحرك وال يسحب تيار يقوم,

 بإتالف الترانزستور؟

هناك أنواع من الترانزستور يمكن أن ُيسحب  أن اإلجابة

 وغيرها. 2n2222منها تيار عالي وال تتلف مثل 

 

 

 

 :المشروع الثاني 

في المثال السابق قمنا بالتحكم في سرعة 

المحرك فقط ,أما هنا فنتحكم في سرعة 

,ولذلك نستخدم المحرك وأيضا اتجاه دورانه

 . H-Bridgeالـمكون جديد وهو 

 ؟ H-bridgeما هو الـ    

 كما هو موضح بالشكل  ICعباره عن هو     

ترانزستور  4من    الداخل    من  مكون (4. 4)

لذلك (5. 4كما بالشكل )H علي شكل حرف 

  H-Bridge.ـالب سميت

 

 . L298Nو L293Dمنها  يوجد منها أنواع كثيرة ,وسنأخذ علي سبيل المثال   ICـال -

 ؟ L298Nو L293D الفرق بين ما 

القدرة على تشغيل و, DCالـ  المحرك هي التحكم في اتجاهات و ,هم نفس الوظيفةنين لثاال

 .في وقت واحد محركين 

 : و قيمة التيارالفرق بينهم ه أما 

L293D Up to 0.8 A - .. 

L298N Up to 2.0 A - .. 

لسهولة  L293Dيفضل إستخدام و

 ,وأيضا Test board وضعه على الـ 

يقوم بفتح الدائرة  LEDـ ب ةمزود  ICـال

حيث تعمل عند عكس إتجاه التيار 

 إلي قيمة تتحمل تيار ,و switchكـ

500mA , ( يوضح6. 4ل )والشك 

  :من الخارج ICالـ
 

 

 

 (4. 4)  شكل

 (5. 4)  شكل

 (6. 4)  شكل
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األرجل الموجوده في يستخدم للتحكم في محركين وسنوضح   L293Dلـذكرنا سابقا أن ا -

الموضحه بالشكل أمامنا ,وكيفية استخدامهم للتحكم في المحرك  ,سنذكر األرجل  icالـ

 :  كما في الجدول التالي المستخدمه لمحرك واحد واالخر يكون بالمثل

 

رقم 
 pinالـ

 الوظيفة      pinاسم الـ

1 Enable 1 وهي المسئولة عن تفعيل عمل المحرك 

2 Input1  وحة في ل أو التناظري توصيلها بأحد أرجل الخرج الرقمييتم
 األردوينو لكي تجعل المحرك يسير في أحد اإلتجاهات.

 

3 Output1 يتم توصيلهابأحد أطراف المحرك 

 يتم توصيلهم باألرضي  GND 5و4

6 Output2 يتم توصيلها بالطرف التاني للمحرك 

7 Input2  الرقمي أو التناظري في لوحة يتم توصيلها بأحد أرجل الخرج
 األردوينو لكي تجعل المحرك يسير في اإلتجاه االخر.

 

8 VS يتم توصيلها بمصدر الجهد الكربي الالزم لعمل الدائرة 

 

بعد أن تعرفنا علي األرجل سنتعرف األن علي كيفية العمل ,إذا أردنا ان نجعل المحرك يسير 

علي  LOWوجهد  Input 1علي  HIGHفي إتجاه عقارب الساعه نقوم بإخراج جهد 

Input 2   وبهذا يتم التحكم في إتجاه الدوران وإذا أردنا التحكم في السرعه نصل هذ,

,وإذا اردنا  PWMالتناظري في لوحة االردوينو مع استخدام الـالرجول بأحد ارجل الخرج 

 , وهذه هي فكره عملها بكل بساطة. input 1&2العكس نعكس قيمة الجهود علي الـ

 

 

مرة أخري إلي  نعود

المثال وهو التحكم في  

اتجاه دوران المحرك 

 H-brigeباستخدام 

عند الضغط  Switchو

عليه مرة يدور المحرك 

في إتجاه معين وعند 

الضغط عليه مرة أخري 

 االخر.يدور في اإلتجاه 

 (يوضح7. 4)شكل

 :الدائرة توصيل

 

 

 

 (7. 4)  شكل
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 : الكود المستخدم (يوضح8. 4والشكل)

 

 

  

 (8. 4)  شكل
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  (Line Track Robot) :المشروع الثالث

يسير علي مسار  لونه أسود أيا كان  عبارة عن روبوت

 .(9. 4) بالشكلشكل المسار كما هو موضح 

 :المشروع مكونات

 ohm (2.2K-100-220)مقاومات  -1

2-LDR . 

3-LED  

4- Transistor 2N2222 . 

 .uF 0.1مكثف  -5

 .DC (9V)موتور  -6

 . Unoاردوينو -7

 .9Vبطارية  -8

 ( يوضح توصيل الدائرة.10. 4والشكل )

 

 
 (10. 4)  شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9. 4)  شكل
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 :نفهم هذا الجزء أوال

عند ف, (12. 4كما بالشكل ) رضيواأل   5Vـصل بتم دائما لذلك نجده  LEDـالستتم إضاءة 

فتتغير  LDRـ علي ال الضوءسقوط 

 عليها وبالتالي الساقط الضوء  ةنسب

 .تتغير مقاومتها 

 يسقط ه عندما نسابقا أ ما عرفناكو  

تقل مقاومتها  LDR الـ على الضوء

ها الجهد بين طرفي يقل فرقوبالتالي ,

تكون  LDR ـال ذلك أن معنى و,

,وبالتالي غير االسود اخر علي لون 

  هنا يتوقف المحرك عن الحركة .

 –تقف علي اللون االسود  وعندما 

اللون االسود )من المعروف أن 

وال يعكس منه أي  يمتص الضوء

اد دتز LDR الـ ةفمقاوم – شيء(

بعمل المحرك وهذا هو المطلوب أن المحرك بالتالى وبين طرفيها  فرق الجهد يزدادوبالتالي 

 . يسير علي اللون األسود

 .سابقا ما تعلمناك Voltage Dividerتجزيئ للجهد   ي ه R3,R6المقاومتين فائدة و

 

 ..(13. 4موضح في الشكل) الكود  و

 

 

 (12. 4)  شكل
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 (13. 4)  شكل
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Servo motor: 
 تكلمنا عن المحرك سابقا وعرفنا أنه يدور يمين ويسار دورات كاملة ,ولكن إذا نظرنا حولنا في

إلي دورات كاملة بل تحتاج أن أن هناك تطبيقات كثيرة ال تحتاج التطبيقات المستخدمة نجد 

أخر من المحركات يتم  تدور نصف دوره أو ربع  دوره أو غير ذلك ,ولذلك وجدت نوع

 servo motorاستخدامه في مثل هذه التطبيقات وهو الـ

. 

 

 ؟ servo motorما هو الـ 

 ةمجهز بدائر  DC motorعن  ةعباروه ة ببساط

 جركعمود الم في اتجاه دوران ةللتحكم بدق ةالكتروني

تجعله ( (gear boxتروس من ال  ةومجموع,ووضعه 

ما في ك يمكننا التحكم فيها  ةبزوايا معين قادرعلي الدوران 

 . (14. 4الشكل )

 

 تركيبه من الداخل ( يوضح15. 4والشكل )

 
 (15. 4)  شكل

 

 

 

 

 

 (14. 4)  شكل
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 : servo motorأنواع الـ

ارتفع  كلما  ةما زادت الدقوكل, ةوالدق ةشكال والسرعحجام واألختلف في األتير ثنواع كله أ

 .انواعهنذكر بعض وعلي سبيل المثال  السعر

 

1- : standard servo 

 . ةمع وعكس عقارب الساع to 120° or 180° 0قادر علي الدوران من  ويكون المحرك 

2-continous servo motor  : 

 .ةمع وعكس عقارب الساع  to 360° 0بزوايا من يكون المحرك قادر علي الدوران و

 مكان عمود الدوران ؟ يحددالذي  العامل ما هو 

 ىتؤد  potentiometer ةمتغير ةمقاوموحديد مكان عمود الدوران هلت ىساسالعامل األ 

 ةااللكتروني ةتحدد الدائر ةالجهد الناتج ةالجهد الخارج منها وعن طريق قيم تغير قيمه ىلإ

  .ة وضع محور الدوران بدق

 ؟ DC or AC هل هو  servoـال تخدم لعمل سماهو نوع التيار الم

 :  نين وكال النوعين له مميزات وعيوبثعلي اال يعمل  servoالـ

 ,ولذلك يكون  ةالعزم والسرعبين و ةبين الجهد والسرع ةبالعالقات الخطي DCالـيتميز  

 .ACمن  قله أثوزنو ىعلأ سعره لكن,  أكفأبسط وأالتحكم فيه 

ه من نألكن يعيبه  ,التحمل ةمن وقوثالتركيب ورخص ال ةفيتميز ببساط  ACالـ محرك ماأ

 ةوالعالق ةخطيليست  ةبين الجهد والسرع ةالعالق أن  عنيبم high coupled ـالت الاآل

   ليست  stator ـوال  rotorالـ بين ةوالزواي ةيضا ليست خطيأوالعزم  ةبين السرع

 درجة.90°

 

 ؟ servoما هو شكل الـ

كما  اسالك 3يخرج منه صندوق  عن ةعبار وه 

 : (16. 4بالشكل )

 .باألرضى  يتم توصيلهسود واأل -1

 .5V ـب يتم توصيلهو حمراأل -2

 .signalـ بال يتم توصيلهو صفراأل -3

 

ـ من نبضات ال ةمجموع عبارة عن  signalـ ال

pwm  50 بترددHzةمع اختالف عرض النبض 

 . حسب اتجاه الدوران المطلوب

 Low + high = 20msـ ال ةعرض النبض

 نعطيه  ةتجاه عقارب الساعإ ىف واذا اردنا ان يتحرك السيرف ةففي حال

الزمن  ىوبالتال 19ms ةلمد( LOWأو )  0 ةونبض 0.7ms ةلمد (HIGHأو ) 1 ةنبض 

 . 50Hzوا 20msيكون  ىالدور

 ةوتقل الزاوي °180له  ةمتاح ةزاوي ىالقص محرك يدور ال 1ms ىالنبض العال ةفي حال)

 ( 0.7s ىحت ةكلما قلت عرض النبض

 (16. 4)  شكل

https://www.facebook.com/mechatronics.4.future/photos/pcb.582380235196548/582380061863232/?type=3
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 إلي  1.7msمن  HIGH 1 ةنبض عطيهن ةتجاه عكس عقارب الساعدورانه في إ ةوفي حال

2ms  ةونبض LOW (ـ ال ةطرح النبض ىباقHIGH 20ـمن الms ) 

 ىباق LOWونبضه  HIGH ةنبض 1.5msنعطيه  ىاالصل وللعودة إلي الموضع  -

. 4كما بالشكل )50Hz    ىساوم ةالنهاي ىالمجموع ف ليكون 20msمن  ىطرح العال

17)   

 
 (17. 4)  شكل

 

 :سناخد مثاال لتوضيح ما سبق servoوبعد أن فهمنا فكرة عمل الـ

 : المشروع االول -       

 

؛ د ابه الكوعن طريق كت,ويتم ذلك والسيرف ةاتجاه حرك ىتحكم فلا سنتعلم في هذا المثال كيفية

فالبد من استدعاؤها قبل كتابة  servoجاهزة داخل األردوينو للتحكم في الـ حيث توجد مكتبة

  , ويتم استدعاؤها باستخدام هذا األمر        LCDالكود كما تعلمنا سابقا في الـ

<include<servo.h# 

 .. ;Servo myservo وليكن مثال  ذلك نقوم بإعطاء اسم له , بعدو

,  servoالموجوده في الـ signalمن األردوينو سوف يوصل بالـ pinبعد ذلك نعرف أي -

ونالحظ أن هذا األمر من الثوابت في  myservo.attach(pin)  ولعمل ذلك نستخدم األمر 

 . void setupـالكود ,لذلك يكتب داخل دالة ال

للعمل , ال يتبقي لنا سوا اعطائه الزاويه التي سيتحرك servo  وبذلك نكون قد اعددنا الـ

 . myservo.write(angle)بها ,ولعمل ذلك نستخدم امر 

بمقدار درجه  180إلي زاوية  0وهذا هو الكود المستخدم حيث يدور المحرك من زاوية 

ة أيضا في كل خري بمقدار درجمرة أ 0الي زاوية  180ثم يدور من زاوية , في كل حركة

 حركة.
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 ( يوضح توصيل الدائرة .18. 4والشكل )

 
 (18. 4)  شكل

 

 ( يوضح الكود كامال.19. 4والشكل )

 

 
 (19. 4)  شكل
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:ى المشروع الثان -  

 ىتحكم فلاكيفية 

position لـاservo  

 ةمتغير ةباستخدام مقاوم

 .(20. 4كما في الشكل )

  

 

 

 

 

الكود المستخدم لتنفيذ هذا المشروع.( يوضح 21. 4والشكل )  

 

 

 (21. 4)  شكل

 (20. 4)  شكل
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Stepper motor: 
 stepper motor:الـوه  motorsأنواع الـ نوع من  ثالث

عه د موقيتحد يمكن بحيث  شديدة , ةرك بدقتحعلي ال ةعن محرك كهربائي له القدر ةعباروهو  

د يعتمو الخطوات عدد منل ةالكامل ةيقسم الدوربمعنى أنه  ,هايتحرك ب ىتعن طريق الزوايا ال

 . في العمل  ىالنظام الثنائ ىعل

 :نوعينيوجد منه و

1- Unipolar stepper motor يكون اسهل في االستخداموسالك أ5 يخرج منه : و,  

   ترانزستور من النوع 4 إلي  يحتاجحيث 

NPN,لـله يحوتمكن يالنوع  هذاوBipolar   4بـ 

 . (22. 4كما هو موضح في الشكل ) اسالك

2- Bipolar stepper motor : 4يخرج منه و 

 5 ـذو ال حرك من الم هو أكثر تعقيدا سالك وأ

ال يتم و H-bridgeويحتاج لتشغيله ,سالك أ

 .فقطربع اسالك بأ النه Unipolar لـله يحوت

  ىالنظام الثنائ ىعلنه بيعتمد سابقا ,أ كما ذكرناو

في  1تكافيء  وهي   0001: كانت إشارتهول فمثال

, أما في حال  في اتجاه دوران معين °90بزاوية مقدارها  سيدور ىالنظام العشر

 . االتجاه المعاكس ىيدور فى سفي النظام العشر 8تكافيء والتي   1000استقبال 

 

  Bipolar  وا Unipolarكان أسواء  المستخدم  stepperنوع الـ ة نوععرفم ال بد من و

 ..لكي يتم التعامل معه بالطريقة المناسبة له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (22. 4)  شكل
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 المشروع االول:

 

 .A4988 Driver باستخدام  Bipolar stepper motorنتحكم فى س

 

 ؟  A4988 Driverـال ما هو  

 pins 2   نها منستخدم وBipolar stepper motor  ىللتحكم ف تستخدم IC عن  ةعباروه

 :فقط 

 

عن طريقها  يتم التحكم  : األولى

 ةخطو), بمعني ةالخطوفى مقدار 

ربع  – ةنصف خطو – ةكامل

ثمن  – ةسدس خطو – ةخطو

 ( ةخطو

 ـللتحكم في ال :ة التاني

direction ,3 حمل من تتوVلـ 

5.5V   2 وتيارA  لكل  

phase وهي موضحه في الشكله

(4 .23) 

 

 

 

 

 

 :هي كاالتي driverتوصيلها من الـتي يتم ال pins ـال 

1-  (direction)dir. 

2-   step 

3- Enable 

 (23. 4)  شكل
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كما هو  driverـفي ال pins (1A,1B, 2A, 2B) ـصلين بالمتاألربعه  stepperأسالك الـ -

 (.24. 4موضح في الشكل )

 

 

 شرح 

 

 في 

 

 (24. 4)  شكل

 ( يوضح الكود المتخدم لهذه الدائرة25. 4والشكل )

 (25. 4)  شكل
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 شرح  الكود:

 ةنبض 200حتاج ييتحرك في اتجاه معين و  stepperـال نجعل   loopـاالول من ال فالنصفي 

من  ومايكر 500 قدر من الزمن , ثم نوقفه ةكامل ةاكمل دورلكي يدور   step pinلـالي ا صلت

 ىلدوران وفتجاه اإ لتغيير  ةيالبرنامج ثان, وبعد ذلك يتوقف الموتور  ةها سرعجتحتا ىتال ةالثاني

 أيضا و dir pin low  جعل الـر االتجاه عن طريق يغيمن الكود سنقوم بت  ىانتال ف النص

 . فى االتجاه المعاكس كاملة عمل دورة ل ةنبض 200 ليتوص

 

 !!  ملحوظة

10kohm ,sLED 2 & معها  نصل stepperـتيار ال من A4988 Driverـ ال لحماية 

resistor 30kohm 

 

 :أيضا الحظ نو

)reset( pin), sleep( Pin  حتي تعمل الدائرة بدون أي  هاببعضيتم توصيلهم

 . مشاكل
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 الفصل الخامس

 
Serial Communication 

& Communication 

protocols 
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مباشرة أو عن طريق  ه يتحكم في جهاز متصل ب وردوينالتحكم  كان األما سبق من أنواع كل 

interface , ضغط علي ال عند  ثالفم معينswitch   كان البد من أن  و فيضىء المصباح

 .حتي يتم التحكم بهم  وردوينلين بنفس األصمت واللمبة  switchـيكون ال

 ويمكن عمل ذلك عن نوع اخر من أنواع التحكم وهو التحكم عن بعد, أما االن فسنتحدث

 باستخدام خصائص معينه موجودةباستخدام وسائل كثيره جدا , ومن هذه الوسائل األردوينو 

 .بداخله

 يتم نقل المعلومات عمل نظام متكامل أو ,ر المتكاملةئربط بين الدوا من ذلك هو عمل الهدف  إذا

 communication protocolesـالمن  , ولذلك هناك العديد  أخرير ئدوا ىأل من خالله

 . نظامين  اي بين تبادل البياناتب مستخدمه لتقوم ال

 ؟ communication protocoleما هي الـ

  .  داخلمكونات النظام الواحد او بين نظامين مختلفينن القواعد لتبادل البيانات م مجموعةهي  

  إما أن تكون   protocolesجميع الـو

1- Serial  : متاز بعدم تأثره وي ,(5-4-3-2-1)يكون فيه عدد خطوط االرسال

ما ان وب ,افات بعيدةوينقل البيانات لمس ,نطاق أوسع ىستخدم عليُ لذلك و ,بالضوضاء

 .قليلة  لفتهتكف ااذ,تخدمة لنقل البيانات قليلالمس عدد االسالك

 أو أن تكون 

2-  Parallel: ط ارسال وبيكون فيها عدد خطو ,ترسل البيانات بالتوازي مع بعض

وسرعة نقل البيانات عالية جدا ولكن  ,(bit 64-32-16-8-4) البيانات يساوي

بسبب  وهذاعملية نقل البيانات بالضوضاء تتأثروعند زيادة المسافات  ,بمسافات محدودة

دد ه عالية جدا بسبب عوتكلفت ,شارةتأخير نقل اإللوتؤدي الضوضاء  ,خطوط النقل سعة

 .خطوط النقل
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 :ملخص سريع للنوعين 

Serial vs. Parallel 

 Serial Parallel 

 سريعة جدا parallel ـاقل من ال سرعة نقل البيانات

 بالضوضاءالتأثر 
 

ال تتأثر بالضوضاء مهما 

 بعدت المسافات

 
تتأثر بالضوضاء عند ابتعاد 

 المسافات

 عدد خطوط ارسال البيانات
 

  خطوط نقل( 1-2-3-4-5)
 (4-8-16-32-64 bit) 

 التكلفة
قليلة جدا لقلة عدد خطوط 

 النقل
عالية نظرا لكثرة خطوط 

 النقل

 

 :االكثر استخداما 

 لكنها تحتاج لمدخالت ومخرجات كتير ,عتها في التنفيذ وسر سهولتهارغم   parallel ـال

(More Hardware), ـنختار ال لذلك Serial ـ الن عدد الpins  كثيرا يفرق المستخدمة

 MEGA ـل Arduino UNOمن   فإذا أردنا إرسال معلومات  ,وخاصة في المشاريع الكبيرة

استخدام لذلك يفضل و  ,parallrelـال إذا استخدمنا   pinsـعدد كبير من اليتم  استهالك ف ,مثال

 .  Serialلـا
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 :ارسال البيانات في الحالتين  ( يوضح1. 5) شكلوال

 

 (1-0. 5)  شكل

 

 

 : وهما  من االتصالإلي نوعين  Serialـلا ينقسم

1-  Synchronous:  ـوخط ل ,خط لنقل البيانات ,نقل البياناتخطين ليحتاجclock 

signal, تحتاج إلي النوع من االتصال  تي تعمل بهذا االجهزة الجميع  لذلك و clock 

signal بسط أنقل البيانات  مما يجعل ,تزامن بينهمقبال ليتم الواحدة في االرسال واالست

 . SPI – I2C:  النوعهذا ومن االمثلة علي   ,سهلأو

2-  Asynchronous :يتم نقل البيانات في هذا النوع بدون الحاجة إلي clock 

signal تقليل خطوط نقل البيانات وعدد مما يساعد في  ,خارجيةI/O pins,  لكن ال

ريقة طال بد من توفيربالتالى واالستقبال واالرسال تزامن فى النقل بين وحدة  يوجد 

 – xbee رة مثل كتي تطبيقات في هذا النوع  يستخدم , و سنعرفها الحقا معينة للنقل 

Bluetooth – GPS . 

 :ال بد من معرفتها أوال وهي   Serialـالهناك بعض المفاهيم الخاصة ب

1- Baud rate  : وحدتها و ,تعبر عن سرعة نقل البيانات في خط النقلوهي(bps )

 ,bps 9600وهيتم استخدامه  baud rateشهر أو ,bit per second اختصار لـ

19200 ,4800 ,2400 ,1200, ) مثل  Standard أخري سرعات هناك أيضا و

).38400, 57600, and 115200 
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جدا  ةعاليتعتبر سرعة  115200 ـال مثلن سرعة أالستخدام بمعني ولكل سرعة حدود في ا

بهذه السرعة مع  في ارسال واستقبال البيانات errors توجد  لذلك و ,لمتحكماتلبالنسبة 

   .المتحكمات

2- Synchronization bits  : هما عبارة عن اتنينbit  مع كل جزء من يتم ارسالهم

 ,عبارة عن عالمة لبداية ونهاية عملية النقل( start bit & stop bits)هما و ,الداتا

المتحكم سيستقبل البيانات المرسلة   انفهذا يعني   zeroساوي ت start bit ـالفإذا كانت 

  ـمرسلة بال ها عبارة عن البيانات المرسلة ولكن وهذه البيانات  , bitبعد هذا االـ

ASCII codeللتعرف أكثر علي الـو ASCII  ادخل

 . .https://en.wikipedia.org/wiki/ASCIIهنا

 ؟ ASCIIلماذا يتم اإلرسال باستخدام الـ

لتي تفهمها المتحكمات في واللغة اوال يفهم غيرها , يفهمها ن كل جهاز له لغة أ كما نعلم  

مكن يُ و  stop bitـتكون الونهاية البيانات , ASCIIـ ال عمليات اإلرسال واألستقبال هي

 . كتر أوأواحدة  bitتكون 

 

3- Parity bits :هذه الـbits ها ب يحة أمذا كانت البيانات المرسلة صحلتأكيد ما إ تستخدم

حساب هو  bitsهذه الـ ومبدأ عمل ,stop bit ـيكون قبل الو ,check errors خطأ

 .تم ارساله ياللي binary number ـ الفي  1عدد الرقم 

 

االخر رسال ولال هما حدأسلكين إلرسال البيانات البد من وجود -

: هما  two pins لذلك نجد اي متحكم به و, ستقباللال

TX(transmitter), RX(receiver), وكلpin   يتصل

 :  (2. 5)كما هو موضح بالشكل ,ألخر الجهاز ا ىف عكسهب

 

Serial interface: 

  dataيستقبل ويرسل ا أن  مكنين كال الجهازين أبمعني 

 : من حيث االرسال واالستقبال لإلتصال أنواع  3 *يوجد 

1-  Simplex communication:  يقوم بتفعيل أحد العمليتين , مرسلوأالجهاز مستقبل

 .فقط 

2-  Half duplex:  اإلرسال مرة وبعملية  د , حيث يقوم بعملية خط نقل واح به يكون

 .I2C, USART الـمثل وقت واحد  ي ف , ولكن ال يقوم بهما  اإلستقبال مرة

 (2. 5)  شكل

https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII
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3- Full duplex  : ثل م في نفس الوقت  , وتتم العمليتينارسال وخط استقبال  خطيوجد 

UART, SPI. (يوضح االنواع الثالثة3. 5والشكل ) 

 

 

 (3. 5)  شكل
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 ـالمستخدمة في التواصل بين  ال  protocolesـمن اشهر ال UART ـال  protocoleيعتبر -

processors  ـال داخل وبعضهاcontrollers,  اذإ, الحاسوبوبينها وبين اجهزة 

سب الطرفين رسال حتختلف سرعة اإلو. Serial communication ـول عن الؤمسالوه

 عن طريق  العملية االرستتم وهاز.يتحملها الج أن  مكنيسرعة  ىوامكانياتهم وحسب اعل

frame ثابت ومعروف للطرفين وبسرعه ثابتة. 

 :  ىعل frame  ـاليحتوي -

1- Start bit 

2-  Data bits:  عددها عادة

 .bits 8يكون 

3- Parity bit :  يكون يمكن أن

 للتأكد يُستخدم زوجي ووأفردي 

ان البيانات وصلت  من 

 .صحيحة أم ال 

4-  Stop bits: أن يكونمكن ي bits 1 or 2( يوضح شكل الـ3. 5والشكل )frame. 

 

 أم ال ؟ UARTكيف نعرف ان المتحكم يوجد به 

أم ال , وايضا به واحد  UARTيوجد به  الخاصة به ونعرف هل datasheet ـالننظر إلي  

 ..فقط أو أكثر

واحد   UART  يوجد به   Arduino UNOبـ الخاص  controller ـال :علي سبيل المثال 

 . UARTsأربعة يوجد به  MEGA ـال فقط ,أما 

 :كيفية االرسال واالستقبال 

,ثم  ارسالها  لمراد مجموعة البيانات االبد من وجود  UART الـب الخاصة االرسال في جهة

  جهةوفي   ,baud rate ـالمع مراعاة ( TX)خط االرسال عن طريق البيانات ترسل هذه 

 bits ـخد الأيو ,baud rate ـبمعدل يتوافق مع ال RX ـخد نموذج للؤي  UART للـ االستقبال

 . تم ارسالها وهي نفس البيانات التي,في صورة بيانات ويخرجها 

 (3. 5)  شكل
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ي حت  UART ـم الاستخدعند ا للمرسل والمستقبل  baud rateلذلك البد من استخدام نفس الـو

 stop ـسرعة االرسال وعدد ال ا جميع اإلعدادات من حيثتنقل البيانات بصورة صحيحة وأيض

bits ـونوع ال parity bit  ـموجود في ال, وكل ذلك وهكذا data sheet  الخاصة

 . كما ذكرنا سابقا المستخدم  controllerبالـ

كن أن ويم ,جهاز كمبيوتر مثالوا ىمتحكم تان ىمع ا ببساطة يتم استخدامه لتوصيل اي متحكم 

 ويتم  ,الكمبيوتر  متحكم عن طريق ىاأو برمجة  ,GPS module بـربط متحكم يُستخدم ل

 يتم تحويل مبيوتر متحكم عن طريق الكال برمجة  , ولذلك عند  USB ـعن طريق منفذ ال ذلك 

 أخري طرق  هناك  لكن,والمستخدمة في االردوين الطريقة هذه هي و ,USBالي  UART ـال

 .االخريمع المتحكمات  تستخدم 

 ؟ USBإلي  UARTكيف يتم تحويل الـ

 :خاصة مثل  chip أحدهما  يتم ذلك بطريقتين 

FT232  عن طريق متحكم من سلسلة , واألخري

TINY لذلك و ,المتحكم  هذا والردوين,ويوجد بداخل ا

كما  ,تحويالت خارجيةبدون عمل أي  يتم استخدامه 

                                                         (.4. 5)هو مبين في الشكل 

 

هما  ,و TX & RX نستخدم  أخركيف بمعني وا, وردويناال ىف  UART ـال كيف يتم استخدام 

 ؟ 1 & 0 رقم  pins ـال

 يمكن أن , RX with digital pin 0و TX with digital pin 1 ردوينو اونو االيوجد ب-

 ـالب الخاصة  functions ـال وإذا تم استخدام ,USB ـمع الكمبيوتر عن طريق البهما تواصل ي

Serial  ـال عندها ال تستخدمpins (1-0) علي انهمdigital inputs or outputs 

pins, الـولكن يستخدمو فيSerial , عن واالردوين بين الكومبيوتر ولوحةتتواصل ويتم ال 

 .serial monitor ـطريق ال

 تُرسل عن طريقها و ,وحلقة الوصل بين الكمبيوتر واألردوين  serial monitor عتبر الـت

 ـق العن طريوردوينتحكم في االال مكننا من وت, وردوينل من الكمبيوتر لالئرساالستقبل تُ وا

keyboard, مر تظهر عليها أي كلمة أو حرف يتم كتابته داخل أوprint واprintln  . 

علي  Lوهنا يظهر حرف الـ LED ـال من لوحه المفاتيح تضىء L ـالإذا ضغطنا  حرف مثال  ف

قيم درجات الحرارة ,وإظهار  temp sensorدرجات حرارة باستخدام قياس مكن يو ,الشاشة

 .وهكذا monitor ـعلي ال

 (4. 5)  شكل
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 ؟  serial monitor ـال أين توجد 

عليها  مكتوب IDEعلي اليمين في أ ةايقون هناك - 

 , (5. 5) كما هو موضح في الشكل serial monitorالـ

ن ويمك ,وتظهر فيها األوامر  فتحها  عند الضغط عليها يتم و

 .لالردوينو بيانات عن طريقها من الكمبيوتر اي  نرسل  أن 

                               . 

 

من  serial monitor يمكن أن نحصل علي الـ

في شريط  tools ىعلمكان أخر , فعند الضغط 

 Serial ـال سنجد بداخلها  IDE ـاالدوات في ال

monitor ( 6. 5أيضا كما هو موضح في الشكل). 

 

 

 

 !القارىءانتبه أيها  <<

 USBعن طريق  بالكمبيوترمتصل  واالردوينإال إذا كان   Serial monitor ـالال تفتح 

cable ,ـال تم اختياروعلي الجهاز معرف  واالردوين يكون و COM ـال  والختيار,بهلخاصة ا 

COM   نقوم بالضغط علي قائمة tools, اختار  وSerial port  ـار اليختيتم اومنها COM 

 . الخاص باألردوينو USB ـالب  مدخل من مداخل الجهاز متصل ىيعبر عن ا وهذا  ,ورقمه

تحدثنا كثيرا لكننا لم نذكر كيف يتم استخدام األوامر البرمجه لتنفيذ ما سبق معرفته وينتحدث 

 . عنها االن

 لمستخدمة:االوامر ا

1- Serial.begin (speed); : ـال فتح ول عن ؤمس serial port  ُبداخله كتب وي

 .  baud rate ـالعبارة هن  هي وسرعة نقل البيانات 

2-  Serial.avaliabe ();:   ـان ال يدل علي االمر هذا Serial  قرأ يُ  متاح ان أصبح

 .للقراءة  ةمتاحتي أصبحت ال  bytesـيرجع عدد الأن  مكن يو ,Serial port ـال همن

3-  Serial.read ();: ـ ال ةقرأيقوم بincoming serial data . 

4- Serial.write(); :  ـال يقوم بكتابة أو ارسال binary data ـ للserial port . 

5- Serial.println ();  :ـلل حرف أو كلمه أو جملة طبع ل ستخدمي serial port ىفو 

 . serial monitor ـال ىعلتظهر أن مكنينفس الوقت 

 (5. 5)  شكل

 (6. 5)0  شكل
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يضيء  Nعند ارسال  حرف ,  serial ـعن طريق ال LEDنتحكم في س ,وعلي سبيل المثال

 LEDالضغط تنطفىء الــ موعند عد serial minitorعلي الـ red:Onوتظهر كلمة  LEDالـ

 :(7. 5)الشكل ب كماالكود يكون وعلي الشاشة, red:offوتظهر كلمة 

 

 (7. 5)  شكل

 

 ـالال يتم تنفيذ هذا الكالم إال إذا كانت و

Serial.avaliable()>0  يستقبل أنه  ,بمعني

,وايضا ال بد من   zero ـاكبر من ال byteي أ

 وتم تعريف صل بالجهاز متويكون االردوينأن 

والشكل . الخاصه به كما ذكرنا سابقا COM ـال

 ( يوضح توصيل الدائرةه المستخدمة.8. 5)

 

 انتبه!!!! <<

تم طالما  هنال TX & RX ـل اليتوصال يتم 

بالتالي تم ف ,بالكمبيوتر USB ـالتوصيل 

لتي ا  chip ـعن طريق التوصيلهم 

 فال تحتاج الي توصيل.,ذكرناها سابقا

 

 (8. 5)  شكل
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 ؟ ليس به غير واحد فقط المتحكم و UARTستخدم اكتر من ماذا نفعل إذا أردنا أن ن

 : Software Serialهناك ما يسمي بالـ

, ويتم ذلك   RXوالـ TXوظيفة الـتقوم ب  pinأكتر من وهو استخدام أوامر برمجية معينة لجعل 

 ـنستخدم الأن  سطتهاابو نقدر  ,SoftwareSerialـال تسمي  وعن طريق مكتبة في االردوين

pins  لتكون TX & RX,( 9. 5المبين بالشكل ) وعلي سبيل المثال الكود : 

 

 (9. 5) شكل

 <include<SoftwareSerial.h#المكتبة عن طريق  اء استدعتم 

 ـتي يتم استخدامها كالجديدة ال pins ـال تم تحديد و mySerial اسم ب  Serialـالتم تسمية 

TX & RX االمر  هذا  عن طريق : 

SoftwareSerial mySerial (10,11); 

:  التي يعمل بها عن طريق األمر وتم وضع السرعة  Serialـال تم تفعيل عمل 

Serial.begin(57600);   ولكن هذا ليس هو الذي سنعمل به. 

 أيضا يمكن اظهارها  لطباعة حرف أو كلمة أو جملة بستخدمه  ;(" ")Serial.printlnاالمر 

 . في سطر خاص بها  لتتم طباعة  كل جملة ln تم وضع و ,serial monitor ـال ىعل
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 ـلا لكن مع استخدام اسم االمر ويتم ذلك بنفس  ,مختلفة الجديد بسرعة  Serial ـال ثم يتم عمل 

Serial  ووهلذي تم تسميته به سابقا ا mySerial. 

: Serial.avaliable();,   ُـهل ال لمعرفة ستخدم يSerial   ـيقرأ من الأن متاح   أصبح 

Software Serial port,لذلك يتم وضعه داخلو if() االمر ,فإذا تحقق الشرط سيتم تنفيذ

ارسال ول عن ؤمسالاألمر وهو  ;(  )Serial.write وهو  if {} داخل األقواس  لموجود ا

 ـوفي حالة ال ,bytes ـبال يرسلها و ,software serial port ـال داخل  ةمكتوبالبيانات ال

serial  ـ لل يرسلها العاديserial port . 

ول عن ؤمسهو و ,;()mySerial.read  مكتوب بداخله  ;(  )Serial.writeسنجد أن أمر 

إذا لم  ,software serial port ـللمرة أخري   RX ـوصل لل char ىايقوم بارجاع انه 

 يقوم بقراءة البيانات المرسلة العادي  serialـوفي حالة ال ,1-ع ارجفيقوم با ,ةمتاح توجد بيانات 

 . pins ـلل
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 ىموجات ترددها عال ارسال  تعتمد فكرته علي sensor عن هو عبارة  Ultrasonic ـال

ترتد دي ما فإنها بجسم  هذه الموجات  صطدمت عندماو,

 .(10. 5كما في الشكل )  echoشكل  ىعل

 ىتال Robots ـال يستخدم بكثرة في بناء: دته ئفا

جهاز قياس السرعة  مكن عمل يو ,تتفادي االصطدام

ي ستخدم فيو ,باستخدامه أيضا ( radar)عن بعد 

 .ائقوعتفادي العصا المكفوفين ل

 

 ؟ كيفية عمله

 25عند درجة حرارة ,ثانية/متر 345في الفراغ  الصوتية  سرعة الموجات من المعروف أن 

°C حسب الوسط , وسناخذها علي اساس الفراغ تختلف , و . 

وكما نعرف أيضا  ,المسافه التي تصل إليها الموجه قبل اصطدامها بجسم ماكل هدفنا هو معرفة 

 . الزمن* السرعة  ولمعرفة المسافة نضرب , الزمن  /المسافة = السرعة  قانون  أن 

  . زمن ارسال الموجة وارتدادها هو الزمن  و.سرعة الموجة حيث أن  :  السرعة هي 

 (10. 5)  شكل
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   functionsـالبعض و وردويناأل ىف موجود بداخل ال timer ـعن طريق الويتم حساب الزمن  

 .  cm : 3 - 4 meters 2بين ما  يقيس مسافة   ultrasonic ـال-.

 ذيالزمن ال تم حساب وي هذه الموجة  ترتد ثم ,  ةموجات فوق صوتيأنه يقوم بارسال الفكرة 

من ثم , و يجاد زمن الذهاب فقط إل 2 ىلالكود ع ىونقسمه ف ,استغرقته الموجه ذهابا وإيابا 

 نحسب المسافه من العالقة السابقة , وبذلك نكون قد عرفنا المسافة .

 :وهم   pins 4ه ل Ultrasonic ـال-

1- Vcc:5V . 

2- Ground. 

3- Trig: من  ومن االردوين,ولكي يرسلها ياخذ إشارة ول عن ارسال الموجات ؤمسوهو ال

 .  digital pinأي 

4- Echo: ـب يتم توصيلهل الموجات واستقبيقوم با  Arduino digital pin. 

 ؟يتم ارسال الموجات واستقبالها  كيف

باعطائه  trig ـال حيث يتم ارسال الموجه عن طريق  وامر البرمجية,األ  طريقيتم ارسالها عن 

عن طريق اعطائه   Echoـال يتم تفعيل  مث ,بهذا يتم االرساللمدة زمنيه معينه و pulse نبضة 

د ذلك يكون األردوينو قوب,لمده معينه أيضا فيقوم باستقبال الموجه علي هيئة زمن  pulseنبضة 

  علي هيئة زمن , وعن طريق الحسابات السابقة نحسب المسافة.استقبل اإلشارة 

 

   االحمر  LED ـال يضىء ,سم 20اقل من  المسافة إذا كانت د نكتب كو,ولنأخذ مثاال علي ذلك 
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 ( يوضح الكود المستخدم.11. 5والشكل )

 

 (11. 5)  شكل

  : ;(,)pulseIn لم نعرفها سابقا وهي  جديدة functionيوجد في الكود 

وتأخذ , low or highاذا كانت   Pinـال ىعل تي ال pulse ـال تقوم بقراءة  functionهذه الـو

 وهما : parameters اثنين   functionهذه الـ

 ينتظر ultrasonicفمثال نري هنا أن الـ ,تي تُقرأ من عليهال value ـوال pin ـرقم ال 

وذلك تكون القيمة التي تأخذها الدالة    echo pin  الـسيقوم باستقبالها من علي ى تال  pulseـال

HIGH اسمه  , ثم يتم تخزين هذه القراءة في متغيرtime قلنا سابقا  هو زمن  ,وهذا الزمن كما

 االرسال واإلرتداد .

 .االستقبال فقطواالرسال فقط الحساب زمن  time/2 2بعد ذلك نقوم بقسمة الزمن علي -

 

 



Serial communication 
 

101 
Introduced by AZEX 

_بعد أن قمنا بحساب الزمن نحسب المسافة عن طريق ضرب الزمن في سرعه الصوت الثابتة 

,فما معني ذلك ؟ ومن    29.1,لكن ف الكود نجد أننا قسمنا الزمن علي رقم   345m/sوهي 

 أين اتي هذا الرقم ؟

والسرعة بالثانية ,والمسافة التي  )sec6-10(ثانية والزمن بالميكر ltrasonicU_يقيس  الـ

نحسبها هنا في الكود بالسنتيميتر والسرعه بالمتر فهذا الرقم ناتج من تحويل السرعة بوحده سم 

 في الميكروثانية.

 

 : لدائرة المستخدمةا (يوضح12. 5)شكلوال

 

 (12. 5)  شكل

 

 ... انتبه!!!

 بها جميع  Ultrasonic ـمكتبة للبعمل  امقفهناك من  Open sourceون االردوينأ بما 

 .بدال من حسابها السابقة التحويالت والحسابات 

-http://www.4shared.com/rar/Qu4wIm >>ولتحميل هذه المكتبة اضغط هنا 

w/Ultrasonic.html 

بعد ذلك قم و للملف copy  من ثم عملو ,الضغط قم بفك  مضغوط ,عد تحميلها ستجدا ملف ب

وبعد ينو االردوالخاص  ب sourceلموجود داخل الـا libraries ـال في الفايل له  paste بعمل 

 .  استخدام المكتبة ذلك يتم

 

 

 

 

http://www.4shared.com/rar/Qu4wIm-w/Ultrasonic.html
http://www.4shared.com/rar/Qu4wIm-w/Ultrasonic.html
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 : library of ultrasonic( يمثل الكود المستخدم فيه 13. 5والشكل)

 

 

 (13. 5)  شكل

داخل مكتبة  ادالت رياضيه بداخله ألنها موجودةهذا الكود يحسب المسافة مباشرة بدون اي مع

 . Serial monitorالـ ىعل , ويقوم بعرضها  ultrasonicالـ
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 ؟ Bluetooth moduleما هو الـ

 short- wavelengthيستخدمو ,خالل مسافات صغيرة dataـ وسيلة السلكية لتبادل الوه

radio waves  ,في  تعمل و  ISM band2.4تراوح بين والذي ي to 2.458 GHz, 

 .خارجية  flash memoryيستخدم و ,meters 10والبلوتوث هعمل هذا  ىمدو

 ؟Bluetooth communication  ـالكيف يتم 

حيث , slave-master structureفي صورة  Bluetooth communication  ـاليتم 

يكون ما  عادة, يصل عددهم لسبعة slaveواحدة بأكثر من   masterدائرة  يمكن ربط

master  يكلم واحدslave ـوال ,واحدmaster  أي يحدد لذي اوه slave   منهم سيقوم بعمل

communication  وفي حالة وجود أكتر من  ,همعslave,  ـاليقوم master 

 . خرال  slaveمن  switchعملب

 master or يعمل بالـ HC05 ـال, HC05-HC06 من أشهر االنواع المستخدمة -

slave, ـال بينما HC06 وهslave only  فقط. 
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 ؟ bluetoothالتي يعمل بها الـ modesما هي الـ

 :modesعلي اتنين يعمل 

Data mode (1 : ـ اليعملmodule ـ علي انه ممر للdata ,  ـ ال فيقومmodule استقبال ب

, UART port  ـلفعندما تصل إلي ا,  UART port ـيمرر بيانات المستخدم للكما  , dataـال

عن طريق اتصال  رسلها وي Bluetooth module ـحزمة لل بناء ب moduleـ اليقوم 

 .البلوتوث الالسلكي 

 Command mode (2 :ـ لالخاص باالقيادة  يستعمل في إعدادات نظامmodule,  فعند

,  master modeـلل كما يمكن تحويلهاجهزة مقترنة بالبلوتوث , أىنلغي يمكننا أن  استخدامه

 ...به  ةتحكم في عدد االجهزة المقترنوال , moduleللـreset وأيضا يمكننا من عمل 

 

Bluetooth module featuers: 

 Baud rate - : 9600 bps 

-Data: 8 bits 

Stop bit -  : 1 

 Parity bit -:none  

 Passkey - : 1234 

 التي سبق ذكرها . UARTالـوامرأهي  تي يتم برمجته بها وامر الواأل

 ؟ moduleكيف يتم توصيل الـ

 أرجل يتم توصيل أربعه منهم فقط وهم كاالتي: module 6للـ

- Vcc  :     فولت. 5ويتم توصيلها بـ 

- Ground.ويتم توصيلها باألرضي : 

- TX :        بالـويتم توصيلهاRX .الخاصة باألردوينو 

- RX :      ويتم توصيلها بالـTX .الخاصة باألردينو 
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 المتبقيين فيتم استخدامهم كاألتي: pins 2أما الـ

 ـال كتغيير BT module ـالب الخاصة  configurations ـال إعداد  ستخدموا فييُ -

password ـالو  baud rate  , ـال ىف وإذا تم استخدامه at mode  ـبال يتم توصيلهما 

Vcc. 

 

 ؟ Bluetooth HC05 ـلل setup كيف يتم عمل 

 وتم شرح هذا الكود سابقا وعلي االردوين (14. 5الموضح في الشكل)للكود  upload يتم عمل 
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 (14. 5)  شكل

هو  at mode ـدة الئ, وفا At command mode ىعل BT ـال هذا الكود يتم إعدادفي 

 .عن طريق البلوتوث يتم ذلك عن بعد و serial port ـتحكم باللا

 

 pinsسيتم توصيل الـ

 moduleالخاصة بالـ

نا سابقا كما ذكر

. 5في الشكل) موضحة

15) .  

 

 

 

 

 (15. 5)  شكل
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لربط   UARTعن طريق serial ports الـ التحكم في  توصلت التكنولوجيا إليأن بعد 

تزامن  وهي عدم وجود ;, واجهتنا مشكلةأخر  وبأردوين ومبيوتر أبالك واألردوين

Synchronization  نرسل أن نضطر لذلك نو,المستقبل وبين المرسلstart bit  فى بداية

المرسل عند وصولهم إال  مع المستقبل يتزامن  ذلك بو ,فى نهايتها stop bit وإرسال البيانات 

 ,الاالرس تسببو في إبطاء عملية اإلرسال وبالتالي يؤثر ذلك في كفاءة bitsهاتان الـ ن زيادةأ

 Baudالبيانات نقل  سرعة والبد أن تكون 

rate د كان البف المستقبلوعند المرسل  واحدة

 حتي ال يتم تزامن فى نقل البيانات وجود من 

 لكن كيف يتم ذلك ؟  المرسلة dataفقد الـ

يحتوى على مبيوتر كال أنمن المعروف 

Clock ولة عن عمل التزامن بين ؤهى المس

, (16. 5كما في الشكل ) أجزائه المختلفة 

استقبال البيانات بسرعة ورسال إ ولكي يتم 

وتم العمل علي , Clock الـ محددة حسب قيمة

ين بفيتم التزامن  وفى األردوين نفس الفكرة 

 Clock المرسل والمستقبل عن طريق

 إال فيإرسال البيانات ال يتم وبالتالى ,

 .وجودها

 

نستخدم   Communication protocolطرفى اإلرسال فى أكتر من فى الربط بين  وللتحكم-

protocols مختلفة غير الـUART وهي  الـ C2SPI,I سندرس في هذا الفصلو  SPI

Serial Peripheral Interface protocol)  .) 

 

 

 

 

 

 

 

 (16. 5)  شكل

https://cdn.sparkfun.com/assets/d/6/b/f/9/52ddb2d8ce395fad638b4567.png
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SPI : 

ات قملحوال( أى ميكروكنترولر) وستخدم لنقل البيانات بين األردوينيُ   protocoleعبارة عن  

 .آخر وأردوينو وبين أردوين وأ,  wireless moduleوأ sensors الـ المتصلة به مثل
التحكم  انه يمكننابما و,بين طرفى اإلرسال  dataـخطوط نقل الو Clockعلى وجود  عتمد يو

دوينو متصل باألركل ملحق و في أكثر من طرفين ,فهذا يتيح لنا ربط أكثر من ملحق باألردوينو,

 .Slave select line يسمي 
 ؟كيف يتم ذلك 

 ,(المستقبلوسواء كان المرسل أ)دائماً  Clockالـد يولتبيقوم طرف منهم  إلرسالل نطرفىيوجد 
يوجد عادة ما و,Slave يسمى الطرف التانى و, واألردوين غالبا ما يكون و  Masterيسمىو

Master  أكتر من  هناكواحد لكنSlave بعدد المحلقات المتصلة باألردوينو. 
 ؟ slaveوالـ  masterيتم االتصال بين الـكيف -

 :(17. 5أسالك كما في الشكل ) 4يتم توصيل 

 
 MOSI line (1:  البياناتعند ارسال 

 تستخدم  Master to slaveمن 
(Master Out /Slave In)  وهي

 .  Uno)وفى األردوين 11 منفذ)
 

: MISO line (2 البيانات  عند ارسال 

 تستخدم  Slave to Masterمن 
(Master In /Slave Out)  وهي

 . Uno) وفى األردوين  12منفذ )
 

 (Serial Clock) SCK (3:  لكي يتم 

 Master & Slaveالتزامن بين 
 .  Uno)وفى األردوين 13 منفذ)وهي 

 ترط تحديد سرعة النقل.فال يش slaveوالـ masterمشتركه بين الـ clockنظرا لوجود -
يتم تحديد ولكن  Clock  بتوليد   Master الـ يقوم Slave to Masterحالة ارسال  في -

ال   protocoleهذا الـبالتالى فى و.فى الكود Slaveالـنهايتها حسب تشغيل وClock  الـ بداية

 .على بيانات عشوائية أثناء االتصال نحصل
 

: Slave select line (SS)(4  من خالله يتم عمل enable ـلل Slave  وبالتالي يقوم ,

 Slaveفى حالة وجود أكتر من و, Uno) وفى األردوين 10 منفذ)باالرسال واالستقبال , وهو 

 .Slave selectلكل واحد منهم  يكون 

 

 

(17. 5)شكل    
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وكيفية عمله ولكن حتي األن ال نعرف كيف يتم برمجته مع األردوينو وهذا  SPIتحدثنا عن الـ-
 ما سنتحدث عنه األن:

 وهي : دوال الرئيسية هناك  
 #<include <SPI.hويتم استدعاؤها بهذا األمر SPI :مكتبة  ( 1
 
2 ) ; )(SPI.begin وهي دالة تدل علي بداية عمل الـ :SPI تكتب بداخل الـ ,void setup  
 
3 )SPI.transfer(val);  1لنقل : تستخدمbyteـمن الdata   بينMaster & Slave 

 .مستقبلةومرسلة أنت الداتا اكأسواء 
4); )(SPI.end  : تصال باستخدام إلنهاء االوتستخدمSPI. 
 

 وسناخذ تطبيق عملي لفهم ذلك :

 digitalرقمية  مقاومة متغيرةمع استخدام  SPI ـالتصال بابسيط على تطبيق عملي 

potentiometer (AD5206). الرقمية  متغيرةالمقاومة ستخدم التو

 .للتحكم فى المخرجات اإللكترونية آلياً 

متغيرة لكل  اتمقاوم 6فيها وطرف  24بها  chipهى عبارة عن و

ى ف ين كما مرتب المعروفة متغيرة المقاومة ال مثلأطراف  3واحدة منهم 

 .(18. 5) الشكل

 

 

 

 

 :عناصر الدائرة 

Arduino Uno - 

AD5206 - 

6 LEDs - 

6 Resistors (220ohm) - 

Jumpers+ hook-up - wires - 

Breadboard – 

 

 

 (18. 5)  شكل
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  (19. 5) توصل الدائرة كما بالشكل

..  

 متغيرةالمقاومة ال ن أطرافأحيث 

(A1 to A6)  5 ـب يتم توصيلهمV. 

 B1 to) متغيرةالمقاومة ال أطراف

B6)  باألرضى يتم توصيلهم. 

 W1 to)متغيرةالمقاومة ال أطراف

W6)  بالمقاومات  يتم توصيلهم

 .LEDs 6بالتوالى مع و

CS (SS): 10 

SDI (MOSI) : 11 

CLK:  13 

 :(20. 5كما في الشكل ) الكود

 to 0) ) متغيرةالمقاومة ن قيمتين األولى رقم اليتخزتقوم بحيث ى الكود ف نقوم بعمل دالة 

  .. (to 225 0) كل ليد طبق علىيس لذيا( جهد التشغيل)التانية قيمة و5

 

 

 

 

 

 

  

 (19. 2)  شكل

 (20. 5)  شكل
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 : 

 

ي ف wireless communicationلـكنموذج ل Bluetooth module درسنا سابقا الـ

 . UARTالـ

هو الـ و SPI protocole الـب , لكنه بعمل لالتصال السلكياً  اخر نموذج  واالن سندرس 

nRF24L01 Module  سنتعلم كيفية االرسال واالستقبال من ( و21. 5في الشكل ) كما

 .خالله 

 ؟ nRF24L01 Module وهما 

االستقبال السلكياً باستخدام وعبارة عن نموذج لإلرسال 

هلك طاقة قليلة يستو, 2.4GHz فى تردد وموجات الرادي

ح يسملكنه ال  دل نقل البيانات من خالله جيد معو للعمل  ,

حسب وجود )10m to 150m من بمجال كبير فى النقل 

أضعافه  10المدى ألكتر من  يادة هذا مكن ز,وي( العوائق

أنواع , وهناك خارجية   Antennaعن طريق استعمال 

 مثل 150Kmإليالمدى  يصل فيها خاصة

)SI4432/RFM22B(. 

 

  nRF24L01 Moduleالـ-

يتم  (22. 5كما في الشكل ) أطراف 8ه ل

 .فى تسلسل معينوتوصيلهم باألردوين

GND >> GND (1 

VCC >> 3.3V(2 

CE (Chip Enable) >> pin 9 

(3 

CSN (Chip Select) >> 10)4 

SCK (Serial Clock) >> 13)5 

MOSI (Master Out/Slave In) 

>> 11)6 

MISO (Master In/Slave Out) 

>> 12)7 

(8) IRQ (Interrupt pin - 

active low) >> 2 or Not used 

 .هااستخدام ال يتم  فى أغلب التطبيقاتو

 (21. 5)  شكل

(22. 5)شكل    



Serial communication 
 

113 
Introduced by AZEX 

 

 

 

الخاصة به داخل مكتبه نقوم بإضافة ال وعلى األردوين nRF24L01 Module الـلبرمجة -

: من الرابطالبرنامج ويتم تحميلها من هذا الرابط 

https://github.com/maniacbug/RF24 . 

, بيدأ التحميل فوراً وDownload ZIP نختار 

 داخل البرنامج كما تعلمنا سابقا . ونقوم بتحميلها

 Includeختار نفتح البرنامج ونقوم بللتأكد -

Library Sketch  ,تكون  نمن المفترض أو

 .(23. 5كما في الشكل ) موجودة

 << File >> Examplesفتح االن يمكنك و

RF24 

 .كل مثال منهم على األردوينو ةتجربو

 

 

 

 

 

 :nRF24L01 Moduleتطبيق عملي علي-

نرسل قيم قرائتها لدايرة اإلستقبال و  Joystick-عصا التحكم  رة ارسال فيئدا سنقوم بعمل -

 Serial Monitor.القيم المتغيرة على  ري نو

 

 :رتينئمكونات الدا

2 Arduino Uno - 

2 nRF24L01 - 

Joystick - 

Jumper wires - 

2 capacitor (1microF to - 10microF) - 

 

 

 

 (23. 5)  شكل

https://github.com/maniacbug/RF24
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 :التوصيل

 (24. 5)الشكل كما في  Transmitterالـ رةئوصل دات -1

بين و 3.3Vالمكثف بين مصدر الجهد  أن نضيف مكن يو,

 . رةلضمان استقرار الدائ األرضى

 يقة األلوان الموجودة فى الشكل نستعين بطر أن  مكني-

 .لتسهيل التوصيل

 

 

 

 , (25. 5)الشكل كما في  Receiverالـ ةئروصل دات -2

 نوصل أطراف و

 Joystickباألردوينو. 

 

 

 

 

 

  

 

 :الكود

 :قبل أن نبدا في كتابة الكود سنتعرف علي الدوال األساسية

 .RF24مكتبة و SPIنستدعى مكتبة ( 1

 . اإلستقبالوفى كود اإلرسال (pipe) ف قناة اإلتصال يعرنقوم بت(2

 .RF24 radio(CE_Pin,CSN_pin); نستدعى دالة( 3

في  nRF الخاصة بالـ CE(Chip Enable) الذي يتم توصيل الـ pinبداخلها رقم الـكتب وي

 CSN(Chip select).منفذ  أيضا و,لوحة األردوينو

 .;()radio.beginاإلرسال عن طريق  يتم تفعيل (4

 ;radio.openWritingPipe(pipe)ستدعى دالة نرسال كتابة كود اإلل( 5

وهي  ستدعى الدالة العكسية ند اإلستقبال كو ,ولكتابة   (pipe)سجل فيها قناة اإلتصاليو

radio.openReadingPipe(1,pipe);  . 

 (24. 5)  شكل

 (25. 5) شكل



Serial communication 
 

115 
Introduced by AZEX 

 ;()radio.writeةنستقبلها بدالو,;()radio.read  نرسل البيانات باستخدام دالة( 6

 ;()radio.startListening نستدعي دالة  المستقبللتفعيل الطرف ( 7

 

 .. Transmitter الـ (يوضح كود 26. 5والشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (26. 5)  شكل
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 : Receiverالـكود( يوضح 27. 5والشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 (27. 5)  شكل
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 :عيوبهومميزاته , سنذكر SPI protocole  واالن بعد أن تعلمنا كيفيه استخدام 

 :المميزات

 . UARTأسرع من نظام   -1

 .أكثر من ملحق باألردوينويدعم استخدام  -2

 

 :العيوب

 .رسال بواسطتهيتم اإللكي أكتر  Hardware إلي  يحتاج -1

ال تتصل الملحقات ببعضها إال من بالتالى و ,عن االتصالالوحيد المسئول  وه واألردوين -2

 .خالله 

 

ي بهذا نكتفس ناولكن, communication protocolsكما ذكرنا سابقا هناك العديد من الـ-

 .القدر 

 .ونكون وصلنا لختام هذه المادة العلمية المبسطة لمتحكم األردوينو
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