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 -المستخلص :

 

ألحرربااعيألع سررخألثامورر ألعسررف  خاألالفكرر ةألااسيسررلمأللمع رر ثعألففعاررخألاررجألاسررفوبايأل  رري  ألعث يلررخ

ل ثيأل  ي ألالعث يلخألالع سخأل طمبألال قيألالعسف  خألث ع  بألافحألالوطأل لن عيأللعكننريألالرفحكيألارجأل

عكثنرررنألعررراأل ررربةألا  ررر ةألك   لرررمألثالرررنأل ررراألطررر  ألامف ررريخأل رررلاألألبائررر ةأل مررراألطررر لألالعسرررف  خ

أل  ي  ألالعث يلخألاحباعيألعث ثخأل يلبائ ةألثامو أللكثاألععألالعسفوبي.
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 



II 
 

 

 

 

 

 قال تعالً

 لَِّكِلَمبتِ  ِمَدادا   ال َبح رُ  َكبنَ  لَّى   ُقل}

 َتنَفدَ  َأن َقب لَ  ال َبح رُ  َلَنِفدَ  َربِّي

 َمَددا   ِبِمث ِلهِ  جِئ َنب َوَلى   َربِّي َكِلَمبتُ 

} 

 ( 901) الكهف

 

 

 

 

 

 

 داء ـااله

سنوات من التضحٌة و الوفاء عاشت فً داخلنا نسمات انفاسها نبع 

من الحنان ٌنبض ٌغمرنا ٌفٌض علٌنا تجسدت فً ثناٌاها ربٌع 
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االمومة و برام العطاء نرتوي من أرٌجها فتحضر فً عٌونها 

 فنواها فترى الدنٌا 

 الً نبع الحنان امً...

 و اعتزازي .. الً السحب التً امطرت لً ذهباالً منبع فخري 

لذي بدل الراحة بالتعب من و السحر الذي وهب لً بدرا الً ا

اجلنا فقد ظل ٌعمل لٌال و نهارا فً السراء و الضراء من اجل 

 راحتنا و سعادتنا

 الً ابً العزٌز ..

الً الجواهر التً منحت الضوء االخضر و اوقدت دٌاجٌر صمتً 

 التفاؤل..  شموع االمل و

 الً اخوانً و اخواتً ..

فً نفسً حب العلم و  االً اللذٌن لمعو بمساحة قلبهم و غرسو

 المعرفة..

 الً اساتذتً االجالء..

 الً كل قلب ٌتدفق احساسا حبا و وفاء 

 زمالئً و زمٌالتً ..

الً دفعت مسك الختام الذٌن وجدنا منهم كل الدعم المادي و 

 ما نحن علٌهالمعنوي حتً وصلنا الً 

 م  2092الً دفعة 

ألشكر وعرفان

 اما عّمْت األفـكاُر وادين لواله  أبدي احترامي لمْن بالعمِم سيرني
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 بذلت الجهَد كي لموعِي ُترسينا يامن مـهما أقوُل فمن أوفيَك حقــكمُ 

 
 ُلعطثاألالكال أللطال  يألثاثعي الألأ طثاأللأل ويصألالالااجألعسيحمأل سلطمألنو   يأل

 

 لنطرز لهم من خٌوط الشمس الالمعة كلمات شكر نحن هنا 

 

 ومن ماء الذهب كلمات عرفان وجمٌل على ثقة منحونا إٌاها 

 

  فً مٌزان حسناتكمالجنة وبارك هللا فً عملكم وكتبها هللا كماجز

 

 ونخص بالشكر والتقدٌر 

 عثمان عابديناألستاذ : 

: )إن الحوت في البحر ثسميالا ألن ثخأللنأل   انألقثخأل سثخألاهللأل مجألاهللأل ملنأل
أل.والطير في السماء ليصمون عمي معمم الناس الخير(

 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع
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 الفصل األول

 مقدمة

 -مقدمة :ال( 1-1)

نظام التحكم ىو عبارة عن عده عناصر تعمل معنا لتشككلل وظلهكو معلنكو ي اي انكو لمككن الاكول بكان نظكم 

الككتحكم عبكككاره عكككن م موعكككو مكككن المكونكككار التككت تبكككت لا إلشكككارة ي ابكككت ابو ىككك ه المكوانكككر تعطكككت  دا  

در كة  –البكرعة ا وظلهة المعلنو ي فت معظم الحا ر تكون ىك ه الوظلهكو تحككم فكت متطلكر طبلعكت م كل  

ال يد او الضطط ( ي وتكون ا شارة التت ت عل ى ه المكونار تعمل لمالام بالوظكاف   –ا زاحة  –الحرارة 

 المطموبة منيا تبمت اشارة التشطلل ي

ان لمتحكم ا لت دورا ابابلا فكت تاكدم اليندبكة والعمكوم الحدل كو يوبا ضكافة الكت اىملتكة الاصكوي فكت بكهن 

الصككوارلو والطلككران ن فككان تطباككار الككتحكم ا لككت اصككبحر  ككزا  ميمككا ومكمكك  لم تمكك  الهضككا  وتو لككو 

 الصناعار اليندبلة ن م ل : 

 محطار توللد الطاقة الكيربافلة وتحملة الملاة ي - 

 مصافت تكرلر النهط ي -

 مصانع تعبفة قارورار الطاز ي -

 مصانع تعبلفة المواد الط افلة ي  -

 صناعة البلارار ي -

 مصانع ا بمنر ي -

 الم حة ال ولو والبحرلة ي -

 التطبلاار العبكرلة ي -

كما ان لنظام التحكم دور كبلر فت انظمة الاوي الكيربلة التت تعتبر من اكبر ا نظمة الصناعلة التت 
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صنعو ا نبان فت التحكم فت الشبكار وا  ر وا حمال لعتبر عام  ابابلا لضمان تشطلل ى ه 

 ا نظمة التشطلل ا قتصادي وا م ل ي ومن ا م مو لتطبلاار نظم التحكم فت م ال الكيربا  : 

 التبرلد والتكل  ي -

 التدففة وا فران ي -

 الطبا ر والنشافار ي -

م ا لككت التككت كانككر حكككرا عمككت التانلككلن والميندبككلن ن تبككت دم فككت شككتت م ككا ر اصككبحر مهككاىلم الككتحك

المعرفو م ل عموم ا حلا  وا قتصاد وا  تماع والتربلة فض  عن انظمة النال والت طلط العمرانت والبلفة 

وا نبككان  ومككن ال ككدلر بالكك كر ان التطككولر الكبلككر الكك ي نشككيده حاللككا فككت تكنولو لككا الحابككبار ا لكترونلككة

 ا لت لو ا ر كبلر عمت تزالد تطبلاار انظمة التحكم المتادمة فت ك لر من الم ا ر ي

 -مكونات منظومو التحكم االساسية :( 2-1)

 الد ل : ىو المتطلر ال ي لعطت الت النظام باصد التحكم فلو او تطلر حالتو ي -

 ت تتا ر بالمو الد ل يال رج : ىو الكملة او المادار المراد التحكم فلو والت -

ال طا : ىو كملة عبارة عن الهرق بلن اشارة الد ل و اشارة ال رج ولبمت ك الك بعنصر الماارنة  نو  -

 لاوم بالماارنة بلن اشارتت الد ل وال رج ي

المر ع : ىت اشارة  ار لة تطبق عمت نظام التحكم و الك لطرض ا تبار النظام المتحكم فلو ووصولو  -

 ه ا شارة يالت ى 

  -التحكم : ألنظمةامثمة توضيحية  (3-1)

 التحكم اللدوي لنظام حراري ي -

 التحكم ا لت لنظام حراري ي -

 التحكم فت مبتوي الملاة فت ال زان ي -
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 نظام تحكم بلولو ت  تحكم طبلعت فت  بم ا نبان ( -

 نظام تحكم فت ألو قطع وتشكلل معان ي -

 المرور ينظام التحكم فت اشارار  -

 نظام تحكم بالكمبلوتر الهرن العالت ي -

 نظام تحكم إلكترونت فت برعة محرك تلار مبتمر ي -
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 الثاني الفصل

 المتحكمات المنطقية
microcontroller 

 -مقدمة:( 1-2)

لككاد ل مكو مككان مكن لت كزأ مكن الحلكاة اللوملكةن و   اللوم أصبحر األ يزة الكيربافلة و اإللكترونلة  كز   

ىكككك ه األ يككككزةن ببككككلطة كانككككر أو معاككككدهنو  تبككككتطرا لككككو قمككككر أن المتحكمككككار قككككد  ككككزر ىكككك ه األ يككككزةن 

البككاعارن التمهونككارن الكككاملرارن المككالكروول ن الالاة األ يككزة التككت حولنككا تحتككوي عمككت المتحكمككار فأ مككا

 أو معادهيمتحكمار ببلطو  البلارارن لعا األطهال و إلو  ملعيا تحتوي عمت

 :البنية العامة لممتحكم المصغر( 2-2)

صطلر الح م إ  أنو معاد ن ل لك ل ا فيم اآلللة التت لترابط فليا البرنامج مع الياردولر  تحكممع أن الم

والتككت تعككد مككن أببككطيا تركلبككًا  66F877 المتحكم الككدقلقالمو ككود ن بنبككتعمل فككت درابككتنا فككت ىكك ا المككادة

 ولكنيا تحتوي عمت عدد  لد من ال صافصي

وبككافل اإلد ككال  -الكك اكرة  -لتكككون مككن نهككس األ ككزا  الرفلبككلة ألي كومبلككوتر ي المعككالج  المككتحكم الككدقلق 

ة أقل تعالدًا وأقل كها ة ن كل الاطع ىنا مدم كة فكت شكرلحة واحكد واإل راج( ولكن الهرق ىنا أن ى ه الاطع

الم فم لم صافص التت تحت اىا فت برنام كك  المتحكم الالقعمليا ن ل لك ل ا ا تلار  و  لمكن التعدلل

والتكت تمككن الكومبلكوتر العكادي مكن تشكطلل أك كر  Multi-Taskingلهتار إلكت  اصكلة الكك  ان وألضًا فإن 

 من برنامج فت نهس الوقري

 اواًل : المعالج :( 1-2-2)

فت المتحكمار الدقلاة لو د معالج واحد لاوم ب ملع العمملار المنطالة ن إد ال وا  كراج البلانكار و  ملكع 

 الحبابار األ رى ن وبالطبع  لمكن تنظلم ى ه العمملة إ  بوابطة برنامج لحتوي عمت بمبمة 
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 لمعالج بتطبلايا بشكل تبمبمتيا من األوامر لاوم

بوابكطة قنكاة  Registerى ه األوامر تحهظ عمت عمت شكل مواقع فكت الك اكرة ن ولكتم نبك يا إلكت المبك ل 

بالككر أو  2ن  6البلانككار فككك تشككهلر البلانككار لككتم بوحككدة  اصككة بكك لك فككت المعككالج ن وكككل أمككر ىنككا لم ككل 

 أك ري

 ثانيًا : الذاكرة : (2-2-2)

 متامبة(ىناك نوعلن من ال واكر :  متامبة و لر 

تهاككد  ملككع البلانككار الم زنككة فليككا عنككدما لككتم فصكك لتلار عنيككا ن تبككت دم فككت  :volatileالكك اكرة المتامبككة 

 (يت ىنا الرام   ال اكرة العشوافلةت زلن البلانار التت لحتا يا المعالج أ نا  تنهل ه لؤلوامر الم تمهةن وى

ت   تتأ ر بهصل التلار عنيان وتتم ل فت الروم و ىكت والت non-volatileالنوع ال انت ىو ال اكرة ال ابتة 

 4996بالككر و  562عبككارة عككن م موعككة مككن األوامككر لحتا يككا المعككالج للشككطل نهبككو فلتككراوح ح ميككا بككلن 

 كلموبالر فت بعض المتحكماري 628بالر وقد لصل ح ميا إلت 

دة فاكط وقكد تككون مكن نكوع إي ( حلث لمكن برم تيا مرة واحكROMو اكرة الروم قد تكون من نوع الروم  

 ( حلث لمكن برم تيا عدة مراريEEPRPM( أو إي إي بروم  EPROMبروم  

كلموبالكر  64اله ش وىكت عبكارة عكن  اككرة تبكت دم فكت ت كزلن البكرامج واألوامكر المعطكاة لممكتحكمن وتبمك  

 ي66F877فت المتحكم 

 ثالثًا: وحدات اإلدخال واإلخراج :( 3-2-2)

د كال اللبانكار لعتمكد عمكت  بالطبع بدون إد ال وا  راج البلانار من المكتحكم بكلكون عكدلم الهافكدة إ كراج وا 

المرتبطككككة بالرل بككككتر ن وىنككككاك نككككوعلن مككككن المنافكككك  عمككككت التككككوالت أو عمككككت التككككوازي ن فككككت  Portsالمنافكككك  

 ما فت التوصلل عمت  طوط م تمهة ن بلن 8بر فت الوقر  اتو عمت  8التوصلل عمت التوازي لتم نال 

 التوالت لتم نال بر واحد تمو اآل ر فت  ط واحد فاط ي
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  BASIC CONNECTIONتحكملمم األساسيالتوصيل ( 3-2) 

 من العمل الصحلح ل ا توفلر اآلتت : الملكرو كونترولرلكت لتمكن 

 ي Power Supplyمصدر لمادرة 

 ي Resetإشارة "اإلعادة" أو "التصهلر" 

 ي Clockإشارة نبضار الباعة 

 
 PIC16F887) )المتحكم  الشكل اعاله يوضح توصيل 

 

 POWER SUPPLYمصدر القدرة  -1

لمكنكككو العمكككل عنكككد  يكككود قكككدرة م تمهكككة إ  أن مصكككدر الاكككدرة  PIC16F887تحكمعمكككت الكككر م مكككن أن المككك

 ىو األك ر م فمةي 5V DCبال يد 
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وىكو لكوفر إبكتارار فكت ال يكد عكالت الكهكا ة  LM7805تبت دم الدافرة المنظم المو ا  و ال   ة أطكرا  

كمككا لككوفر تلككار كككافت لككلمكن الملكروكككونترولر واإللكترونلككار المحلطككة بككو مككن العمككل العككادى   كككافت ىنككا 

 أمبلر(ي 6تعنت 

 RESET SIGNALإشارة اإلعادة  -2

( عمككت طككر  اإلعككادة VCC( 6العمككل الصككحلح ل ككا تطبلككق المنطككق   مككن المككتحكم الالككقلكككت لككتمكن 

reset المهتاح الضا ط الموصل بلن طر  اإلعادةMCLR  واألرضتGND  للس ضرورى ي ومع  لك

مككن الر ككوع بأمككان إلككت ظككرو  التشككطلل العادلككة إ ا مككا  المككتحكم الالككقن ىككو تارلبككا دافمككا لبككت دم لتمكككلن 

 بارر األمور بشكل  اطئ ي

بعمكل  المكتحكم الكدقلقفلاكوم  MCLRإلكت الطكر   9Vعند الضطط عمت ى ا المهتكاح لكتم توصكلل ال يكد 

 ولبدأ البرنامج التنهل  من البدالة ي resetإعادة 

عكككن طرلكككق الضكككطط عمكككت  MCLRلمطكككر   9Vكلمكككوأوم لمبكككماح بتوصكككلل ال يكككد  69تبكككت دم مااومكككة 

 واألرضت المهتاح بدون حدوث دافرة قصر بلن ال يد المو ا 

 CLOCK SIGNALإشارة نبضار الباعة  -3

 بنا  عمت العناصر المبت دمة باإلضافة إلت الترددار لمكن تشطلل الم ب ا فت أربعة أنماط م تمهة :

 LPكرلبتال بادرة من هضة : 

 XTكرلبتال أو دافرة رنلن : 

 HSكرلبتال أو دافرة رنلن ببرعة عاللة : 

 RCدافرة مك   ومااومة 

 :تحكم مايمتاز بو الم( 4-2)

 الح م الصطلر ماارنًة بدارار التحكم الك بلكلة  -6
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عند حدوث  طأ ما لمكن صلانتو ببيولة أكبر بك لر ألننا   نممك الك لر منالتوصل ر و األ يزة   -2 

 <التت ل ا تهادىا كما فت الدارار الك بلكلة

نحتكاج إلكت إعكادة التوصكلل أو بنكا  دارة  دلكدة إنمكا  فت حال أردنا تطللر طرلاة عمكل النظكام فإننكا   -3 

 فاط برنامج  دلد لوضع مكان البرنامج الادلم ببيولة فافاة ي

 بيولة مراقبة النظام حلث أننا لمكن أن نكتش  العطل بم رد النظر إلت الكلياي-4 

 .بيولة أكبر فت بنا  الدارار العمملة و  لك بببا قمة العناصر -5 

 عادة بدا ل  ياز آ ر لمتحكم ب لك ال ياز ي تحكم الالقالملكون  -6

( فيو لكلس بحا كة RAM & ROMمالحتا و من ال اكرة م ل الرام والروم   المتحكم الالقلكون فت  -7

 إلت شرافح  ار لة لم اكرةي

مككن الطاقككة صككطلرًاً   ككدا بالنبككبة لمكمبلككوترار األ ككرى فمكك   بعضككيا  المككتحكم الككدقلقلكككون ابككتي ك  -8

 واري 59ملممت وار بلنما الكمبلوتر العادي ال ي نبت دمو فت منازلنا قد لبتيمك  59لبتيمك 
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 الثالث الفصل

 الدائرة

 :مكونات الدائرة

   :محمل النغمات( 1-3)

ىو عبارة عن دافكرة متكاممكة تبكتطلع التمللكز بكلن نطمكة  ؟ Tone Decoder أو  ما ىو محمل النطمار أو

 أو تكككككردد محكككككدد وبكككككط م موعكككككة تكككككرددار و إعطكككككا   كككككرج لحكككككدد مكككككا إ ا ككككككان ىككككك ا التكككككردد مو كككككودا أم  

ىكك ا الوصكك  ألببككط أشكككال ىكك ه الوظلهككة و أوبككعيا ابككت داما ألضككا ألنيككا   تحككدنا بتككردد محككددن و ىنككاك 

أو محمكل النطمكار المزدو كة معكددة التكردد وىكت  DTMF decoder صكورة مركبكة مكن ىك ه الوظلهكة تبكمت

 .با تصار األنطام التت تحدد أرقام اليات  والمصاحبة ليا

 ين التحكم عن بعد  FSK من أك ر ابت داماتيا

 الميتز البموري : (2-3)

 الكرلبتال ىو شرلحة من الكوارتز رقلاة  دا بحلث تيتز عند التردد المر وا !! 

بتعرضيا ل يد كيربكافت والعككس صكحلح نن وكانكر تصكنع  دتتمدالكوارتز انيا تمتوي او    واص كرلبتال

او  ةالكيكككرو مطنطلكككمنيكككا ملكروفونكككار الكرلبكككتال ورأس  قكككط ا بكككطوانار الادلمكككة وىككك ه  اصكككلة تبكككمت 

Piezoelectric نن 

 ب بككة لكككل مل ككا  59المككة  طككأ  ككز  مككن المملككون اي ب 59تتملككز الكرلبككتال بدقككة عاللككة حلككث تصككل الككت 

 ولكهت ان تت كر دقة الباعار الرقملة لتشعر بي ا نن ىلرتز نن

  : االنواع والخصائص

 تنابم الكرلبتال الت نوعلن رفلبللن :  
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 كرلبتال بدون ميتز وتبمت  كرلبتال( - 

 (Crystal Oscillatorكرلبتال بالميتز وتبمت م ب ا كرلبتال   -

فيمكا ت بلكر  2والشكل  6ل كما فت الشكلعبارة عن البمورة فت     واقت وليا طرفت توصلالنوع ا ول  

 بطحت نن

عككادة مككا لكككون ليككا طرفككت توصككلل فاككط نن لكككن احلانككا مككا لضككا  طككر   الككث متصككل بككالط   المعككدنت 

 Electrostatic shieldككك عازل لممو ار الكيربافلة  باألرضتلوصل 

لمتط لككة ننو البككا مككا  2عككة اطككرا  نن منيككا بلكككون فككت  كك   اكبككر ولككو ار  4 الكرلبككتال فككت شكككل ام بكك 

 فولر وطرفت  رج نن 5تكون 

 و  ل هت ان ا رضت ىنا بلكون مشترك اي ارضت التط لة و ارضت ال رج ن 

ولكككن لهضكككل دومكككا توصكككلميما توصكككل  مبكككتا  حتكككت   لتشكككارك "مبكككار ر كككوع" التكككردد مكككع "مبكككار ر كككوع" 

 ا بابت ال ي لامل من دقة ى ه البمورار نالعنصر 

 كأي شت ملكانلكت ىو الحرارة ن حلث بتمدده وانكماشو لتطلر التردد ن

ل ا وضعر وحدار منيا دا كل  رفكة صكطلرة م بتكو در كة حرارتيكا وتبكمت  فكرن( وتبكمت الكرلبكتال  ار  

 Oven Controlled Crystalالهرن الحراري 

 البملون نن اي افضل ال  مرة من باباتيا نن ز  فت  59وتصل دقتيا الت 

 ن حظ ىنا شلفان ىامان  دا نن

   لو د مبار لمتلار المبتمر   ليا  -6 

دافما ت د مك   فت المبكار وىنكا نبكتنتج ان الكرلبكتال لكن تحكل محكل دافكرة الكرنلن ولكنيكا تاكوم بعمميكا  -

  ننبككت تهلككر المبككار عنككد  –افككرة الككرنلن بككالبمورة بصككورة افضككل واك ككر  باتككا ن لكك لك ا ا اردنككا ان نبككتبدل د

 الحا ة نن

 تحتوي عمت دافرتت رنلن  -2
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 ( L6 , CO( وال انلة رنلن توازي  L6 , C6ا ولت رنلن توالت   -

 

 

 نن ن الحظ ن احدىما ح ت وا  ر بعويمن ى ا الربم نبتنتج ان ليا ترددي رنلن متااربلن ولكن لحب

لكو تمعنكا  ت تكردد واحكد فاكط ن ليك ا تصكمح ان تككون فكت م بك ا ىكارتمت او ككولبتز !!ل لك   تعمل ا  عمك

 لدا فت المنحنت البابق ن د احدىما فت  انكا وا  كر فكت  انكا ا كر نن لك لك تحكدد البمكورة انيكا انبكا 

ن بككتكون البمككورة احككد الح ككلن  الممهككلن( فككت الككد ول او  ي حككال م بكك ا ىككارتمت تطبلككق مككن ا  نككلننن ألي

امككا فككت حككال م بكك ا ىككارتمت بككتكون  ال ككروج ولعتمككد عمككت البككعة الدا ملككة او مك كك  صككطلر لضككا  نن

البمورة احد الح لن  الممهلن( فت الد ول او ال روج ولعتمد عمكت البكعة الدا ملكة او مك ك  صكطلر لضكا  

بتكون البمورة ىت الحث  المم ( ال ي لكربط بكلن ال كرج والكد ل ولحتكاج  اما فت حال م ب ا كولبتز ن نن

لمك هلن واحد فكت الكد ول وا  كر فكت ال كروج ن ونظكرا  ن معاوقكة البمكورة تبكاط ف كأة عنكد الكرنلن فتبكمت 

  نبككتطلع الحصككول عمككت التككرددار العاللككة  ككدا لكككن  Pierce Oscillator"ا تككراق" ولبككمت الم بكك ا 
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الهكككرق ا  لكككر لشكككمل دافكككرة الم بككك ا وقكككد تحتكككوي مضكككاع  لمتكككردد  نن ال وم بككك ا كرلبكككتالىنكككاك كرلبكككت

 لمحصول عمت الترددار العاللة المر وبة ننن

 المقاومات : (3-3) 

 تعريف المقاومة الكيربائية

ىت  اصلة فلزلافلة تعنت اعتراض   إعاقة ( المكادة لمكرور الشكحنار الكيربافلكة عبرىكاي وتحكدث المااومكة 

وتطمكككق طاقكككة فكككت شككككل حكككرارة  تطلكككر الطاقكككة  عنكككدما تصكككطدم اإللكترونكككار المتحرككككة فكككت المكككادة بالككك رار

الكيربافلككككة إلككككت حككككرارة (ي وتعتبككككر الموصكككك ر ال لككككدةن م ككككل النحككككاسن ضككككعلهة المااومككككةن ماارنككككة بأشككككباه 

صعا معيا مكرور ل أما العوازلن م ل الز اج وال شان ف ار مااومة عاللة  ًدا الموص ر م ل البملكون

 .الشحنار الكيربافلة عبرىاي بلنما   تشكل الموص ر الهافاة أي مااومة لمرور الشحنار عبرىا

  : تعريف آخر لممقاومة الكيربائية

 المااومة = فرق ال يد / التلار الكيربت

R = U / I 

 وىو صورة لاانون أوم

  وحدة قياس المقاومة

  OMEGAولارأ اوملطا Ω ولرمز لة بالرمزتااس المااومة الكيربافلة باألوم 

  أىمية المقاومة الكيربائية

ر م أن المااومة الكيربافلة تببا ىدرا ل ز  من الطاقة إ  أنيا تكون ضرورلة لحمالة بعض أ زا  

ول لك فيت تصنع لتوضع فت بعض أ زا  الدوافر الكيربافلة حمالة ليا ن وتكمن  الدوافر الكيربافلة

 ي وتتحكم ألضا فت فرق ال يد بلن طرفليا  أنيا تتحكم فت شدة التلار المارأىملتيا فت 
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  أنواع المقاومات الكيربائية

 وت تم  نوعلتيا عمت حبا كلهلة صنعيا والمواد المركبة منيا وأىم أنواع المااومار ىت

 

 المقاومات الكربونية CARBON FILM RESISTORS  

 

 

 المقاومة المعدنية RESISTORS Metal FILM 

 

 

 

FOIL RESISTORS 

http://3.bp.blogspot.com/-mU9p3A1cEJA/VI_7avrZb8I/AAAAAAAACkA/zKhVhKqFnDU/s1600/CARBON_FILM_RESISTORS.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ap5SkmUbN_s/VI_72BG42HI/AAAAAAAACkI/sCnz2B0FE9Y/s1600/metal-oxide-film-resistor.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-mU9p3A1cEJA/VI_7avrZb8I/AAAAAAAACkA/zKhVhKqFnDU/s1600/CARBON_FILM_RESISTORS.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ap5SkmUbN_s/VI_72BG42HI/AAAAAAAACkI/sCnz2B0FE9Y/s1600/metal-oxide-film-resistor.jpg
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و اقكل تكأ لرًا بكالحرارة   ىت مااومة تأ   مواصهار المااومة المعدنلكة لكنيكا تمتكاز بكأن قلمتيكا أك كر ابكتاراراً 

  temperature coefficients of resistance TCRsأو بما لطمق عملو

 

 

 المقاومة الفيوز FUSE RESISTORS  

بأشكال ك لرة كما مع المااومة التاملدلة لكنيا بدون ألوان وأحلانكا بكدون بلانكار وىكت المااومة الهلوزلة تأتت 

 موصمة كما الهلوز لكنيا م صصو لمتلارار المن هضة

 

 

 

 خصائص المقاومة الفيوزية

 قملمة التأ لر بدر ة الحرارة

 عاللة الدقة ي1

 مبتارة الالمة و ار ضوضا  من هض ي2

 العاللةلمكن أن تتعامل مع الترددار  ي3

 تتم  دون أن تحترق ي4

http://1.bp.blogspot.com/-4nnM0SZRaNo/VI_8FT0tyvI/AAAAAAAACkQ/-GZL2EVawcs/s1600/4434842.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-gujeNbnMXt4/VI_8PCwl1zI/AAAAAAAACkY/B69i2JL1wM8/s1600/Fuse_Resistors.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-4nnM0SZRaNo/VI_8FT0tyvI/AAAAAAAACkQ/-GZL2EVawcs/s1600/4434842.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-gujeNbnMXt4/VI_8PCwl1zI/AAAAAAAACkY/B69i2JL1wM8/s1600/Fuse_Resistors.jpg
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 %5± نببة ال طأ  ي5

 الموصهار الالابلة لي ه المااومة ي6

1/4W (1/2Ws): 0.1R to 1K 

1/2W (1Ws): 0.1R to 1K 

1W (2Ws): 0.1R to 1K 

2W (3Ws): 0.1R to 1K 

         

 المكثفات ( 4-3)

لمشكحنة المك هار ىت عناصر أ رى مكن العناصكر اإللكترونلكة و ضكلهتيا األبابكلة ىكت الكتحكم فكت تكدفق 

بككمت بككالمك   ألنيككا لاككوم بتك لكك  و ا حتهككاظ بالشككحنة دا ميككا م ككل . فككت الككدافرة ا لكترونلككة الكيربافلككة

لحتككوي المك كك  عمككت بككطحلن موصككملن مهصككوللن عككن بعضككيما بعككازل يي ولككتم توصككلل  لحظلككة بطارلككة

 .. أطرا  المك   مع البطحلن

 

بكة م رد وصل أطرا  مك ك  فكان الشكحنة الكيربافلكة تكدفق و تت مكع عمكت بكطح المكوح يي الشكحنار المو 

عمكككت احكككد األلكككواح يي و البكككالبة عمكككت األ كككر يي و الكككك ان كككك  الشكككحنتلن تحكككاول عبكككور العكككازل الهاصكككل 

http://www.qariya.info/electronics/pages/charge.htm
http://www.qariya.info/electronics/pages/charge.htm
http://www.qariya.info/electronics/pages/charge.htm
http://www.qariya.info/electronics/battery.htm
http://www.qariya.info/electronics/battery.htm
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بتبات ألواح المك   مشحونة حتت بعد فصل  يد البطارلكة عنكو يي وىك ا مكا  لتن  ا إلت الشحنة األ رى

 لتضح فت ى ا الم ال يي ال ي لمكن بو ابت دام المك   كا بطارلة لوقر قصلر 

 

 

 .. الموصمة إللوالمااومةولعتمد تلار شحن المك   عمت قلمة 

 

 رموز المك   العامو

   

 

 : العوامل األساسية التي تؤثر عمى سعة المكثف

  .. ح م المباحة البطحلة أللواح المك  

إن بعة المك   تتنابا طردلا مع المباحة البطحلة لؤللواحن فإ ا زادر مباحة بطح الموح زادر بعة 

 .المك   و لك لزلادة ابتلعابو لمشحنار الكيربافلةن وبالعكس تال بعة المك   كمما قمر ى ه المباحة

http://www.qariya.info/electronics/r.htm
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 المبافة بلن األلواح 

ما قمر تمك المبافة أي أنو لو د تنابا عكبت بلن تال البعة عندما تزداد المبافة بلن األلواح وتزداد كم

 .بعة المك   والمباحة بلن ألواحو

 الوبط العازل  المادة العازلة( 

نببة لعالم الهلزلا  و الكلملكا  ا ن ملكزي مالككل فكاراداي  ..faradsبعة المك   تااس بوحدة تبمت الهراد 

Michael Faraday  و المولود فتSeptember 22, 1791  المتوفت فتو August 25, 1867 

 انواع المكثفات 

 Electrolytic Capacitor المك   الكلملافت ي6

 Ceramic Capacitor المك   البلراملكت ي2
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http://1.bp.blogspot.com/-iJrIw2VIEjI/VDbJwP1aSgI/AAAAAAAAANo/WwMRVGXmFWQ/s1600/55523523252523aa.png
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 الرابع الفصل

 التحكم في االجيزة الكيربائية عبر الياتف السيار

   :وعتشغيل المشر ٍ  

 طريقة عمل الدائرة: (1-4)

لاككوم  يككاز  حككداىما مربككل وا  ككر مبككتابلا تتم ككل فككت ابككت دام  يككازي موبككال الهكككرة األبابككلة لممشككروع 

الموبالكككل المربكككل بطمكككا الكككرقم المبكككتابل وبم كككرد فكككتح ال كككط بلنيمكككا لمكننكككا الكككتحكم فكككت دافكككرة عمكككت طكككر  

مكونكو مككن عكدة ا يكزة كيربلككة و لكك عكن طككرق ا تصكال بكلن  يككازي الموبالكل احكدىما موصككول  المبكتابل

 وا  ر لكون مع المبت دمية بالدافر 

 مكونات الدائرة: (2-4)

 ATMEGA 66المتحكم الدقلق فت ى ه الدافرة لبت دم • 

 لعمل عمت تحولل ترددار نطمار اليات  الت اشارار رقملة DTMFمولد نطمار • 

كما نبت دم م موعو من المااومار والمك هار التت نبت دميا بطرض ضبط وتاولم التلار وترشلح • 

 (Filtersالترددار 

 DTMFمربل ومبتابل موبالل إلربال وابتابال اشارار • 

 بورد ت ملع لحتوي عمت مكونار الدافرة ا لكترونلة• 

 البرمجة : ( 3-4) 

ن Cتحتاج برم ة المالكرو كونترولر الت لطار برم ة عملا التت تحتوي عمت متر م م ل لطار 

BASICنPASCAL نJAVA نASSEUPLY  وتمر برم ة المالكرو كونترولر بمطة

BASICCOMPILER :و لك ألنيا تمتاز بآلتت 
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 لطة بيمة ا بت دام ي• 

 ي تبت دم مهردار محددة• 

 ندرة م اطبة المب  ر ي• 

 شرح الدائرة : (4-4)

تحكم بوابطة المالكرو كونترولر عن طرلق ال يزة الكيربافلة ى ه الدافرة تعمل عمت التحكم ا لت فت ا 

( لممالكرو كونترولر INPUT(( كد ل  DTMFمن بعد  اليات (ن وتمر البرم ة عمت اباس اشارار 

 وفاا لشروط العمل المطموبة منيا ي

فولر حتت نط ي الدافره   ناوم بتوصلل الدافره بمصدر  يد  شاحن  وال ( و من  م الت محول  يد 

ات  المبتابل طر  مع ا رضت و ا ر مع محمل فولر ي توصل اطرا  البماعة من الي 5ب يد ماداره 

النطمار ي ناوم بإ را  مكالمة تمهونلة من ال ياز المربل الت المبتابل  شرط تشطلل الرد ا لت من 

رقام من لوحة مهاتلح المربل اعدادار اليات  المبتابل ( ي بعد ان تتم عمملة الرد ا لت ناوم بإد ال ا 

ي و من  م لاوم محمل النطمار بتحملل  DTMF)ة فت شكل د ل لدافرة    فت رج تردداتيا عبر البماع

تردد صور  المهاتلح الت اشارة رقملة لبتطلع المالكروكنترو  التعامل معيا ي و بعد  لك لاوم 

 المالكروكنترو  بإعطا   رج عمت حبا ا وامر المعطاة لو ي

 -: يكون خرج الدائرة كاألتي ( 5-4)

 سيمل الجياز االول 1( عند ضغط زر 0001)      

                                                   سديعمل الجيداز الثداني 2عندد ضدغط زر               

                                           والثداني  سديعمل الجيداز االول 3عندد ضدغط زر               

                                                   سديعمل الجيداز الثالدث 4 عندد ضدغط زر             

                                         سديعمل الجيداز االول والثالدث 5عندد ضدغط زر              
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                                         سديعمل الجيداز الثداني والثالدث 6عندد ضدغط زر              

                              سدديعمل الجيدداز االول والثدداني والثالددث 7عنددد ضددغط زر              

                                                  سددديعمل الجيددداز الرابدددع 8عندددد ضدددغط زر             

                                          سددديعمل الجيددداز االول والرابدددع 9عندددد ضدددغط زر             

                                           سديعمل الجيداز االول والثالدث 0عندد ضدغط زر             

                                          عنددد ضددغط زر ع سديعمل الجيددازاالول والثدداني            

                                الثالدث والرابدععندد ضدغط زر س سديعمل الجيداز االول و             
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 الخامس الفصل

 الخاتمة و التوصيات

 -الخاتمة :( 1-5)

فولكر و ا تصكال باليكات   5الدافره بيك ه الطرلاكو مكا عملنكا ا  ان ناكوم بتوصكلل الكدافره  يكد عند توصلل 

باد كال ا رقككام حتكت لظيكر لنكا  كرج الكدافره عمكل لمبكار  للككد( الموصكل مكع الكدافرة و بعكد الكرد ا لكت ناكون 

 وصمو فت البورد مع  رج المالكروكنترو  يم

 -:التوصيات ( 2-5)

تكممر الدافره بتوصلل مرشح فولتلة و مرحل  رلمت ( مع  رج المالكروكنترو  حتت لتبنت لنا الكتحكم فكت 

 شطلل و الاا  الموتورار و  لرىا من باقت ا  يزةيا  يزة الكيربافلة عامة عن بعد م ل التحكم فت ت
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 السادس الفصل

 المراجع

 

 المراجع المستخدمة( 1-6)

 

 http://www.kutub.info -   

     http://arabhardware.net -  
        عبد الحملد  ببلونت  دي المتحكمار الدقلاة   -3

http://www.kutub.info/
http://arabhardware.net/

