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مصغير) وصول إلإي مشروع متكامل (دائرة إنذار منزلإي تعمل بإستشعار الإحركة). 
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مقدمة
,قرائتك لإهذه الإسطور تعني أنك قررت تعلمّ اللإكترونيات تهانينا ! أتمني أن يكون هذا الإدلإيل مرشدا لإك خلل قيامك
ببناء الإدوائر الإكهربائية الإمختلفة. رغمّ أن تعلمّ أساسيات الإدوائر الإكهربائية لإيس شيئا يمكن الإقيام به في يوم ولإيلة

إل أن عدة تعلمّ اللإكترونيات الإمرافقة لإهذا الإكتيب قد تمّ تصميمها لإجعل مسيرة تعلمك يسيرة قدر المكان مع
مراعاة وجود الإضرورية الإتي قد تحتاجها في حال قررت أنك تريد تعلمّ الإمزيد بمفردك لحقا أو بمساعدة الخرين. كما

,هو الإحال مع أي دلإيل تعليمي لإك مطلق الإحرية في توجيه أسئلة عن أي شئ إلإي معلميك/أساتذتك أو راسلني علي
 مبريدي اللإكتروني :

. .ahmed mo2nis@gmail com
ولإكني أنصح بشدة أن تحاول الإبحث علي النترنت قبل أن تقوم بسؤال أي شخص لن هذا سيحسن من مهارتك في حل

مالإمشاكل وسيزيد من قدرتك في العتماد علي نفسك. والن لإنبدأ في صناعة الإدوائر الإكهربائية ! 

رخصة الإكتيب
,هذا الإكتيب تمّ إصداره تحت رخصة جنو الإعمومية مما يعني أن لي شخص مطلق الإحرية في قراءته دراسته ,

مشاركته وتعديله. معد هذا الإكتيب لإيس لإه أي فضل في الإمواد الإعلمية الإمعروضة هنا. بعض الإشروحات هي من
فهمي الإخاص لإهذه الإمفاهيمّ والإبعض الخر هو ببساطة إعادة صياغة لإشروحات أناس آخرين. وقد قمت بإعداد قائمة

شاملة بكل الإمصادر الإتي تمّ العتماد عليها لإمعظمّ طرق صنع الإدوائر الإمشروحة هنا في هذا الإكتيب. أما باقي
الإدوائر الإقليلة الإمتبقية الإغير موجودة في أي من تلك الإمصادر فهي من عملي الإشخصي وأتركها بحرية تامة لإلناس

 زلإيستفيدوا منها كيفما أرادوا.

كيفية إستعمال هذا الإكتيب
,إذا نظرت إلإي الإعدة ستجد الإكثير من السلك الإتي توجد في نهايتها قطع كبيرة. هذه السلك الإخاصة تسمي أسلك

 بمشابك أسنان الإتماسيح
(  ) Crocodile Clips

بإستخدام هذه الإمشابك يمكن تركيب عدد من هذه السلك الإخاصة ببعضهمّ الإبعض وهو المر الإذي وجدته أسهل
في توصيل الإدوائر الإكهربائية مقارنة بالإطرق الخري. ببساطة كل ما عليك فعله هو إتباع تسلسل كل سلك من هؤلء

 لنهما نقطتان2 و 1طبقا لإترتيب الرقام الإموجودة في هذا الإكتيب وتقوم بتوصيلهمّ ببعض. بإستثناء رقمي 
,مرتبطتان بمسمارين بدل من السلك فكل الإتوصيلت الخري الإباقية فقط تقوم بفتح طرف مشبك الإسلك وتوصيله

,بمشبك سلك آخر نفس الإشئ حين تقوم بتوصيل الإمشابك بالإمسمارين. في جميع الحوال تأكد من توصيل كل شئ برفق
متجنبا لإتمزيق السلك أو كسر الإعدة ! 

بالإطبع يمكنك إستخدام الإكتيب لإصنع الإدوائر الإكهربائية الإموجودة في الإعدة. علي كل حال لإقد حاولإت أيضا جعل
هذا الإكتيب مفيدا لإكل من يريد بناء تلك الإدوائر بدون إستخدام الإعدة. الإرسوم الإتخطيطية (إن كنت ل تعرف ما هي
الإرسوم الإتخطيطية فل داعي لإلقلق سيتمّ شرحها في الإسطور الإقليلة الإقادمة) متوفرة لإكل الإدوائر الإكهربائية لإكي

تساعدك في حال وجدت هذا الإكتيب بدون الإعدة فيمكنك الإتعلمّ منه ببناء كل دائرة كهربائية بمفردك بدون الإحاجة
إلإي الإعدة. علي أي حال فالإهدف من وجود هذه الإعدة الإتعليمية هو توفير الإوقت والإمجهود والإتكالإيف عليك بحيث

تجد معظمّ الإمكونات الساسية لإبناء الإدوائر الإكهربائية في مكان واحد. لإيس هناك تخصصات معينة يجب عليك
اللإمام بها قبل الإشروع في قراءة الإمواد الإعلمية الإموجودة في هذا الإكتيب. ولإكن بعض الإمعلومات الإعامة عن

الإرياضيات والإفيزياء ستكون مفيدة. علي سبيل الإمثال كيف تحل معادلإة جبرية ووحدات الإتحويل الإمعروفة (الإميلي =
). إذا كنت ل تعرف هذه الشياء فأقترح عليك الإقراءة عنها1000 = 3^10 والإكيلو = 6^-10 والإمايكرو = 3^-10

قليل علي النترنت ولإن يستغرق هذا وقتا طويل ولإكنك غالإبا ستكون تعلمت هذه الشياء في الإمدرسة أو يمكنك
ببساطة فهمّ هذه الإنقاط الإبسيطة أثناء مرورك بالإكتيب لنها لإيست بالشياء الإصعبة علي الطلق. إذا كنت خبيرا إلإي

حد ما بتلك الإنقاط فيمكنك تخطي تلك الجزاء أو تصفح شرحها سريعا وإلإقاء نظرة خاطفة علي تلك الإدوائر
الإكهربائية الإتي تعرفها مسبقا فقط لإلمراجعة. في كل الحوال تأكد من أن ل تنتقل من من مفهوم إلإي آخر أو من

دائرة كهربائية إلإي آخري بدون فهمها بشكل كامل. بينما حاولإت تسهيل كل شئ في هذا الإكتيب فهو بعيد كل

3

mailto:ahmed.mo2nis@gmail.com


الإبعد عن كونه الفضل ! لإذا ل تتردد علي الطلق في حال وجدت شيئ لإمّ تفهمه أن تسأل من حولإك سواء معلمك أو أي
مشخص لإه معرفة باللإكترونيات والإكهرباء أو مراسلتي علي بريدي اللإكتروني : 

. .ahmed mo2nis@gmail com
ولإكن نصيحتي الإشخصية هي أن تقوم بالإبحث علي النترنت ومحاولإة معرفة الجابة بنفسك. ستشعر برضا أكبر عن

نفسك وستتعلمّ أكثر. في جميع الحوال خذ وقتك في الإتعلمّ. جميع الإمصطلحات الإعلمية الإمعربة سيكتب بعدها
  مالإمصطلح بالإلغة النجليزية أما الإصور الإمكتوب عليها بالنجليزية فسيكتب أسفلها الإشرح مفصل بالإعربية.

إستكشاف الخطاء وإصلحها
مبرجاء قراءة هذا الإجزء بعناية بالإغة قبل إكمال الإكتيب ! 

هذه الإعدة مكونة من الإعديد من الإمكونات اللإكترونية الإموصلة بالسلك ذات مشابك أسنان الإتماسيح
(  )Crocodile Clips

 ترتيب1لإبناء دائرة كهربائية تقوم بإتباع تسلسل توصيل السلك الإمشروح في كل دائرة (علي سبيل الإمثال في الإدائرة 
. إذن تقوم بتوصيل السلك ذات الإمشابك الإمرتبطة بالإمكون الإموجود أسفله الإرقم6ّ-2 و 3-1توصيل السلك هو : 

لإيد الخضر إلإي الإسلك الحمر مصدر الإطاقة الإموجب عند الإمسمار الإذي1 إلإي الإرقمّ 3 " بمعني آخر تقوم بتوصيل الإـ "
 يوجد أسفله كلمة

.VCC
 أوم470. بمعني آخر تقوم بتوصيل الإمقاومة ذات الإقيمة 2 لإلرقمّ 6وتقوم بتوصيل الإمكون الإذي يوجد أسفله الإرقمّ 

 لإلمسمار الإذي يمثل الإسلك الرضي والإذي يوجد أسفله كلمة
.GND

 غير موصلن بالسلك ذات مشابك أسنان الإتماسيح ولإكنهما موصلن بمسمارين2 و 1برجاء ملحظة أن فقط رقمي 
حديديان مرتبطان بعلبة الإبطارية. برجاء الإملحظة أيضا أن بعض الإمكونات اللإكترونية مرتبطة وموصلة ببعضها

الإبعض لإتسهيل الإتوصيلت حتي ل تزدحمّ دائرتك بالسلك ذات الإمشابك فتسبب لإك فوضي وإرباكا. عموما دائما إبدأ
بالإنظر إلإي الإرسوم الإتخطيطية الإخاصة بكل دائرة كهربائية لإتعرف كيف يمكنك بناءها بعيدا عن الإعدة. ل داعي لإلقلق

الإرسوم الإتخطيطية  سيتمّ شرحه في الإصفحات الإقليلة الإقادمة. ,إن كنت ل تعرف ماذا يعني مصطلح  " م"

 فولإت لإتعمل الإدوائر الإكهربائية. يمكنك9,بالضافة إلإي الإعدة والإكتيب الإذي تقرأه الن ستحتاج إلإي بطارية بقيمة 
شراءها من أي متجر. بالإنسبة إلإي الإدوائر الإمرتبطة بالإمتحكمّ الإدقيق / الردوينو فستحتاج إلإي حاسوب مكتبي أو متنقل
تمّ تنصيب برنامج الردوينو عليه (أقرأ الإجزء الإمخصص لإلردوينو لإلمزيد من الإتفاصيل). طبعا ستحتاح إلإي أن يحتوي هذا

الإحاسوب علي فتحة خالإية مخصصة لإلـ
USB

ملإتضع بداخلها كابل الإتوصيل لإلوحة الردوينو . إذا لإمّ يكن لإديك هذا فهذه مشكلة. 
,في حالإة عدم عمل أي من الإدوائر الإمشروحة هنا كما ينبغي أن تعمل ل تشعر بالحباط أو النزعاج. فقط قمّ بأخذ نفس

عميق وقمّ بإلإقاء نظرة أخري علي ترتيب السلك (ترتيب الإتوصيلت). قمّ بطرح هذه السئلة علي نفسك : هل ترتيب
 فولإت قد تمّ إدخالإها وتوصيلها بشكل صحيح داخل9السلك الإذي أتبعته كان صحيحا ؟ هل تأكدت أن الإبطارية الإـ

علبة الإبطاريات أم أني قد قمت بشكل غير مقصود بعكس توصيلت الإطرفين الإموجب والإسالإب ؟ هل هذه الإبطارية
جديدة أم مستخدمة (قديمة) ؟ إن لإمّ تكن جديدة فهل قمت بإختبارها علي شئ آخر لري إن كانت تعمل أم ل ؟ إن
كانت الإبطارية جديدة وعملت بشكل طبيعي علي دوائر سابقة قمت بتوصيلها علي الإعدة قبل الإدائرة الإحالإية فقمّ

بسؤال نفسك الإسؤال الإتالإي : هل من الإممكن أن تكون الإبطارية قد أفرغت شحناتها الن ؟ لحظ أن بعض أنواع
الإبطاريات يكون أداءها أفضل في بعض الإمشاريع مقارنة بأنواع الإبطاريات الخري (علي سبيل الإمثال الإمشاريع الإتي

تستخدم الإصافرة). تأكد دائما أن تقوم بفصل السلك ذات الإمشابك عن بعضها الإبعض لإتمنع أي خسارة غير ضرورية
% أن الإمشكلة لإيست بسبب الإبطارية أو100لإطاقة الإبطارية. إذا كانت الإدائرة ل تزال ل تعمل وأنت متأكد بنسبة 

توصيلت خاطئة إذن قمّ بفحص الإرسوم الإتخطيطية وعنوان (إسمّ) الإدائرة الإكهربائية وما هي الإوظيفة الإتي ينبغي
أن تقوم بها. قمّ بالإبحث علي النترنت عن دوائر مشابهة أو أسئل من حولإك أو راسلني علي الإبريد اللإكتروني لن هناك

إحتمالإية وجود أخطاء أثناء كتابة هذا الإكتيب. في حالإة كون الإمشكلة متعلقة بدائرة مرتبطة بالردوينو تأكد من
,صحة الإبرنامج الإمكتوب تأكد من أن الإبرنامج قد تمّ تأكيده وتحميله علي لإوحتك أو قمّ بتغيير الإفتحة الإمخصصة لإلـ ,

USB
مإن إحتجت لإذلإك (أقرأ الإجزء الإمخصص لإلردوينو لإلمزيد من الإتفاصيل). 
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إشعار المان
 فولإت فقط بما يعني أنه لإيس هناك9هذه الإعدة آمنة نظرا لن مصدر الإكهرباء الإوحيد لإها هو بطارية بقيمة 

إمكانية لإلتعرض لإخطر الإصدمات الإكهربائية في حالإة الإقيام بتوصيل خاطئ لإذا فل داعي لإلقلق. بالإرغمّ من أنك لإن
تتعرض لإلصعق فلزالإت هناك إحتمالإية ضئيلة لإحرق الإمكونات اللإكترونية في حال الإقيام بتوصيلت خاطئة مما

سيتسبب في سخونة الإمكون اللإكتروني لإفترة من الإوقت أو حتي إنفجاره وهو أمر قد يكون خطرا إذا كان وجهك
,قريبا لإلغاية من الإدوائر الإكهربائية لإذلإك أثناء عملك تأكد دائما أن تحافظ علي سلمتك أول. وإذا كنت بحاجة إلإي

الإبطارية وأنت تفعلل تقمّ بتوصيل الإنظر عن قرب بينما تقوم ببعض الإتوصيلت فل مشكلة علي الطلق ولإكن  
٪ من توصيلتك100ذلإك !!! ل تقمّ بإدخال الإبطارية حتي تنتهي تماما من توصيلتك وفقط حينما تكون متأكدا بنسبة 

الخري. إذا كان لإديك عدسة مكبرة بالإقرب منك فقمّ بإستخدامها بدل من الإنظر عن قرب. تأكد دائما من إتباع تسلسل
,توصيلت السلك الإمذكور هنا وإذا قمت بإتباعه بشكل صحيح وحدث شئ خطأ في دائرتك فافحص الإرسمّ الإتخطيطي

,لإلدائرة إذا كان الإخطب ما زال موجودا بالإدائرة وقد قمت بمراجعة توصيلتك مرارا وتكرارا عدة مرات إذن قمّ
بسؤال معلمك أو راسلني علي الإبريد اللإكتروني

 . .ahmed mo2is@gmail com
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1الإدائرة 

 إذا نظرت عن قرب ستجد بجوار علبة الإبطارية مسماران أسفل كل منهما مكتوب
 VCC GND و

,. أسفلهما يوجد مكونات إلإكترونية أخري مكتوب بجوارها أرقام ومصطلحات أيضا2 و1وهما مرقمان برقمي 
مالإفارق الإوحيد أنه يوجد أسلك مرتبطة بهمّ وبنهاية كل سلك يوجد جزء كبير يبدو هكذا. 

حاول المساك بالإجزء الإمعدني الإظاهر ومرر يديك لإلخلف بهذا الإسلك حتي تصل إلإي الإمنطقة الإتي تشعر أن بها جزء
معدني آخر مغطي بالإبلستيك. غالإبا سيكون في نفس الإمكان الإذي توجد به هذه الإدائرة الإخضراء في الإصورة الإتالإية.

مإذا لإمّ يكن هناك بالإتحديد تابع الإبحث بيديك حتي تستطيع الإشعور به. 

قمّ بالإضغط برفق علي الإجزء الإمعدني الإمغطي وستلحظ أن الإجزء الإمعدني الإظاهر يفتح. سيكون شكله أشبه بفمّ
الإتمساح حيث تمثل الطراف الإمعدنية الإمتعرجة أسنانه. هذا الإنوع من السلك يسمي مشابك الإتماسيح

 Crocodile Clips
,وهي تستخدم لإتوصيل الجزاء اللإكترونية بنفس الإطريقة الإتي فتحتها بها فقط تحتاج إلإي إغلقها بأن تتركها من يدك

. هذه هي2 و 1بعد أن تتأكد من أنها ستغلق علي سلك مشبك تمساح آخر أو مسمار مثل الإمسمارين الإمرقمان بـ
 مالإطريقة الإتي ستستخدمها لإتوصيل كل الإدوائر الإكهربائية في هذه الإعدة الإتعليمية.

,والن قمّ بإلإقاء نظرة آخري علي الإمكونات الإموجودة أسفل علبة الإبطارية والإمسامير لحظ الرقام الإمعطاة لإكل
- تمثل توصيلة من ”مكون وقمّ بتوصيل أسلك مشابك الإتماسيح بالإمسامير طبقا لإلتسلسل الإتالإي حيث كل شرطة  "

. تسلسل الإتوصيل لإلدائرة   م هو :-1",”السلك وكل توصيلة تفصلها علمة الإفاصلة 

-  -1 3, 2 6

إن كنت ل تزال حائرا ول تعرف ما الإذي ستقوم بتوصيله بالإضبط فل داعي لإلقلق. قمّ بإلإقاء نظرة علي الإرسمّ الإتالإي وهو
الإمستخدم لإرسمّ الإدوائر الإكهربائية. إنه يدعي الإرسمّ الإتخطيطي

 .Schematic Diagram
,ربما ل تزال ل تفهمّ كيف يعمل بعد ستعرف في الإسطور الإقليلة الإقادمة ولإكن الن ربما يساعدك أن تلحظ بسهولإة

الإتشابه بين بعض الإرموز الإموجودة علي هذا الإرسمّ وبعض الإرموز الإموجودة تحت بعض الرقام والإمصطلحات وهذا
سيساعدك في أن تعرف أي سلك مشبك تقوم بتوصيله إلإي أين في حال لإمّ تجد الرقام والإمصطلحات أعله غير واضحة.

ممع كل دائرة سيتوفر معها رسمّ تخطيطي لإيساعدك في أن تفهمّ أكثر. 
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أساسيات الإكهرباء
الإتيار الإكهربائي وربما تساءلإت : ما هو بالإضبط ؟ حسنا الإتيار ,ربما قد مر علي مسامعك من قبل مصطلح  " "

مالإكهربائي هو تدفق اللإكترونات (عناصر صغيرة) داخل سلك. 

مسار مغلق  وهو مسار من الإطرف الإسالإب إلإي الإطرف الإموجب لإلبطارية. –اللإكترونات تتدفق حينما يكون لإديك  " "
,علي سبيل الإمثال عندما تقوم بتوصيل مصباح كهربائي صغير لإلطرفان الإموجب (+) والإسالإب (-) لإلبطارية ستحصل ,
علي دائرة مغلقة (مسار مغلق) حيث تستطيع اللإكترونات الإتدفق بين الإطرفان وتجعل الإمصباح الإكهربائي مضاءا.

م,بداخل أسلك هذه الإدائرة ستجد إلإكترونات تتدفق.   

,الإسلك بداخله إلإكترونات بالإفعل. وعندما تقوم بتوصيل بطارية وتصنع دائرة مغلقة تبدأ اللإكترونات بالإتحرك. المر 
لي الإصغيرة. عندما تضع كرة من ناحية ستخرج كرة آخري من الإناحية الخري فورا.  م,أشبه بماسورة مليئة بكرات الإبل

اللإكترونيات تتحكمّ في الإتيارات الإكهربائية عن طريق جمع الإمكونات الإمختلفة لإلسماح بالإقيام بالإوظائف الإمختلفة 
مفي الإدائرة الإكهربائية. 

لإكن هل يتدفق الإتيار الإكهربائي من الإطرف الإموجب إلإي الإطرف الإسالإب في الإدائرة الإكهربائية أم بالإعكس ؟ في
الإحقيقة هذا المر غير مهمّ ! كل ما عليك فعله عند الإقيام بحساباتك هو إختيار إتجاه والإقيام بحساباتك بناء علي هذا
,التجاه. أيا كان التجاه الإذي ستختاره فالإنتائج ستكون متطابقة. الإتيار يمكنه الإتدفق في كل التجاهين بناء علي إذا كان

,هناك ناقلت شحنة موجبة أو سالإبة تعمل. في الإمعادن ناقلت الإشحنة الإسالإبة تسمي إلإكترونات. فهي تتدفق من
,الإسالإب إلإي الإموجب. لإذلإك في دائرة كهربائية طبيعية تعتمد علي السلك الإمعدنية ستتدفق اللإكترونات من الإطرف

مالإسالإب إلإي الإموجب. لإكن الإطريقة الإمعتادة في الإحديث عن إتجاه الإتيار هي من الإموجب إلإي الإسالإب. 
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,في أي دائرة كهربائية الإتيار هو تدفق اللإكترونات (كمية اللإكترونات الإمتحركة). الإجهد هو الإفروقات الإكهربائية
,الإمحتملة بين نقطتين (بالإضبط مثلما تقوم بقياس طولإك بين نقطتين : كتفيك والرض فالإجهد الإكهربي دائما ما

يقاس كفارق جهد بين نقطتين). الإمقاومة هي الإشئ الإذي يقاوم تدفق اللإكترونات. الإعلقة بين الإتيار الإمرمز لإه بحرف
I

ويقاس بوحدة المبير أو المب الإمرمز لإه بحرف
A

و الإجهد الإكهربي ويقاس بوحدة الإفولإت الإمرمز لإه بحرف
V

والإمقاومة الإتي تقاس بوحدة الوم والإمرمز لإها برمز
 Ω

تدعي قانون أوم ويمكن وضع الإعلقة بين الإثلثة طبقا لإهذا الإقانون في الإمعادلإة الإتالإية
  = .V IR

 

لوصل بينما الإمكون الإذي ل يسمح لإلتيار بالإمرور من الإمكون الإذي يمر الإتيار بداخله (مثل السلك) يسمي بالإمكون الإم
مخللإه (كالإبلستيك الإذي يغطي السلك لإيحمي الإبشر من الإصدمات الإكهربائية) يسمي بالإمكون الإعازل. 

,لإصنع أي دائرة إالإكترونية أبدأ بالإرسمّ الإتخطيطي وهو عبارة عن رسمّ لإدائرة يخبرك بنوعية الإمكونات الإتي تحتاجها
وكيف تقوم بتوصيلها. يمكنك تصميمّ رسوماتك أو الإبحث عنهمّ علي النترنت. لإفهمّ الإرسوم الإتخطيطة عليك أن

 م- أن الإخطوط الإمرسومة بين الإمكونات تمثل السلك.2- الإرموز اللإكترونية لإلمكونات 1تعرف: 

,لإتكون قادرا علي قرءاة الإرسوم الإتخطيطية عليك أن تعرف رموز الإمكونات من بين الإرموز الكثر إستخداما في رسوم
,الإدوائر هي : الإبطارية الإمكثف الإمقاومة الإدايود الإترانزستور الإدوائر الإمتكاملة الإبوابات الإمنطقية الإمفاتيح. , , , , , ,

,سنتعلمّ هذه الإمكونات وكيف تبدو رموزها في الإدوائر الإقادمة الإتي سنبنيها ولإكن الن لإنلقي نظرة آخري علي الإرسمّ
مالإتخطيطي لإهذه الإدائرة الإبسيطة الإتي صنعناها لإلتو. 
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 الإرمز الإمكتوب بجواره
VCC

  فولإت وهي قيمة الإجهد الإكهربي. أما الإرمز الإمتعرج الإمكتوب فوقه9هو الإرمز الإخاص بالإبطارية وقيمتها 
R1

فهو رمز الإمقاومة. أما الإرمز الإذي يشبه الإمثلث فهو يرمز لإلشئ الإصغير الإذي أعطي ضوءا أخضر عندما اتبعنا تسلسل
 . لإيد "الإتوصيلت الإمكتوب بالعلي ويسمي بالإـ م"

كنا قد ذكرنا أن قياس الإجهد الإكهربي من الرض أشبه بقياس طول أحدهمّ من كتفيهمّ وصول إلإي الرض. ولإكن
كيف ترمز لإلرض في الإرسوم الإتخطيطية ؟ هناك طريقتان : في الولإي يتمّ إستخدام رموز لإلرض وفي الإثانية ل نستخدم

رموز لإلرض وهي الإطريقة الشهر لنها تجعل رسمّ الإدائرة أكثر سهولإة نظرا لن الإجميع يعرف كيف يقاس الإجهد
مالإكهربي. 

رسمّ تخطيطي بإستخدام رمز الرضي

نفس الإرسمّ الإتخطيطي بدون الإرمز الرضي

 لحظ أن الرضي غالإبا يتمّ إعطاؤه الختصار
GND

مفي الإرسوم الإتخطيطية. 

الإدوائر الإمفتوحة والإدوائر الإمغلقة
الإمسار الإذي يوجد بين الإطرفين (الإقطبين) الإموجب والإسالإب لإلبطارية مارا بمصباح النارة يسمي بالإمسار الإمغلق وتحتاج
لنشاء مسار مغلق (توصيلة مغلقة) لإتسمح لإلتيار الإكهربائي بالإمرور في الإدائرة الإكهربائية. الإدائرة الإمفتوحة لإن تعمل

مأبدا. 

الإمسار الإمفتوح الإمسار الإمغلق
(الإدائرة الإمفتوحة)           (الإدائرة الإمغلقة)

9



دائرة الإقصر
,دائرة الإقصر هي توصيلة لإمّ يكن من الإمفترض أن توجد. علي سبيل الإمثال إذا قمت عن طريق الإخطأ بتوصيل الإطرفين

وهوالإموجب والإسالإب من الإبطارية مباشرة فسيكون لإديك دائرة قصر بين الإطرفين الإموجب والإسالإب من الإبطارية. 
 م بعض الإبطاريات تنفجر إذا قمت بتوصيل دائرات الإقصر.أمر غير جيد علي الطلق !!!!!!!!

 وحدك من تسبب في صناعة دائرة الإقصر !!! أنواع الخطاء الإتيأنت,إذا قمت بتوصيل الإدائرة فعلي الغلب ستكون 
متتسبب في دوائر الإقصر هي كالإتالإي :- 

أول - أخطاء في الإتوصيلت : تأكد إذا كنت قد وضعت كل مكون في مكانه الإصحيح قبل توصيل الإدائرة بالإكهرباء. 
 مقارن بين الإتوصيلت الإتي علي لإوحتك والإتوصيلت الإموجودة في رسمّ الإدائرة.

,ثانيا - جسور الإلحام : إذا لإمّ تكن حذرا بينما تقوم بعملية الإلحام يمكنك أن تتسبب في شئ يدعي جسر الإلحام بين
,منصتين علي لإوحتك. علي سبيل الإمثال إذا أضفت الإكثير من الإلحام وتدفق جزء من الإلحام لإمنطقة لإمّ يكن من

مالإمفترض أن يلمسها الإلحام. 

–ثالإثا  أجزاء معدنية : سبب آخر لإحصولإك علي دائرة قصر قد يكون أن أجزاء معدنية صغيرة  قد سقطت داخل دائرتك.
,علي سبيل الإمثال حينما تقوم بقطع أرجل الإمكونات اللإكترونية بعد لإحامها فالجزاء الإتي تقطعها يمكن بسهولإة أن

م,تطير إلإي إتجاهات عشوائية. إذا سقطت علي دائرتك فربما تتسبب في دائرة قصر. 

–رابعا  سطح موصل لإلكهرباء : هذا يحدث حينما تقوم بوضع دائرتك علي شئ مصنوع من الإمعدن. إذا كنت تستعمل
لإوحة تجارب بلستيكية فلن تحدث لإك هذه الإمشكلة. لإكن إذا كانت لإديك لإوحة نحاسية بتوصيلت من أسفلها فالإسطح

الإحديدي سيسبب لإك الإكثير من دوائر الإقصر. لحظ أن المر ل يحتاج لإسطح معدني حتي. ربما قد وضعت دائرتك فوق
لكات أو قطعة معدنية متبقية من مكون قمت بقطع أرجله أو شئ آخر. ,أحد الإمف  م,

م–خامسا  مكون تالإف : أحد أسباب الخطاء قد يكون مكون تالإف منذ الإبداية. 

أفضل طريقة لكتشاف دوائر الإقصر هي بإستخدام الإمقياس الإمتعدد لإلقيام بفحص إستمرارية الإتيار. سيقوم الإمقياس
الإمتعدد بإصدار صوت في كل مرة توجد نقطتان تمّ لإمسهما بمجسات الإقياس. لإذا إذا أصدر صوتا في حالإة لإمس

 م,الإمجسات نقطتان لإمّ يكن من الإمفترض أن يكونا متصلين ببعضهما الإبعض فقد عثرت علي دائرة قصر.

كيفية إستخدام قانون أوم
12ذكرنا بالعلي قانون أوم. بالسفل توجد دائرة مبسطة لإلغاية تحتوي علي بطارية ومقاومة. قيمة الإبطارية هي 

 أوم. كمّ تبلغ قيمة الإتيار الإذي يمر خلل هذه الإدائرة ؟600فولإت وقيمة الإمقاومة هي 

 =     V IR
 = /  = /  = .   =  I V R 12 600 0 02 A 20 mA
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بالسفل عندنا دائرة تحتوي علي مقاومة وبطارية. لإكن هذه الإمرة ل نعرف قيمة الإجهد الإكهربي لإلبطارية. بدل من ذلإك
م ميللي أمبير. 3فقد قمنا بقياس قيمة الإتيار الإذي يمر خلل الإدائرة ووجدنا قيمته 

 =  =  *  * ^-  = .  V IR 600 3 10 3 1 8 V

,لإلمزيد من الإحسابات الإمعقدة يمكنك زيارة الإموقع الإتالإي
 :// . . /http www ohmslawcalculator com

لإيد ؟ "ما هو الإـ "

,حتي الن فقد قمت بصناعة دائرة تتكون من بطارية (مصدر جهد كهربي) مقاومة و مكون إنارة صغير يدعي الإـليد.
ولإكن ما هو الإـليد بالإضبط ؟ الإليد هو مكون صغير يعطي ضوءا. الإليد مكون رخيص سهل الستخدام ويمكن

إستخدامه كمؤشر لإكون الإدائرة تعمل أم ل. الإليد هو إختصار بالنجليزية لإلصمام الإثنائي الإباعث لإلضوء مما يعني أنه
منوع من الإدايود الإذي يعطي ضوءا (سيتمّ شرح الإصمام الإثنائي لحقا) فهو يعطي ضوءا حين مرور تيار بداخله.   

,كما هو موضح بالإصور أعله فالإليد لإديه طرفان : الإطرف الإموجب (النود) والإطرف الإسالإب (الإكاثود)  الإطرف
الإموجب هو الطول وهو الإذي يتمّ توصيله لإلجهد الإكهربي الكثر إيجابية بينما الإطرف الإسالإب يتمّ توصيله لإلجهد

الإكهربي الكثر سلبية. يجب أن يتمّ توصيل الإطرفان بشكل صحيح لإكي يعمل الإليد. دائما ما يكون الإليد موصل
بمقاومة بجواره. لإكن لإماذا ذلإك ؟
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مقاومة الإحد من الإتيار
مقاومة الإحد من الإتيار هي مقاومة تستخدم لإتقليل كمية الإتيار الإذي يمر داخل الإدائرة الإكهربائية. أبسط مثال علي

هذا هي مقاومة تمّ توصيلها علي الإتوالإي مع لإيد. غالإبا سترغب في توصيل مقاومة الإحد من الإتيار علي الإتوالإي (سيتمّ
شرح معني الإتوصيل علي الإتوالإي في الإجزء الإقادم) مع الإليد حتي تستطيع الإتحكمّ في مقدار الإتيار الإذي يمر من خلل

مالإليد. 

,إذا مر تيار كبير كهربائي كبير لإلغاية خلل الإليد فالإليد سيحترق سريعا. إذا مر تيار صغير لإلغاية فربما ل يكون كافيا
لضاءة الإليد. لإكن كيف نختار قيمة ملئمة لإمقاومة الإحد من الإتيار ؟ هذا المر يعتمد علي نوع الإليد وقيمة الإتيار الإتي

يحتاجها لإيضيئ وكمّ من الإجهد الإكهربي يفقده فتختار قيمة مقاومة ملئمة بإستخدام قانون أوم لإتحسب هذه
م,الإقيمة. والن وقد تعلمت أهمية مقاومة الإحد من الإتيار لإنذهب ونصنع دائرتنا الإتالإية ! 

2الإدائرة 

 مع تغيير شئ واحد فقط : قيمة لإكن, الإتي صنعناها من قبل1هذه الإمرة سنقوم ببناء دائرة مطابقة تماما لإلدائرة 
مالإمقاومة. لإذا أبدأ بالإتوصيل طبقا لإتسلسل الإتوصيل الإتالإي :- 

-  -1 3, 2 6

 بالإضبط ! هذا صحيح بالإفعل ولإكننا قمنا بهذه الإتوصيلة فقط لإنذكر أنفسنا1لإكن هذه هي نفس توصيلت الإدائرة 
قبل الإقيام بببعض الإتغييرات. الن قمّ بفصل كل السلك من الإتوصيلة الإسابقة وقمّ بالإتوصيل طبقا لإتسلسل الإتوصيل

 مالإتالإي : -

-  -  -1 3, 2 21, 22 4

 هما متصلتان ببعضهما الإبعض (كلهما متصلتان بنفس سلك الإمشبك ذو أسنان الإتمساح) لإذا5 و 4لحظ أن الإنقطتين 
,ل تشعر بالإحيرة عندما تنظر إلإي الإرسمّ الإتخطيطي وتري سلك واحد فقط فقو نقطتين ذات تسميتين ورقمين فقط قمّ
,بتوصيل الإسلكين الإمراد توصيلهما من كل ناحية عن طريق فتحهما وإغلق واحد منهما علي الخر هل تلحظ أي شئ

ممختلف بخصوص الإليد ؟ درجة إضاءته قد تغيرت ! 

مالن دعنا نقوم بفصل الإتوصيلة الإسابقة ونقوم بتوصيلة آخري ونري ما الإذي سيحدث :- 

-  -  -1 3, 2 23, 24 4

,مرة أخري درجة شدة إضاءة الإليد قد تغيرت بتغير الإمقاومة ! الن أنت تعرف بالإفعل بعض الإمعلومات الإنظرية الإتي
ليرا في كيف تبدو إضاءة لير في قيمة مقاومة الإحد من الإتيار قد سبب تغ تجعلك قادرا علي فهمّ ما الإذي حدث. الإتغ

مالإليد. 
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موالن دعنا نلقي نظرة علي الإرسوم الإتخطيطية لإلدوائر الإثلثة الإتي قمت بصناعتها لإلتو. 

م أوم مما نتج عنه درجة إضاءة معينة منبعثة من الإليد. 470في الإتوصيلة الولإي إستخدمنا مقاومة بقيمة 

 =3^10 كيلو أوم (الإكيلو = 1في الإتوصيلة الإثانية قمنا بتغيير الإمقاومة الإسابقة ووضعنا مكانها مقاومة بقيمة 
م أوم). هذا الإتغيير في قيمة الإمقاومة يسبب تغييرا في درجة إضاءة الإليد. 1000 مما يعني 1000

2.في الإتوصيلة الإثالإثة والخيرة قيمة الإمقاومة هي   كيلو أوم. مجددا هذا الإتغيير في قيمة الإمقاومة سبب تغييرا2
مفي قيمة الإتيار الإمتدفق بداخل الإليد مما يعني تغييرا في درجة إضاءة الإليد طبقا لإقانون أوم. 

أنواع الإمقاومة الإمختلفة
الن وقد فهمت كيف تستطيع الإقيمّ الإمختلفة لإلمقاومة الإتأثير في دائرة بسيطة. إذن الإمقاومة لإها قيمّ مختلفة ولإكن
لإها أيضا أنواع مختلفة طبقا لإنوع الإمادة الإمصنوعة منها وطبقا لإكيفية عملها. النواع الإمختلفة لإها صفات مختلفة

,مما يجعلها مفيدة لإلتطبيقات الإمختلفة. بعضها دقيق لإلغاية بعضها يستطيع إحتمال درجات حرارة مرتفعة ,
مبعضها يستطيع تحمل قدر عالإي من الإطاقة وبعضها رخيص لإلغاية. 
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ولإكن كيف تختار الإمقاومة الإمناسبة لإدائرتك الإكهربائية ؟ أهمّ شئ ينبغي أخذه في العتبار هي الإطاقة الإتي تحتاج
مالإمقاومة أن تشتتها. يمكنك حساب تشتيت الإطاقة في الإمقاومة بالإمعادلإة الإتالإية :-   

 =  P IV
ونظرا لإمعرفتنا الإسابقة بقانون أوم

 = /I V R
 = ( / )  = ^  / P V R V V 2 R

وحدة قياس الإطاقة هي الإواط

وبناء علي نتيجة حساباتك ستحصل علي مقاومة بتصنيف طاقة يساوي علي القل الإقيمة الإتي حسبتها. ولإكن يفضل أن
,يكون أكثر عرفيا عليك أن تجد مقاومة قيمتها تساوي ضعف تصنيف الإطاقة. الإقيمة الكثر إستخداما لإلمقاومات هي

, ميللي واط نظرا لإكونها الإنوع الإقياسي. غالإبا ستستخدم أرخص الإمقاومات الإتي يمكنك إيجادها مع إختيارك250
ملإتصنيف الإطاقة الإصحيح. لإكن أحيانا ستحتاج أنواع خاصة من الإمقاومات طبقا لإلدائرة الإتي ستسخدمها فيها.   

,أن تنظر إلإي الإرسوم الإتخطيطية قبل بناء أي دائرة  إنظر إن كانت الإرسوم الإتخطيطية تذكر نوعا محددا منتذكر : 
مالإمقاومة أو أبحث علي النترنت لإتعرف. 

, أنه رغمّ أن الإمقاومة هي مكون سلبي ل يؤثر بفعالإية علي دائرتك فإنك بإختيارك قيمة مقاومة فأنتتذكر : 
متستخدم الإمقاومة لإتتحكمّ في الإمقاومة والإتيار في دائرتك. 

لإتعرف الإمزيد عن الإمقاومات يمكنك الإذهاب لإهذا الإموقع
 :// . . /http www resistorguide com

3الإدائرة   
مقمّ بتوصيل السلك طبقا لإتسلسل الإتوصيل الإتالإي :- 

-  -  -1 3, 2 42, 43 4

. ستري ما يشبه الإمقبض والإذي43 و 42بعد إتباع تسلسل الإتوصيل هذا قمّ بإلإقاء نظرة علي الإمكون الإموجود بين 
يمكنك تحريكه يمينا ويسارا بإستخدام أصابعك. حاول تحريكه في كل التجاهين برفق بإستخدام أصابعك ولحظ

ماذا يحدث لإلـليد. درجة إضاءة الإليد تتغير كلما حركت الإمقبض ! (إذا كنت ل تري هذا إذن أنت تحتاج إلإي الإنظر عن
قرب جدا أو تحرك الإمقبض حتي ل تستطيع تحريكه في أقصي أي من التجاهين). كيف هذا ؟ حسنا هذا الإمكون يدعي

الإمقاومة الإمتغيرة وكما يتضح من السمّ فهذا نوع خاص من الإمقاومة حيث تتغير قيمة الإمقاومة عن طريق
الإمستخدم حينما يدير الإمقبض في أحد التجاهين. تستخدم الإمقاومة الإمتغيرة في تطبيقات مثل الإتحكمّ في درجة

مالإصوت الإخارج من أحد النظمة الإصوتية كالإسماعات مثل. 

,رغمّ أن لإها عدة أشكال في الإواقع فالإمقاومة الإمتغيرة لإها رمز محدد حينما ترسمّ في الإرسوم الإتخطيطية ورمزها
مهو رمز الإمقاومة الإمعتاد ولإكن يرسمّ فوقها سهمّ يمثل الإجزء الإمتغير من الإمقاومة. 
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4الإدائرة 

في هذه الإدائرة سنقوم بإستخدام مفتاح تشغيل. الإمفتاح ل يعد مكونا إلإكترونيا بل يعتبر مكونا ميكانيكيا ولإكنه
,يستخدم في اللإكترونيات طوال الإوقت. بداخله فقط قطعة معدنية تقوم بتوصيل أو فصل طرفان. علي سبيل الإمثال

ملإتشغيل أو إطفاء دائرة كهربائية. 

مقمّ بتوصيل السلك طبقا لإتسلسل الإتوصيل الإتالإي :- 

-  -  -1 3, 2 15, 16 6

بعد الإتأكد من قيامك بتوصيل السلك طبقا لإتسلسل الإتوصيل بشكل صحيح تماما ستلحظ أن هناك زرا صغيرا فوق
. إضغط هذا الإزر عدة مرات وانظر ماذا سيحدث. كلما ضغطت الإزر سينير الإليد. عندما تتوقف16الإنقطة الإمرقمة 

عن الإضغط سينطفئ الإليد. طالإما ظللت ضاغطا علي الإزر سيظل الإليد مضيئا ولإكن الإلحظة الإتي ترفع فيها إصبعك
 مسينطفئ.

الإمفتاح لإه طرفان فقط. يمكنه فقط توصيل طرف لإلخر أو فصل طرف عن الخر. أحيانا يدعي مفتاح زر الإضغط
-  Push button switch

,هناك أنواع مختلفة من الإمفاتيح طبقا لإتطبيقاتها وإستخداماتها. في الإرسمّ الإتخطيطي الإتالإي رمز الإمفتاح هو
. S1

لإعلك لحظت أن في هذا الإرسمّ الإتخطيطي توجد مقاومة متصلة بالإمفتاح. ولإعلك تسائلت عن الإسبب ؟ هذا ما
مسنعرفه معا ! 

–مقاومات الإرفع  شرح : كايها تسوشا

( مالإمصدر :   

:// . . / / / / / _ _ _ _ _ _ _https www reddit com r arduino comments 2wzbe2 why do i have to use a
_ _ _ _ _ / = =220 ohm resistor on a push ?st jedkp9il&sh 9c195965)

,تخيل نفسك في غرفة مظلمة لإلغاية بحيث ل يمكنك رؤية أي شئ بطبيعة الإحال ستسخدم يديك لإترشداك. عندما ل
,تلمس يداك أي شئ مرتفع أو منخفض فأنت ل تعرف موقعك في الإغرفة. حينما تلمس يداك شيئا علي الرض فأنت

 متعرف حينئذ الإكثير من الإمعلومات حول محيطك وموقعك تحديدا بالإنسبة إلإي الرض.

,نفس الإشئ ينطبق علي طرف الدخال في دائرة إلإكترونية. حينما يكون طرف الدخال غير متصل بأي شئ (دائرة مفتوحة
,مثل زر غير مضغوط) فالشارة الإكهربائية تقوم بالإتخمين بدون معرفة حقيقية إذا كان من الإمفترض إستقبال ما
مسيأتي علي إنه إدخال جهد كهربي عالإي (الإزر مضغوطا) أو جهد كهربي منخفض (الإزر غير مضغوط) الإقيمة. 

,عندما تقوم بتوصيل طرف الدخال إلإي الرضي أو إلإي مصدر الإطاقة فإشارة الدخال ستعرف فورا ما الإذي ستستقبله
موستعطيك نتيجة جيدة. 
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,لإجعل المر أكثر وضوحا بالإنسبة لإطرف الدخال نحن نريد أن تكون الإدائرة متصلة بالرضي حين يتمّ ضغط الإزر ونريد أن
تكون الإدائرة متصلة بمصدر الإطاقة الإموجب حينما نبعد أصبعنا عن الإزر (أو الإعكس) ولإكن ل نريد لإطرف الدخال أن

ميخمن بشكل أعمي أبدا. 

مقاومة الإرفع علي الإناحية الإقريبة من الإزر (مثل  "إذا إخترنا قيمة جيدة لإما يسمي بـ , كيلو أوم) فطرف الدخال10"
عالإي حينما يكون الإزر مفتوحا (غير مضغوط). إذا كان "سيقرأ دائما إشارة ضعيفة لإكن مؤكدة بقيمة جهد كهربي  "

منخفضة لإلجهد "الإزر مغلق (مضغوط) فهناك قيمة صفر أوم متصلة بالرضي وهذه إشارة مؤكدة بأن قيمة  " ,
,الإكهربي سيقرأها طرف الدخال. إذا إستخدمت سلكا بدل من مقاومة الإرفع فزرك سيوصل الرضي لإلموجب أو يسبب ,

 كيلو أوم تعزل الإموجب عن الرضي بينما في نفس10دائرة قصر لإمصدر الإطاقة كله ويحرق شيئا ما. الإمقاومة بقيمة 
الإوقت تتيح لإطرف الدخال صلة ضعيفة بالإموجب في أي وقت لإيسا متصلين بالرضي. عكس مقاومات الإرفع هي

ممقاومات الإخفض. 

5الإدائرة   

مقمّ بتوصيل السلك طبقا لإتسلسل الإتوصيل الإتالإي :- 

-  -  -1 3, 2 30, 6 29

عندما تقوم بهذه الإتوصيلة فالإليد يضئ ألإيس كذلإك ؟ الن جرب أن تقوم بالإتوصيل طبقا لإتسلسل الإتوصيل الإتالإي
موشاهد ماذا يحدث لإليد :- 

-  -  -1 3, 2 29, 6 30

,ماذا حدث ؟! ل شئ ل شئ علي الطلق ! الإليد لإمّ يضئ لإكن لإماذا لإمّ يضئ ؟ هذا بسبب أننا عكسنا توصيل الإمكون ,
. ولإكن ما هذا الإشئ بالإضبط ؟ إنه يدعي الإصمام الإثنائي أو الإدايود وهكذا30 والإنقطة 29الإموجود بين الإنقطة 

ميبدو رمزه في الإرسوم الإتخطيطية مقارنة بشكله في الإواقع. 

ما هو الإصمام الإثنائي ؟
ذكرنا بإختصار إن الإليد أو الإصمام الإثنائي الإباعث لإلضوء هو نوع من أنواع الإصمامات الإثنائية (أو نوع من أنواع

الإدايود طبقا لإلتسمية النجليزية) الإذي ينير عندما يمر الإتيار خللإه ولإكن ما هو الإصمام الإثنائي تحديدا ؟ الإصمام الإثنائي
مهو مكون إلإكتروني يصل الإتيار الإكهربائي في إتجاه واحد ويمنع الإتيار من الإتدفق في التجاه الخر. 

كيف تقوم بتوصيل الإصمام الإثنائي ؟
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لوصل في التجاه الإصحيح. هذا يعني أن الإتيار يستطيع الإتدفق من خللإه ,في الإدائرة الإموجودة أعله الإصمام الإثنائي م
حتي يضئ الإليد. ولإكن ماذا يحدث إذا ما قمنا بتوصيل الإصمام الإثنائي في التجاه الإعكسي (التجاه الإخاطئ!) ؟

في الإدائرة الإثانية الإصمام الإثنائي تمّ توصيله في التجاه الإخاطئ. هذا يعني أنه لإن يمر أي تيار في الإدائرة والإليد سيل
ممطفئا. 

لوصلة (مثل السلك) ومواد عازلإة (مثل ولإكن كيف يعمل الإصمام الإثنائي ؟ ذكرنا من قبل أن هناك مواد م
لوصلت وكما يتضح من السمّ فهذه الإمواد تتصرف ,الإبلستيك) هناك أيضا نوع ثالإث من الإمواد تدعي أشباه الإم ,

لوصلة وفي أحيان آخري تتصرف كالإمواد الإعازلإة ويعتمد هذا المر علي عوامل عدة. هذا الإنوع أحيانا كالإمواد الإم
الإثالإث من الإمواد يعد مفيدا لإلغاية في مجال اللإكترونيات. الإصمام الإثنائي يتمّ صنعه من شئ يسمي تقاطع ال

PN
 أو

 .PN junction
لوصلت وضعا معا.  موهما مادتان من أشباه الإم

منطقة الإنضوب أو "في تقاطع هاتين الإمادتين يظهر شئ يسمي  "
 .“depletion region”

منطقة الإنضوب هذه تتصرف كمادة عازلإة وترفض الإسماح لي تيار بالإمرور. عندما تقوم بتوصيل جهد كهربي من
منطقة الإنضوب بين هاتين الإمادتين تختفي ويستطيع الإتيار الإمرور من الإجانب "الإجانب الإموجب إلإي الإجانب الإسالإب. فـ "
,الإموجب إلإي الإجانب الإسالإب. ولإكن حينما تقوم بتوصيل جهد في التجاه الخر من الإجانب الإسالإب إلإي الإجانب الإموجب ,

مفمنطقة الإنضوب تتمدد وتقاوم أي تيار يحاول الإمرور. 

,هناك أنواع عديدة من الإصمامات الإثنائية مثل صمامات الشارات صمامات الإتعديل (الإتي يتمّ إستخدامها في
م,مزودات الإطاقة) صمامات الإزينير و الإصمامات الإثنائية الإباعثة لإلضوء (الإليد). 
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6الإدائرة 

مقمّ بتوصيل السلك ذات الإمشابك الإشبيه بأسنان الإتماسيح طبقا لإتسلسل الإتوصيل الإتالإي :- 

- -  -  - -1 35 3, 2 15, 16 34 6

 : هذه الإمرة بعض الإتوصيلت تتطلب منك توصيل تذكرهذه الإمرة ربما يكون المر محيرا مع كل هذه السلك ولإكن
. لإذا إفعل هذا بحذر وتأكد أنك قمت بتوصيل السلك الإصحيحةثلث من أسلك مشابك الإتماسيح لإبعضهمّ الإبعض

طبقا لإتسلسل الإتوصيل أعله قبل إدخال الإبطارية كما ذكرنا قبل قليل. بعد أن تنتهي من توصيلتك والإبطارية موصلة
بشكل صحيح إنظر لعلي الإليد واضغط علي زر الإضغط وانتظر...ستري أن الإليد يضئ ببطء ! جرب رفع إصبعك عن رز

الإضغط وستري الإضوء يختفي ببطء حتي ينطفئ الإليد تماما. ولإكن كيف ولإماذا هذا ؟ هذا بسبب الإمكون الإذي
أضفناه لإهذه الإدائرة الإتي صنعناها هذه الإمرة. غالإبا قد لحظت هذا الإمكون بالإفعل نظرا لإكونه كبيرا وصعب

الغفال عنه. إنه يدعي الإمكثف وسنتعلمّ كل شئ عنه في ثوان قليلة ولإكن أول دعنا نري كيف يبدو في الإرسوم
مالإتخطيطية مقارنة بشكله في الإواقع. 

ملحظة : هذا الإرسمّ الإتخطيطي يوجد فيه شئ إضافي مقارنة بما صنعناه وهو صمام ثنائي لإلحماية. هذا الإمكون
إختياري تماما ولإكنه يفضل من أجل مزيد من المان عندما تقوم ببناء دوائر إلإكترونية أكثر تعقيدا في الإمستقبل.

م,ولإكن لإغرض الإتبسيط تجاهل هذا الإمكون وإعتبره سلكا عاديا. 

والن ما رأيك بأن نعرف الإمزيد عن الإمكثفات ؟

م 
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الإمكثفات
الإمكثف يعمل كأنه بطارية صغيرة قابلة لعادة الإشحن ذات سعة صغيرة جدا جدا جدا. الإوقت الإذي يستغرقه الإمكثف

لإيفرغ شحنته عادة ما يكون جزءا من الإثانية. نفس المر بالإنسبة لإلوقت الإذي يحتاجه الإمكثف لعادة الإشحن. الن صرت
,تعرف أن الإمكثف يمكنه تخزين شحنة ويمكنه تفريغها عند الإحاجة. في الإدائرة الإتي صنعناها منذ قليل عندما ضغطنا

,زر الإضغط فقد مر الإتيار علي الإمكثف قبل الإذهاب لإلليد مما جعل الإليد يضئ بصورة أكثر بطئا. ولإكن عندما نزعنا
اصبعنا من فوق زر الإضغط فالإمكثف (الإذي قام بتخزين الإشحنة عندما مر الإتيار خلل الإدائرة من قبل) قد أفرغ الإشحنة

الإتي كانت عنده لإلليد مما جعل المر يبدو كما لإو كان الإليد قد إستغرق بعض الإوقت لإينطفئ نظرا لن كان لإدبه بعض
الإضوء الإمتبقي بداخله نتيجة تفريغ شحنة الإمكثف. إذا قمت بتوصيل أي من الإمكثفات الخري في هذه الإعدة الإتعليمية

, ميكرو فاراد (فاراد هي وحدة قياس سعة الإمكثفات) فالإفارق الإوحيد1000بدل من الإمكثف الإحالإي الإذي تبلغ قيمته 
سيكون في الإوقت الإذي سيستغرقه هذا الإمكثف لإلشحن أو لإتفريغ شحنته المر الإذي سيكون ملحوظا عند قياس الإوقت

مالإذي سيستغرقه الإليد لإيصبح مضيئا تماما أو مظلما بالإكامل. 

,هناك أنواع مختلفة من الإمكثفات الإصورة الإتالإية توضح كيف تفرق بينهمّ. لحظ أن الإنوع الول يكون موضحا علي
مجانبه الإطرف الإسالإب كما هو موضح بالإصورة. 
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الإمكثف عادة ما يستخدم في الإتنقية. لإكن ما هي الإتنقية ؟ دعنا نأخذ مثال علي ذلإك : الإعديد من ساعات الإتنبيه تعمل
,بواسطة قابس كهربائي يتصل بحوائط الإمنازل. في بعض الحيان يحدث إنقطاع في الإتيار الإكهربائي. معظمّ ساعات

الإتنبيه لإديها بطارية إحتياطية تقوم بتشغيل الإساعة حتي تعود الإكهرباء لإتفادي ضرورة إعادة ضبط الإوقت. في
الإدوائر اللإكترونية الإمكثفات يتمّ إستخدامها لإلقيام بنفس الإدور. إذا كان لإديك دائرة متصلة بمتحكمّ دقيق (سندرس

,الإمتحكمات الإدقيقة في جزء قادم) يقوم بأداء برنامج ما إذا إنخفض الإجهد الإكهربي لإلمتحكمّ الإدقيق لإجزء من الإثانية
,فقط فالإمتحكمّ الإدقيق سيضطر لعادة الإتشغيل وأنت ل تريد ذلإك. بإستخدام الإمكثف الإمكثف يستطيع تزويد ,

الإطاقة الإلزمة لإلمتحكمّ الإدقيق في هذا الإجزء من الإثانية الإذي ينخفض فيه الإجهد الإكهربي حتي ل يضطر الإمتحكمّ
الإتشويش علي خط الإطاقة. هذا الإنوع من الإتنقية "الإدقيق إلإي إعادة الإتشغيل. بهذه الإطريقة فالإمكثف سيقوم بتنقية  "

 . مكثف الإتجاوز . كما يسمي أيضا  مكثف الإفصل فصل والإمكثف الإذي يستخدم لإهذا الإغرض يسمي  "يدعي الإـ " " " " م"

 م,والن قبل أن نكمل صناعة الإمزيد من الإدوائر الإكهربائية فنحن نحتاج لإلمزيد من الإمعرفة الإنظرية قليل.
 

الإدوائر الإمتوالإية والإدوائر الإمتوازية
في اللإكترونيات يمكننا أن نجد كل من الإدوائر الإمتوالإية

 Series Circuits
والإدوائرالإمتوازية 

 .Parallel Circuits

الإدائرة الإمتوالإية هي دائرة تتصل فيها الإمكونات في شكل سلسلة متتالإية. هذا يجعل لإلتيار الإكهربائي مسار واحد
مفقط لإيمر من خللإه. 

الإدائرة الإمتوازية هي دائرة تتصل فيها الإمكونات في شكل موازي لإبعضهمّ الإبعض. لإذلإك الإتيار الإكهربائي سيمر في
 معدة مسارات.

معادة ما تكون الإدائرة خليط من الإدوائر الإمتوالإية والإمتوازية. 
الإتيار في الإدائرة الإمتوالإية متساوي في كل مكان خلل مساره. نفس كمية الإتيار تتدفق خلل كل الإمكونات. لإمعرفة

الإتيار إستخدم قانون أوم
 = .V IR

,إذا كان لإديك عدة مقاومات متصلة علي الإتوالإي فمن الإسهل لإلغاية معرفة الإمقاومة الإكلية. كل ما عليك فعله هو
مجمع كل قيمّ الإمقاومة. 

 =  +  + Rtotal R1 R2 R3
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الإمكثفات الإمتصلة علي الإتوالإي حساباتها أعقد قليل

/  = /  + /  + /1 Ctotal 1 C1 1 C2 1 C3

ملإحساب الإمقاومة والإكثافة في الإدوائر الإموازية فقط اعكس الإمعادلت الإخاصة بالإدوائر الإمتوالإية. 

,الإتيار في الإدوائر الإمتوازية يمكن أن يختلف من مسار لإمسار. لإمعرفة الإتيار في أحد الإمسارات إستخدم قانون أوم
=V IR

,لإحساب الإمقاومة في الإدائرة الإمتوالإية إستخدم الإمعادلإة الإتالإية
/  = /  + /  + /1 Rtotal 1 R1 1 R2 1 R3

ملإحساب الإكثافة في الإدائرة الإمتوازية. فقط قمّ بجمع كل قيمّ الإكثافة. 

 =  +  + Ctotal C1 C2 C3

قانون كيركوف لإلجهد والإتيار
قانون كيركوف لإلتيار وقانون كيركوف لإلجهد هما عبارة عن قانونان مفيدان عندما تعمل مع الإدوائر الإكهربائية.
,معرفتهمّ ستسهل فهمّ رسوم الإدوائر الإكهربائية وتصميمّ اللإكترونيات وإصلح اللإكترونيات وكل شئ متعلق , ,

مباللإكترونيات. فهمّ هذه الإقوانين سيساعدك حينما تفحص الإرسوم الإخاصة بالإدوائر الإكهربائية. 

طبقا لإقانون كيركوف لإلجهد الإكهربي فإنك لإو قمت بجمع كل إنخفاض (نقص) لإلجهد في أي دائرة كهربائية فهذا
مالإمجموع سيساوي الإجهد الإكهربي الإذي يخرج من مزود الإطاقة لإلدائرة.   
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 فولإت متصلة بثلث مقاومات علي الإتوالإي. فإذا قمت بقياس الإجهد الإكهربي لإكل9لإنفترض أن لإديك بطارية بقيمة 
م فولإت. 9الإمكونات فالإمجموع سيكون 

 +  +  = VR1 VR2 VR3 9V

طبقا لإقانون كيركوف لإلتيار فكل الإتيار الإداخل إلإي نقطة يساوي كل الإتيار الإخارج من نفس الإنقطة. بصيغة أبسط
 . كل ما يدخل يجب أن يخرج "فطبقا لإهذا الإقانون :  م“

مأمثلة علي قانون كيركوف لإلتيار : 
 مالإتيار الإمتدفق داخل دائرة كهربائية يجب أن يخرج من هذه الإدائرة. 

مالإتيار الإمتدفق داخل مقاومة يجب أن يخرج من تلك الإمقاومة. 
م مقاومات الإذين همّ علي الإتوالإي. 4 مقاومات علي الإتوالإي يجب أن يخرج من الإـ4الإتيار الإداخل إلإي 

كيف تسهل هذه الإقوانين عليك فهمّ ما يحدث داخل أي دائرة ؟ عندما تعرف هذه الإقوانين يمكنك تبسيط الإكثير من
المور. إذا كان لإديك دائرة كبيرة  بها خليط من الإكثير من الإمكونات علي الإتوازي والإتوالإي فسيكون من الإصعب

 ميللي أمبير إلإي500معرفة قيمة كل تيار علي حدة. ولإكن أحيانا يكون من الإكافي معرفة أنه إذا دخل تيار بقيمة 
م ميللي أمبير ستخرج من نفس هذا الإجزء. 500هذا الإجزء من الإدائرة فـ   

7الإدائرة 

مقمّ بتوصيل السلك ذات الإمشابك الإشبيه بأسنان الإتماسيح طبقا لإتسلسل الإتوصيل الإتالإي :- 

-  -  -  -  -1 31, 2 6, 3 33, 32 hand1, 31 hand2

 أسلك ذات مشابك لإذلإك فإثنان من هذه السلك فقط علي نفس ثلثلحظ أن هذه الإمرة هناك مكون متصل به
 مالإخط.

  ما الإمقصود بكل منلإكن
 hand1
و

 hand2 ?
,. لإكن ما معني هذا بالإتحديد ؟ ببساطة2 ويد1كما تعرف فإن هذه الإكلمة تعني يد بالنجليزية فالإمقصود هنا يد

 (هذه الإنقطة توجد فوق الإمكون الإمتصل به ثلث أسلك32ستترك الإسلك ذو الإمشبك الإذي يوجد عند الإنقطة رقمّ 
لوصل هذا الإسلك بأي شئ وبعد أن تنهي توصيل كل السلك الخري ستقوم بلمس الإطرف ذات الإمشابك) بدون أن ت

31 بإحدي يديك وتقوم بلمس الإطرف الإمعدني لإلسلك الإخارج من الإنقطة 32الإمعدني الإخاص بالإسلك الإخارج من الإنقطة 
م) بيدك الخري. والن انظر إلإي الإليد الخضر وشاهد ما سيحدث. 1(والإذي من الإمفترض أن يكون متصل بالإنقطة 

,عندما أمسكت بأحد السلك بين أصابعك ولإمست الإسلك الخر بأحد أصابعك من يدك الخري فقد أضاء الإليد الخضر
فجأة ! ولإكن لإماذا وكيف حدث هذا ؟ وما هذا الإمكون الإذي لإديه ثلث أطراف متصلة بأسلك ؟ هيا نعرف كل هذا.

م
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,ولإكن أول تهانينا لإقد إنتهيت لإتوك من إستخدام ترانزستور في صناعة هذه الإدائرة ! نعمّ هذا الإمكون ذو الإثلثة
أطراف يدعي الإترانزستور. ربما تكون قد سمعت عن الإترانزستورات من قبل نظرا لإكونها حجر الساس لإكل

...إلإخ. ولإكن ما ,اللإكترونيات الإحديثة. بدون الإترانزستور لإن يكون لإدينا أشياء مثل : الإتلفاز الإحاسوب الإهواتف الإنقالإة , ,
هو الإترانزستور بالإضبط وكيف يعمل. لإلفهمّ الإجيد لإكيفية عمل الإترانزستور علينا أول أن نعود بالإزمن قليل إلإي الإوراء

مقبل إختراع الإترانزستور ونتعرف علي مكون آخر كان ول يزال يستخدم حتي يومنا هذا. الإمرحل. 

 كيف تعمل الإمرحلت ؟ - شرح : جيورجوس لزاريديس
( مالإمصدر : 
 :// . / / _ _ /http pcbheaven com wikipages How Relays Work )

الإمرحل هو مفتاح تشغيل/إطفاء كهروميكانيكي. فهو يعمل بنفس الإطريقة الإتي يعمل بها الإمفتاح الإيدوي الإذي
,يستخدمه الإناس لإتشغيل أو إطفاء الشياء ولإكن بدل من أن تقوم بضغط الإمفتاح يدويا فأنت تقوم بإستخدام الإكهرباء
لإتغيير وضع الإمفتاح. الإمرحل يتكون من مغناطيس كهربائي ومفتاح ميكانيكي. الإمغناطيس الإكهربائي هو عبارة عن

مسلك ملفوف في في ملف حول نواة من مادة قابلة لإلمغنطة مثل الإحديد. 

مأساسيات عمل الإمرحل : 

كل مرحل يوجد بداخله جزءان ميكانيكيان. الإجزء الول هو أطراف الإتلمس الإخاصة بالإمرحل أو الإـ
.Contacts

أطراف الإتلمس  تعمل بطريقة مشابهة لطراف الإتلمس الإخاصة بأي مفتاح تحويل يدوي أو زر ضغط. فعليك أن تعامل
مطرفا الإتلمس كزوج من الطراف الإحديدية كما يظهر في الإصورة الإتالإية. 

كل محطة من الإمحطتان
Terminal

. هناك2 إلإي الإمحطة 1تعمل كأنها مفتاح تحويل. عندما يتمّ التصال بين طرفا الإتلمس  فالإتيار سيتدفق من الإمحطة 
نوعان من أطراف الإتلمس : الإمفتوح طبيعيا و الإمغلق طبيعيا

  ( )    ( ).Normal Open NO & Normal Closed NC
,الإمفتوح طبيعيا أطرافه مشابهة لإلموجود في الإصورة الإسابقة. عندما تكون الطراف ثابتة فل تيار سيمر خللإها

,(لنها دائرة مفتوحة ولإيست مغلقة). علي الإناحية الخري الطراف الإمغلقة طبيعيا تسمح لإلتيار بالإمرور من خللإها
معندما يكون طرفا الإتلمس ثابتان. 
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ربما تلحظ أن طرفا الإتلمس الإمغلقان طبيعيا هما مقلوبان رأسا علي عقب مقارنة بطرفا الإتلمس الإمفتوحان طبيعيا.
,هذا مقصود. بهذه الإطريقة كل من أطراف الإتلمس الإمختلفة (الإمفتوح طبيعيا والإمغلق طبيعيا) سيغيران من

. الإرسمّ الإتالإي يوضح كيف لطراف مفتوحة السفل إلإي العليحالإتهمّ إذا جذبت قوة ما الإرأس الإحديدي اليسر من
مطبيعيا أن تعمل وتضئ مصباح إنارة. 

  ====>

م,أما الطراف الإمغلقة طبيعيا فتعمل علي عكس الطراف الإمفتوحة طبيعيا تماما. بالإضبط كما في الإرسمّ الإتالإي. 

====> 

مالإمرحل قد يتكون من خليط من الطراف الإمذكورة سابقا مثل الإرسمّ الإتالإي. 

في هذه الإحالإة. هناك محطة ثالإثة تدعي الإمشتركة أو الإـ
.Common

الإمفتوح طبيعيا والإمغلق طبيعيا يتمّ تعريفهمّ طبقا لإلمحطة الإمشتركة. ل يوجد أي إتصال بين أطراف الإمفتوح
مطبيعيا وأطراف الإمغلق طبيعيا. الإرسمّ الإتالإي يوضح كيف يعمل كل هذا معا. 

  ====> 
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إذا لإدينا الطراف الإمفتوحة طبيعيا والطراف الإمغلقة طبيعيا. لإكن أي حالإة منهما تعتبر الإحالإة الصلية أو
الإطبيعية ؟ داخل الإمرحل يوجد نابض أو ياي لإولإبي قابل لإلنضغاط وهذا الإنابض هو الإذي يحدد الإحالإة الصلية لإلمحطة

الإمشتركة. في الإرسمّ الإسابق كان هناك قوة جذب يرمز لإها بحرف
F

 هناك قوة أخري تقوم بجذبولإكنهي من كانت تحرك الإمحطة الإمشتركة وفي أوقات أخري لإمّ تكن موجودة. 
م الإوقت. هذه الإقوة تأتي من الإنابض كما يظهر في الإرسمّ الإتالإي :  طوال وهذه الإقوة موجودة لإلعليالطراف

 طوال الإوقت. إذن الإنابض هو من لإلعليالن تستطيع أن تري بوضوح ما هي الإقوة الإتي تقوم بجذب الإمحطة الإمشتركة
,يحدد ما هي الإحالإة الصلية وبالإتالإي فهو من يحدد أي من الطراف هي الإمفتوحة طبيعيا وأي من الطراف هي

,الإمغلقة طبيعيا. بمعني آخر الإحالإة الصلية لإلمرحل هي الإحالإة الإتي ل يوجد فيها أي قوة مؤثرة علي الإمحطة الإمشتركة
مبإستثناء الإقوة الإجاذبة الإتي تأتي من الإنابض. 

ولإكن ما الإذي يحرك الإمحطة الإمشتركة الإخاصة بالإمرحل ؟ هذا هو الإجزء الخير من كيفية عمل الإمرحل. الإجهاز الإذي
يجبر الإمحطة علي الإحركة هو الإمغناطيس الإكهربائي الإذي ذكرناه من قبل. يتمّ وضع ملف أسفل طرف الإتلمس. عندما

,يمر الإتيار الإكهربائي بداخل هذا الإملف يتولإد مجال مغناطيسي. هذا الإمجال الإمغناطيسي يستطيع الإتغلب علي قوة
,الإجذب الإخاصة بالإنابض ويستطيع جذب طرف الإتلمس ناحيته وبذلإك يغير من إتجاهه. ونظرا لن طرف الإتلمس عادة ما

,يكون قطعة معدنية صغيرة غير قادرة علي النجذاب لإلمغناطيس الإكهربائي فهناك قطعة معدنية أخري يتمّ
لإصقها لإلمحطة الإمشتركة. هذه الإقطعة الإمعدنية تدعي الإدعامة أو

.Armature
مالإرسمّ الإتالإي يوضح بشكل كامل أساسيات عمل الإمرحل : 
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 فولإت و واحد كيلو واط عن طريق إستخدام220الن تخيل أن أحد الشخاص يريد الإتحكمّ في حمل كهربي بقيمة 
 فولإت. الإتحكمّ في هذا الإحمل ينبغي أن يتمّ بإستخدام مرحل لإهذا الإتطبيق. الإطاقة الإتي ستزود الإملف5بطارية بقيمة  

 فولإت. أطراف الإتلمس الإخاصة بهذا الإمرحل (الإمفتوحة طبيعيا) ستتصل علي الإتوالإي5الإخاص بهذا الإمرحل تأتي من الإـ
,بمزود الإطاقة الإخاص بهذا الإحمل الإكهربي لإذا فالإحمل سيعمل فقط حين يتمّ تشغيل الإمرحل. في الإمثال الإتالإي سنقوم ,

مبتشغيل فرن كهربائي بإستخدام مرحل : 

,رغمّ أننا لإن نستخدم أي مرحلت في هذه الإعدة الإتعليمية إل أن فهمّ الإمرحل يعد ضروريا لإلغاية من أجل فهمّ
الإترانزستور. فما هي الإترانزستورات وكيف تعمل ؟

كيف تعمل الإترانزستورات ؟ - شرح : أوفنيد نيدال دال
( مالإمصدر : 
 :// . - - . / - - /https www build electronic circuits com how transistors work )

الإترانزستور هو مكون أشبه بالإمفتاح اللإكتروني. فيمكنه إطفاء أو تشغيل الإتيار الإكهربائي. أبسط طريقة يمكنك
بها فهمه هي أن تنظر لإلترانزستور كما لإو كان مرحل ولإكن بدون أي أجزاء متحركة. الإترانزستور مشابه لإلمرحل من

مناحية أنه يمكنك إستخدامه لطفاء أو تشغيل شئ ما. 

الإترانزستور الإثنائي الإقطب وإختصاره بالنجليزية هو "هناك أنواع عديدة لإلترانزستور. الإنوع الكثر شيوعا هو  "
.BJT

 هذا الإنوع لإديه ثلثة أطراف : الإقاعدة
 ( )base b

الإمجمع
 ( )collector c

الإباعث
 ( ).emitter e
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موهذا الإترانزستور ينقسمّ إلإي نوعان يعرفان بالنجليزية : 
    .NPN Transistor & PNP Transistor

والإرمز الإتخطيطي لإلترانزستور من نوع
NPN

ميبدو هكذا :- 

. أشباه الإموصلت لإها خصائص كهربائية فريدة. فلها درجة مادة شبه موصلة "الإترانزستور يعمل بسبب شئ يدعي  "
م,مقاومة عالإية أعلي من الإمواد الإمقاومة ولإكن أقل في الإمقاومة من الإمواد الإعازلإة.   

لمع إلإي الإباعث كما هو موضح في يفتح مسارا لإتدفق الإتيار الإكهربي من الإمج "الإتيار الإمتدفق من الإقاعدة إلإي الإباعث  "
مالإرسمّ الإتالإي بالنجليزية. 

 في أي ترانزستور تقليدي من نوع
NPN

0.ستحتاج إلإي جهد كهربي بقيمة   فولإت بين الإقاعدة والإباعث لإتسمح لإلتيار بالإتدفق من الإقاعدة إلإي الإباعث. عندما7
0.تدخل جهدا بقيمة   فولإت من الإقاعدة إلإي الإباعث ستقوم بتشغيل الإترانزستور والإسماح بالإتيار الإكهربائي بالإتدفق من7

لمع إلإي الإباعث.  مالإمج

 فولإت متصلة بليد ومقاومة. ولإكنها9في الإمثال الإتالإي يمكنك أن تري كيف يعمل الإترانزستور. توجد بطارية بقيمة 
م,متصلة من خلل ترانزستور هذا يعني أنه لإن يمر تيار في هذا الإجزء من الإدائرة حتي يتمّ تشغيل الإترانزستور. 
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0.لإتشغيل الإترانزستور تحتاج لدخال جهد بقيمة   فولإت من الإقاعدة إلإي الإباعث الإخاص بالإترانزستور. تخيل أن لإديك7
0.بطارية صغيرة بقيمة   فولإت (في وجود دائرة حقيقية عمليا ستقوم بإستعمال مقاومة لإلحصول علي الإجهد7

مالإمطلوب أيا كان مصدر الإجهد الإكهربي الإذي ستستخدمه). 

0.عندما تقوم بتوصيل الإبطارية الإـ , فولإت من الإقاعدة إلإي الإباعث سيتمّ تشغيل الإترانزستور مما سيسمح لإلتيار بالإتدفق7
لمع إلإي الإباعث مما سيقوم بتشغيل الإليد.  ممن الإمج

منحن نقوم بإستخدام الإترانزستور في كل مجالت اللإكترونيات تقريبا ولإعله أهمّ مكون إلإكتروني  علي الطلق. 

,إذا أردت تصميمّ الإدوائر الإكهربائية بإستخدام الإترانزستورات فعليك أيضا أن تعرف الإترانزستور من نوع
.PNP

م,فبإستخدام هذا الإنوع يمكنك علي سبيل الإمثال صناعة دائرة تضئ تلقائيا حينما يظلمّ الإمكان. 

إذا كنت قد فهمت الإترانزستور من نوع
NPN

فسيكون فهمّ الإترانزستور من نوع
PNP

,أسهل كثيرا بالإنسبة لإك. فهما يعملن بصورة مشابهة لإلغاية مع فارق واحد مهمّ : الإتيار الإكهربي في الإترانزستور
من نوع
PNP

يمر في التجاه الإمعاكس لإلتجاه الإذي يمر به الإتيار في الإترانزستور من نوع
.NPN
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كيف تعمل الإترانزستورات من نوع
 PNP

شرح : أوفنيد نيدال دال 
( مالإمصدر : 
 :// . - - . / - /https www build electronic circuits com pnp transistor )

 الإترانزستور من نوع
PNP

لإه نفس أسماء الطراف كنوع
NPN

لمع.  ,وهمّ : الإقاعدة والإباعث والإمج م,

سيعمل تعني أن "هذا الإترانزستور سيعمل عندما يتوفر لإديك تيار كهربائي صغير يأتي من الإباعث إلإي الإقاعدة  “ ,
لمع وقناة التصال هذه قادرة علي تحمل تيار بقيمة أكبر كثيرا كما هو الإترانزستور سيفتح قناة إتصال بين الإباعث والإمج

مموضح في الإرسمّ الإتالإي بالنجليزية. 

0.,لإتجعل الإتيار يتحرك من الإباعث إلإي الإقاعدة فأنت تحتاج لإفارق في قيمة الإجهد يساوي   فولإت تقريبا. نظرا لن الإتيار7
0.,يذهب من الإباعث إلإي الإقاعدة فالإقاعدة تحتاج إلإي أن تكون أقل من الإباعث بقيمة   فولإت. إذا جعلت قيمة7

الإكهربي لإلقاعدة الإخاصة بالإترانزستور من نوع
 PNP

0.أقل من جهد الإباعث بقيمة  الإعمل وسمحت لإلتيار بأن يتدفق من الإباعث7 " فولإت فقد جعلت الإترانزستور في وضعية  " ,
لمع.  مإلإي الإمج

دعنا نري كيف يمكن صناعة دائرة بسيطة تعتمد علي الإترانزستور من نوع
.PNP

مبهذه الإدائرة يمكنك إضاءة لإيد عندما تكون الإغرفة مظلمة. 

 : الإباعث : لإجعل الإترانزستور في وضعية الإعمل فأنت تحتاج أن يكون الإجهد الإكهربي عند الإقاعدة1أ- الإخطوة رقمّ 
,أقل من الإجهد عند الإباعث. بالإنسبة إلإي دائرة بسيطة كهذه من الإمعتاد أن تقوم بتوصيل الإباعث إلإي الإناحية الإموجبة

ممن مصدر الإطاقة الإخاص بالإدائرة. بهذه الإطريقة ستعرف قيمة الإجهد الإذي يوجد عند الإباعث. 
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, : ما تريد الإتحكمّ به : عندما يصبح الإترانزستور في وضعية الإعمل فالإتيار يستطيع الإتدفق من2ب- الإخطوة رقمّ 
لمع. لإذا فلنقمّ بتوصيل ما نريد الإتحكمّ به : لإيد نظرا لن الإليد ينبغي أن يرافقه دوما مقاومة علي ,الإباعث إلإي الإمج

مالإتوالإي لإذلإك قمّ بإضافة مقاومة لإلحد من الإتيار. 

ميمكنك إستبدال الإليد والإمقاومة بأي مكون آخر تريد الإتحكمّ به. 

, : ما يدخل إلإي الإترانزستور : لضاءة الإليد عليك أن تقوم بجعل الإترانزستور في وضع الإعمل حتي3ج- الإخطوة رقمّ 
لمع. لإتشغيل الإترانزستور عليك أن تجعل الإجهد الإكهربي عند الإقاعدة أقل بفارق يقوم بفتح قناة إتصال بين الإباعث والإمج

0.قيمة  , فولإت من الإباعث هذا يساوي7
   .   = .  .9 V – 0 7 V 8 3 Volts

,علي سبيل الإمثال يمكنك أن تجعل الإليد يضئ حينما تظلمّ الإغرفة بإستخدام مقاومة ضوئية (تسمي أيضا بالإمقاومة
مالإمعتمدة علي الإضوء وسنقوم بشرحها في الإجزء الإتالإي). 
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8الإدائرة 

مقمّ بتوصيل السلك طبقا لإتسلسل الإتوصيل الإتالإي :- 

-  -  -  -1 21, 2 6, 22 20, 3 19

,بمجرد أن تنتهي من توصيل السلك بشكل صحيح ستري أن الإليد الخضر مضئ الن جرب تحريك إصبعك فوق الإمكون
,. الن جرب أن تلمس هذا الإمكون بإصبعك حتي يصبح إصبعك فوق الإمكون تماما20 و 19الإذي يوجد بين الإنقطتين 

,ماذا حدث ؟ لإقد إنطفأ الإليد ! الن حرك إصبعك بعيدا مجددا ها قد عاد الإليد لإيضئ مرة آخري ! جرب تحريك إصبعك
ببطء بعيدا عن هذا الإمكون وببطء فوقه ولحظ الإتغييرات الإتي تحدث لإدرجة إضاءة الإليد. ولإكن ما هذا الإمكون الإذي

يؤثر في الإدائرة هكذا ؟ هذا الإمكون هو الإمقاومة الإضوئية أو الإمقاومة الإمعتمدة علي الإضوء أو كما يعرف
بالنجليزية إختصارا

.LDR

,إذا فقد قمت بإستخدام مقاومة ضوئية في دائرتك غالإبا أنت تتسائل الن عن ما هية هذا الإشئ. الإمقاومة الإضوئية
 فهي لإها مقاومة متغيرة3,هي نوع خاص من الإمقاومات مثل الإمقاومة الإمتغيرة الإتي استعملتها من قبل في الإدائرة 

ولإكنها تختلف عن الإمقاومة الإمتغيرة في أن درجة مقاومتها تتغير بناء علي الإضوء. لإقد جربت إستخدام درجات مختلفة
من الإضوء من أعلي درجات الإسطوع إلإي الإعتمة والإظلم الإتام وقد رأيت كيف إختلف الإضوء الإخارج من الإليد في كل من

مهذه الإدرجات الإمختلفة من الضاءة. بالسفل مزيدا من الإشرح لإكيفية عمل هذه الإدائرة. 

الإرسمّ الإتخطيطي الإتالإي يريك كيف تصنع جهاز كاشف لإلضوء. الإمقاومة الإضوئية أو الإمقاومة الإمعتمدة علي الإضوء
مثل الإكثير من –هي مقاومة تقل فيها درجة الإمقاومة كلما إزدادت قوة الإضوء الإذي تتعرض إلإيه. برجاء ملحظة أنه 

الإرموز الإتخطيطية- فرمز الإمقاومة الإضوئية قد يرسمّ بطرق مختلفة في بعض الإدوائر لإذلإك إذا شعرت بالرتباك حين
تنظر إلإي أحد الإرسوم الإتخطيطية فقمّ بالإبحث علي شبكة النترنت لإتري إذا كان الإرمز الإذي ل تعرفه يرمز لإمكون

ممعروف لإديك. 

الإمقاومة الإمعتمدة علي الإضوء أو الإمقاومة الإضوئية مصنوعة من مادة شبه موصلة ذات درجة مقاومة عالإية. عندما
,تتعرض الإمقاومة الإضوئية لإلضوء اللإكترونات تكتسب طاقة من الإضوء مما يجعلها تقوم بالإقفز إلإي نطاق الإمواد

مالإموصلة لإلكهرباء مما يجعلها تقوم بتوصيل الإتيار الإكهربائي. 

,دائرة الإمقاومة الإضوئية تعمل هكذا : حين تكون الإغرفة مظلمة فالإمقاومة الإضوئية لإها درجة مقاومة عالإية. هذا
,يجعل قيمة الإجهد الإكهربي عند قاعدة الإترانزستور منخفضة لإلغاية فل تستطيع تشغيل الإترانزستور. لإذلإك لإن يمر أي
لمع إلإي الإباعث. بدل من ذلإك فكل الإتيار سيمر من خلل الإمقاومة الإضوئية والإمقاومة الإمتغيرة. وحينما تيار من الإمج

,تكون الإغرفة مضيئة فستكون قيمة الإمقاومة لإدي الإمقاومة الإضوئية ضعيفة هذا يجعل قيمة الإجهد الإكهربي لإدي ,
قاعدة الإترانزستور قيمة مرتفعة بما فيه الإكفاية لإكي تقوم بتشغيل الإترانزستور. بما أن الإترانزستور قد تمّ تشغيله
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 ذات1فالإتيار سيتدفق خللإه. الإتيار سيتدفق من الإطرف الإموجب من الإبطارية (مصدر الإطاقة) ويمر من خلل الإمقاومة 
م, أوم ويمر من خلل الإليد والإترانزستور وصول إلإي الإطرف الإسالإب من الإبطارية. وهذا يجعل الإليد يضئ. 470الإقيمة   

الإمقاومة في الإرسمّ الإتخطيطي الإسابق تتحكمّ في كمية الإتيار الإداخل إلإي الإليد. ماذا إذا أردت أن تستخدم شيئا آخر غير
 فولإت لإتزويد الإطاقة لإلدائرة ؟ في هذه الإحالإة فأنت تحتاج إلإي تغيير قيمة الإمقاومة لإتحصل علي9الإبطارية بقيمة 

الإكمية الإمناسبة من الإتيار لإتتدفق داخل الإليد. أما الإمقاومة الإمتغيرة في الإرسمّ الإتخطيطي فتستخدم لإتغيير كمية
 كيلو أوم. فالمر يتوقف علي درجة10الإضوء الإتي يحتاجها الإليد لإيضئ أو ينطفئ. هنا تكفي مقاومة متغيرة بقيمة 

ممقاومة الإمقاومة الإضوئية. 

,يمكنك أيضا أن تجعل الإليد يضئ حينما يظلمّ الإمكان مثل إضاءة الإشوارع الوتوماتيكية. لإفعل هذا كل ما تحتاجه
 هو إستبدال الإترانزستور من نوع

NPN
 بترانزستور من نوع

PNP
مفي الإرسمّ الإتخطيطي لإلدائرة الإمشار إلإيها. 

م,رغمّ أن الإمقاومات الإضوئية هي نوع من أنواع الإمقاومة فهي تعتبر أيضا نوع من أنواع الإمستشعرات. 

 هي أجهزة تستجيب بشكل كهربائي لإلتغييرات الإفيزيائية. عادة ما تكون هذه الستجابة هي تغيير فيالإمستشعرات :
م,درجة الإمقاومة جهاز الستشعار يقوم بتحويل حالإة فيزيائية إلإي حالإة كهربائية. 

,لإقد إستخدمنا الإمقاومة الإضوئية بالإفعل وهي مستشعر ضوئي في جزء قادم من هذه الإعدة الإتعليمية سنستخدم
مستشعرا لإلخر وهو مستشعر الإحركة أو كما يسمي بالنجليزية

 .PIR Sensor

,قبل أن نقوم ببناء دائرتنا الإتالإية دعنا ننظر إلإي ما عرفناه حتي الن. لإقد نجحنا في الإذهاب من الإمبادئ الساسية
لإللإكترونيات إلإي بناء دوائر بسيطة بإستخدام الإليد والإمقاومات الإمختلفة حتي وصلنا إلإي إستخدام الإترانزستور. قلنا

سابقا أن الإترانزستور يعتبر أهمّ مكون علي الطلق في عالإمّ اللإكترونيات. إذا لإمّ تكن مقتنعا بعد فربما ما يجعلك
تغير رأيك هو الإجزء الإقادم حيث سنناقش فيه خطوة مهمة لإلغاية في تطور اللإكترونيات تمّ صناعتها علي أساس

مالإترانزستور. أل وهي الإدوائر الإمتكاملة ! 

 عادة ما ترسمّ علي شكل صناديق مستطيلة بأسماء لإلطراف الإمعدنية. بالسفل مثال علي أحدالإدوائر الإمتكاملة : 
م. 555أشهر أنواع الإدوائر الإمتكاملة علي الطلق وهي دائرة متكاملة لإمؤقت الإـ

الإدائرة الإمتكاملة هي ببساطة أي نوع من الإدوائر الإكهربائية يمكن وضعها علي رقاقة إلإكترونية. أحيانا نطلق
,عليها رقاقة رقاقة مصغرة أو بالنجليزية  

  ( ).Integrated Circuit IC
,هدف الإدائرة الإمتكاملة في دائرتك يعتمد علي نوع الإدائرة. قد تكون جهاز إرسال راديو مضخمّ أو متحكمّ دقيق أو

مأي دائرة أخري يمكنك الإتفكير فيها. 
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,عندما تمّ صناعة الإدائرة الإمتكاملة علي رقاقة صغيرة صار من السهل كثيرا صناعة مشاريع متقدمة. إذا كانت
لإديك دائرة متكاملة ولإكنك ل تعرف ماذا تفعل فقط قمّ بالإبحث علي النترنت عن رقمّ الإنموذج الإذي ستجده مكتوبا

علي الإرقاقة. قمّ بكتابة رقمّ الإنموذج متبوعا بكلمتي
 .data sheet

عادة ستجد ملف بصيغة
PDF

يحوي كل الإبيانات عن هذه الإدائرة الإمتكاملة وهو بمثابة ملف تقني يمكنك قراءته وستعرف الإغرض من هذه الإدائرة
الإمتكاملة وتفهمها جيدا بمجرد إطلعك عليه. أما في حالإة عدم وجود أي كتابة علي الإدائرة الإمتكاملة فسيكون

مشبه مستحيل أن تعرف ماذا تفعل لإذلإك عليك أن تحرص علي شراء دائرة متكاملة مطبوع عليها الرقام بوضوح.   

,في الإدائرة الإقادمة سنقوم بإستخدام واحدة من أشهر الإدوائر الإمتكاملة وربما الكثر إستخداما علي الطلق والكثير
م. 555,مبيعا علي الطلق والكثر نجاحا علي الطلق من بين كل الإدوائر الإمتكاملة عالإميا. مؤقت الإـ

1دائرة إضافية 

,الن قد إكتسبت معرفة جيدة لإلغاية فيما يخص اللإكترونيات ولإكن مازال هناك بعض الشياء الإتي ينبغي عليك
تعلمها. بما أن الإدائرة الإقادمة ستحتوي علي الإعديد من توصيلت السلك فربما لإن يكون من الإسهل توصيلها

بإستخدام أسلك الإمشابك الإموجودة في هذه الإعدة الإتعليمية. لإذلإك ربما تود أن تحاول توصيلها خارج هذه الإعدة
بإستخدام لإوحة تجارب

breadboard
وهي أسهل طريقة لختبار أي دائرة أو تجربة أي رسمّ تخطيطي لن كل ما تحتاجه هو وضع الإمكونات أو إزالإتها

لإتجربة توصيلت آخري أو لإتصحيح خطأ ما وقعت فيه. الإرسوم الإتالإية ستحتوي علي صور لإكيفية توصيل هذه الإمكونات
علي لإوحة الإتجارب بالضافة لإلرسمّ الإتخطيطي لإلدوائر كالإمعتاد. ربما تتحدي نفسك وتحاول فعلها بإستخدام بعض

ممكونات الإعدة الإتعليمية لإكن أهمّ شئ علي الطلق هو أن تفهمّ الفكار الإتالإية. 

 كيلو أوم) هو5 (سمي بهذا السمّ لنه مكون من الإداخل من ثلث مقاومات قيمة كل واحدة منهن 555مؤقت الإـ
,أحد أنواع الإدوائر الإمتكاملة الإسهلة الستخدام ولإها الإعديد من الإتطبيقات. في الإرسوم الإتخطيطية يتمّ رسمّ مؤقت

, عادة كالإرسمّ الإتالإي. لحظ أن الطراف الإمعدنية لإيست بنفس الإترتيب كالإرقاقة الإحقيقية هذا لن ترتيب555الإـ
مالطراف بهذا الإشكل يجعل معرفة وظيفة كل طرف ورسمّ باقي الإرسمّ الإتخطيطي لإلدائرة أسهل كثيرا. 
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م في الإواقع مقارنة بكيف يبدو مرسوما لإتوضيح أطرافه الإمعدنية. 555هكذا يبدو مؤقت الإـ

الإمنخفضة وهي بقيمة 555نتاج مؤقت الإـ " يمكن أن يكون إحدي الإحالإتين في أي وقت الإحالإة الولإي هي الإحالإة  " ,0
الإمرتفعة وهي قيمة الإفولإت الإخاص بمزود الإطاقة لإلدائرة ويمكن أن يكون أي قيمة "فولإت. الإحالإة الإثانية هي الإحالإة  "

4.من   فولإت. هناك18 فولإت. أقصي قيمة لإلحالإة الإمرتفعة الإتي هي أقصي قيمة لإمزود الإطاقة لإلدائرة هي 15 إلإي 5
, كل نمط يمثل نوع مختلف من الإدوائر ولإه نتاج محدد النماط هي :- 555 أنماط رئيسية لإتشغيل مؤقت الإـ3 م,

أول : الإنمط الإغير مستقر
 Astable Mode

. الإنتاج دائما ما يتغير بين مرتفع غير مستقرة "الإدائرة الإغير مستقرة لإيس لإها حالإة مستقرة ومن هنا سميت بالإـ "
موجة مربعة أو "ومنخفض بدون أي تدخل من الإمستخدم الإنتاج يدعي  " ,

 Square Wave
,هذا الإنوع من الإدوائر يمكن إستخدامه لإتشغيل أو إطفاء الإمحركات في أوقات منتظمة أو لضاءة أو إطفاء

كالإساعة كإشارة إدخال لإدوائر "الإمصابيح وهذا الإنوع من الإدوائر مفيد في حال إستخدامه لإيعطي إشارة منتظمة  " ,
ممتكاملة أخري ودوائر أخري بشكل عام. 

الإصورة الإتالإية توضح كيف تصنع دائرة علي لإوحة الإتجارب تقوم بإطفاء وتشغيل الإليد في أوقات منتظمة. كل
مالإمكونات الإموجودة علي لإوحة الإتجارب من الإمفترض أن تكون معروفة بالإنسبة لإك الن. 
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ثانيا : الإنمط الحادي الستقرار
 Monostable Mode

الإدائرة الحادية الستقرار تنتج ذبذبة محددة كرد فعل علي مصدر إدخال محرك مثل زر تشغيل. نتاج هذه الإدائرة يظل
حالإة أحادية الستقرار مما يعني  "في الإحالإة الإمنخفضة حتي يجد مصدر إدخال محرك لإذلإك تسمي هذه الإدائرة بالإـ " " ,

قمّ بالإضغط علي الإزر . هذا الإنوع من الإدوائر يمكن إستخدامه في الإتطبيقات الإتي تعتمد علي نظام  "واحدة مستقرة "
. يستطيع الإمستخدم أن يضغط علي زر لإيبدأ عمل الإجهاز كي يتحرك مثل وسيتوقف الإجهاز من تلقاء "لإيعمل الإجهاز
نفسه بعد فترة محددة من الإوقت. مثال آخر لستخدام الإدوائر الحادية الستقرار هي في تأجيل الضاءة داخل مبني

مظلمّ حيث يستطيع الإمستخدم أن يضغط علي زر لإينير الإمبني بينما يتحرك بداخله حتي يصل إلإي الإمكان الإذي يريده
,وستتوقف الضاءة وينطفئ الإنور من تلقاء نفسه بعد فترة محددة من الإوقت مما يعطي الإمستخدم وقتا كافية لإيصل

مإلإي الإمكان الإذي أراد الإوصول إلإيه في ظل وجود إضاءة مناسبة. 

 

الإرسمّ الإتالإي يوضح كيفية صناعة مؤقت لإيد يعمل بضغطة واحدة علي لإوحة الإتجارب بإستخدام مكونات معروفة
ملإديك. 

ثالإثا : الإنمط الإثنائي الستقرار
  (  )Bistable Mode Schmitt Trigger

الإنمط الإثنائي الستقرار لإه حالتان مستقرتان الإحالإة الإمرتفعة والإحالإة الإمنخفضة. إذا كانت الإداخل الإمحرك منخفضا
فهذا يجعل الإنتاج الإخارج في حالإة مرتفعة. في حالإة كان الإداخل لعادة الإضبط منخفضا فهذا يجعل نتاج الإدائرة في
حالإة منخفضة. هذا الإنوع من الإدوائر مفيد لإلغاية في النظمة الوتوماتيكية لإلتحكمّ في مسارات الإقطارات حيث

يتوجب علي الإقطار أن يسير ذهابا وعودة علي نفس الإمسار. ضغطة زر (أو مرحل أسفل مسار الإقطار) يمكن أن تكون
,في نهاية كل مسار الإسكة الإحديدية بحيث حينما يلمسها الإقطار ستقوم إما ببعث إشارة داخل لإتحريك الإوضع الإثنائي

 سيتحكمّ في مرحل يقوم بعملية عكس إتجاه تيار الإمسار555الستقرار أو إشارة لعادة ضبطه. الإخارج من مؤقت الإـ
م,الإخاص بالإقطار مما يجعل الإقطار يسير في التجاه الخر. 
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,لإلمزيد من الإمعلومات يمكنك زيارة الإرابط الإتالإي وهو مصدر الإمعلومات الإسابقة

. - - . / - .www 555 timer circuits com operating modes html

, تطبق طريقة عمل الإنمط الإثنائي الستقرار هل يمكنك555بالسفل هي صورة لإلوحة تجارب عليها دائرة مؤقت الإـ
تخمين كيف تعمل ؟

( . مصدر555الإصور الإثلث الإسابقة لإلوحات الإتجارب الإغرض منهمّ توضيح كيف تعمل النماط الإمختلفة لإمؤقت الإـ
مهذه الإصور هو هذا الإرابط : 

 :// . . /http www circuitbasics com )

) يمكن أن يكون في حالإة من الإحالإتين في أي وقت (حالإة3 (عند الإطرف الإمعدني رقمّ 555الإخارج من مؤقت الإـ
,منخفضة أو حالإة مرتفعة) مما يعني أنه خارج رقمي. يمكن أن يتمّ توصيل الإخارج بشكل مباشر لإيكون إشارة داخل لي
,دائرة متكاملة أخري أو لإيتحكمّ في أي جهاز بمساعدة بعض الإمكونات الخري الضافية. الجهزة الإمراد الإتحكمّ بها

يمكن أن تكون أي شئ يمكن تشغيله وإطفاؤه. تأكد أن مزود الإطاقة الإخاص بجهازك يمكنه تزويد تيار كهربائي
م سيتأثر. 555, وإل فتوقيت الإـ555كافي لإكل من جهازك ومؤقت الإـ
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الإمتحكمات الإدقيقة
حتي الن فقد إنتقلنا من صناعة دوائرة بسيطة بإستخدام مكونات أساسية كالإمقاومات والإليد والإمكثفات وأزرار

,الإضغط إلإي مرحلة أعلي بإستخدام الإترانزستور كمفتاح أوتوماتيكي إلإي صناعة دوائر أكثر تعقيدا بإستخدام الإدوائر ,
الإمتكاملة. لإذا فالإسؤال أصبح الن : هل يمكننا بناء دوائر أكثر تعقيدا ؟ الجابة هي نعمّ ! رغمّ أنه يمكنك إستخدام

الإعديد من الإدوائر الإمتكاملة كما تحب لإبناء الإمزيد والإمزيد من الإدوائر الإكبيرة فهذا المر سيستهلك الإكثير من
الإوقت وستكون هذه الإدوائر ذات توصيلت معقدة لإلغاية يصعب حصرها وإصلحها في حالإة حدوث أخطاء. توجد

طريقة أخري وهي توفر الإكثير من الإوقت والإمساحة وهي تتيح لإك لإيس فقط الإوصول لإنفس الإنتائج في حال إستخدامك
,لإلعديد من الإدوائر الإمتكاملة ولإكن تعطيك أيضا الإقدرة علي تعديل الإدوائر اللإكترونية طبقا لحتياجاتك الإخاصة بك

م,أنت هذه الإطريقة هي إستخدام الإمتحكمات الإدقيقة ! 

,الإمتحكمّ الإدقيق هو عبارة عن حاسوب صغير يوجد علي رقاقة متكاملة صغيرة يتمّ برمجته عن طريق الإمستخدم لإيتمّ
إستخدامه لإتنفيذ تطبيقات محددة داخل أنظمة ميكانيكية أو كهربائية كبيرة. لإذلإك يمكنك إستخدام متحكمّ دقيق

واحد لإتنفيذ نفس الإمهام الإتي يمكنك فعلها بإستخدام الإعديد من الإمتحكمات الإدقيقة أو حتي تنفيذ مهام أكثر
متعقيدا فقط عن طريق بضع سطور برمجية ! 

,لإشرح الإمتحكمات الإدقيقة بشكل أوضح من الإمهمّ لإلغاية توضيح الإفارق بين الإمتحكمات الإدقيقة
-micro controllers

والإمعالإجات الإدقيقة
- .micro processors

لن الإناس في أغلب الحيان ل يجيدون الإتفرقة بين الثنان. الإمعالإجات الإدقيقة هي أجهزة صغيرة لإلغاية في الإحجمّ
ويمكنها الإقيام بالإكثير من الإعمليات الإحسابية في نفس الإوقت. بينما الإمتحكمات الإدقيقة يتمّ إستخدامها لإتنفيذ عمل
,واحد ومحدد بشكل متكرر. رغمّ أن الثنان يتمّ برمجتهما عن طريق الإبشر فوظائفهمّ تختلف لإلغاية. إذا وحدت الثنان
قد إختلطا عليك في أي وقت فقط تذكر التي : الإمتحكمّ الإدقيق بمثابة الإعضلت والإمعالإج الإدقيق هو بمثابة الإعقل.

لإذا فالإمعالإجات الإدقيقة يتمّ إستخدامها لإلشياء الإتي تحتاج الإكثير من الإعقل والإتفكير (مثل الإقيام بالإعديد من
,الإعمليات الإحسابية) بينما الإمتحكمات الإدقيقة ييتمّ إستخدامها في الإتطبيقات الإتي تحتاج لإلكثير من الإقوة والإعضلت

,(مثل تحريك الإكثير من الإمحركات). بمعني آخر الإمعالإجات الإدقيقة يمكنها الإقيام بالإعديد من الإوظائف والإمهام في
نفس الإوقت الإواحد وهو ما يعرف بالنجليزية بالإـ

-multi tasking
مبينما الإمتحكمات الإدقيقة يمكنها الإقيام بوظيفة أو مهمة واحدة فقط في نفس الإوقت. 

,إذن الإمتحكمّ الإدقيق هو رقاقة يمكنك برمجتها بإستخدام حاسب آلإي ويمكنك برمجتها لإلقيام بوظائف محددة في
دائرتك. هناك أنواع عديدة من الإمتحكمات الإدقيقة لإكن أشهر نوعان علي الطلق هما

 PIC Atmel. و

,سنقوم بإستخدام الإمتحكمّ الإدقيق في الإدوائر الإقادمة الإتي سنصنعها لإكن قبل لإذلإك دعنا نعرف الإمزيد عن نوع
م,الإمتحكمّ الإدقيق الإذي سنستخدمه إنه يدعي الردوينو ! 
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ما هو الردوينو ؟
 الردوينو هو إسمّ متحكمّ دقيق يوجد علي لإوحة تنتمي لإنوع

Atmel
الإسابق ذكره من ضمن أنواع الإمتحكمات الإدقيقة ويمكن إستخدام الردوينو لإصناعة أجهزة رقمية ودوائر تفاعلية.
علي عكس رقاقات الإمتحكمات الإدقيقة الخري الإتي تتطلب إستخدام عدة برمجية خاصة لإيكون الإمستخدم قادرا علي

,برمجة الإرقاقة في الإعدة ثمّ إخراجها ثمّ توصيلها إلإي دائرتك فلوحة الردوينو تحتوي لإيس فقط علي الإرقاقة بل أيضا
كل الإمكونات الضافية الإتي تحتاجها لإكي تبرمجها. كل ما تحتاجه فقط هو توصيل الإسلك (الإكابل) الإخاص بالردوينو

بين لإوحة الردوينو ومنفذ الإـ
USB

الإخاص بحاسوبك الإشخصي ومن ثمّ تقوم بتحميل الإبرنامج الإذي كتبته علي برنامج الردوينو علي حاسوبك إلإي لإوحة
الردوينو وينتهي المر ! الإلوحة ستقوم بتنفيذ الغراض الإتي برمجت الردوينو لإيقوم بها بناء علي تعليمات الإبرنامج

الإذي كتبته. قبل أن نبدأ بصناعة أول دائرة لإنا بإستخدام الإمتحكمّ الإدقيق الردوينو برجاء ملحظة أن هناك الإعديد من
النواع الإمختلفة للإواح الردوينو بأحجام وأشكال مختلفة صممت لإكي تلئمّ الغراض الإمختلفة. الإنوع الكثر شهرة

والكثر إستخداما هو
 Arduino Uno

ولإكن في هذه الإعدة الإتعليمية سنقوم بإستخدام نوع آخر وهو
 Arduino Nano

نظرا لإكونه أصغر حجما مما يجعله ملئما لإحجمّ الإعدة. لإكن ل تقلق إذا كنت تنوي صناعة هذه الإدوائر بعيدا عن هذه
الإعدة الإتعليمية بإستخدام

  Arduino Uno Arduino  أو Mega
أو أي نوع آخر من ألإواح الردوينو. فكل هذه الإدوائر يمكن صناعتها بإستخدام أي نوع والإفارق الإوحيد سيكون في

قيامك بتغيير نوع الإلوحة الإتي ستقوم بتحميل الإكود الإبرمجي (الإبرنامج الإذي تقوم بكتابته) عليها (وربما أرقام
الطراف الإمعدنية) علي برنامج الردوينو. مجددا ل دعاي لإلقلق إذا كنت ل تفهمّ كل شئ بشكل كامل بعد فكل هذا

مسيتمّ شرحه بإستفاضة في الإسطور الإقليلة الإقادمة. 

 الإصورة الإسابقة كانت لإنوع
 Arduino Uno

أما الإصورة الإتالإية فتوضح شكل لإوحة
 Arduino Nano

مع كابل الإـ
USB

الإخاص به والإذي يتمّ توصيله إلإي حاسوبك الإشخصي من ناحية والإناحية الخري إلإي لإوحة الردوينو نفسها والإذي سنقوم 
بالشارة إلإيها من الن فصاعدا بإسمّ

Nano
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9الإدائرة 

,قبل الإقيام بتوصيل السلك عليك أول أن تقوم بتشغيل حاسوبك الإشخصي وتقوم بتحميل برنامج الردوينو عليه لإتعرف
مكيف قمّ بزيارة أي من الإروابط الإتالإية طبقا لإنظام الإتشغيل الإموجود علي الإحاسوب لإديك :- 

ملإتحميل وتنصيب برنامج الردوينو علي حاسوب يعمل بنظام تشغيل ويندوز إتبع الجراءات الإموجودة بالإرابط الإتالإي :- 

:// . . / / /https www arduino cc en Guide Windows

لإتحميل وتنصيب برنامج الردوينو علي حاسوب يعمل بنظام تشغيل لإينوكس إتبع الجراءات الإموجودة بالإرابط الإتالإي :-
م

:// . . / / /https www arduino cc en Guide Linux

ملإتحميل وتنصيب برنامج الردوينو علي حاسوب يعمل بنظام تشغيل ماك إتبع الجراءات الإموجودة بالإرابط الإتالإي :- 

:// . . / / /https www arduino cc en Guide MacOSX

بعد تحميل وتنصيب وتشغيل برنامج أردوينو علي حاسوبك بنجاح قمّ بتوصيل الإكابل الإخاص بلوحة الردوينو بمنفذ ال
USB

,الإموجود بحاسوبك من ناحية والإناحية الخري من الإكابل قمّ بتوصيلها بلوحة الردوينو قمّ بالإنقر علي الإخانة الإمكتوب
عليها ملف

File
في أعلي شريط الإقوائمّ بنافذة الإبرنامج ومنها إختار أمثلة

Examples
ثمّ قمّ بإختيار
.0 1Basics

ومنه إختار
Blink

ستظهر مجموعة من السطر في مساحة كان معظمها أبيض من قبل. قمّ بالإذهاب إلإي أعلي برنامج الردوينو ستري
,شاشة شبيهة بالإصورة الإتالإية علي شاشتك قمّ بالإضغط علي علمة الإصواب الإموجودة في أقصي الإيسار علي نافذة
م,برنامج الردوينو إذا كنت لإمّ تجدها بعد فعلمة الإصواب هي الإموجودة داخل الإدائرة الإحمراء في الإصورة الإتالإية. 
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,نظرا لإكونك لإمّ تقمّ بكتابة أي كود برمجي (برنامج خاص بك) بنفسك بعد فالإمفترض أل تواجه أي مشاكل حتي الن
,نظرا لإكوننا قد إستخدمنا أحد المثلة لإبرامج مكتوبة مسبقا محفوظة داخل مكتبة برنامج الردوينو نفسه فتلك

 مالمثلة تستخدم لإتعليمك كيف تقوم ببرمجة لإوحة الردوينو في حالإة كونك مبتدئا في هذا الإمجال.

بإستخدام الإفأرة قمّ بالإعودة إلإي شريط الإقوائمّ أعلي برنامج الردوينو وقمّ بالإنقر علي الدوات
Tools

ثمّ قمّ بالإوقوف بمؤشر الإفأرة علي الإشاشة علي إختيار
Board

ومن الإقائمة الإمنسدلإة من هذا الختيار قمّ بالإنقر علي
  /  Arduino Nano w Atmega 328

موتأكد من وجود علمة صواب بجوار نوع الإلوحة الإمختار هذا. 

,الن قمّ بالإنقر علي أيقونة الإسهمّ الإمجاورة ليقونة علمة الإصواب الإتي قمت بالإنقر عليها سابقا وإنتظر لإبضع ثواني
إذا كان كل شئ علي ما يرام فلن تري أي ألإوان علي برنامج الردوينو بإستثناء اللإوان الإتي قد رأيتها من قبل بالإفعل. إذا

حدث ورأيت لإونا برتقالإيا فهذا يعني أن شيئا ما خاطئ قد حدث قبل أن تقوم بالإنقر علي أيقونة الإسهمّ ولإكن ل تقلق
فهذه الإمشكلة يمكن حلها بسهولإة. فقط قمّ بالإنقر علي الدوات

Tools
من شريط الإقوائمّ وقمّ بتحريك مؤشر الإفأرة حتي تقف علي إختيار

 Serial Port
 ثمّ قمّ إختيار منفذ

USB
آخر لإلكابل الإموصل بين لإوحة الردوينو وحاسوبك الإشخصي. بناء علي نظام الإتشغيل الإموجود علي حاسوبك وكمّ عدد

منافذ الإـ
USB

الإمتوفرة علي جهازك فربما تحتاج إلإي تجربة الإعديد من الإمنافذ ومن ثمّ الإنقر علي أيقونة الإسهمّ مجددا ومجددا كل
مرة حتي يختفي الإلون الإبرتقالإي. إذا كانت الإخانة الإمكتوب عليها

 Serial Port
غير نشطة (ذات لإون رمادي ول يمكنك إختيار أي شئ منها نظرا لنها ل تظهر أي شئ عندما تقف بمؤشر الإفأرة

,فوقها) فهذا يعني أن كابل الإـ
USB

الإذي من الإمفترض أن يصل لإوحة الردوينو بحاسوبك لإيس متصل بشكل صحيح لإذلإك قمّ بنزعه وقمّ بإيصالإه مجددا حتي
متصبح تلك الإخانة نشطة وخياراتها متاحة لإك لإتختار منها. 

الن لإنعد إلإي الإعدة لإبضع دقائق ولإكن إترك حاسوبك يعمل ول تغلق برنامج الردوينو. قمّ بتوصيل السلك طبقا
ملإتسلسل الإتوصيل الإتالإي :- 

-  -  -   -  -44 47, 45 54, Nano PC OR 46 1, 57 2

لحظ أن كلمة
OR

بالنجليزية وتعني أو تعني هنا أنه يمكنك إستعمال هذه الإتوصيلة أو بدل منها الإتوصيلتان الخريان. لغراض الختبار
ينصح بإستخدام توصيلة

-Nano PC
موتجاهل الإخيار الخر حتي تنتهي من كل الإدوائر في الإكتيب لإلمرة الولإي علي القل. 

الن ماذا تلحظ حينما تنتهي من توصيلتك بنفس الإترتيب الإمذكور أعله ؟ إذا إتبعت الإتعليمات الإسابقة بدقة
بخصوص برنامج الردوينو وقمت بإدخال كابل الإـ

USB
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بشكل صحيح إلإي حاسوبك وتأكدت من إستقبال حاسوبك لإه بشكل جيد فمن الإمفترض أن تكون رأيت الن وميض لإضوء
أخضر فوق لإوحة الردوينو نانو ! إذا حدث ذلإك فتهانينا ! لإقد قمت لإلتو بكتابة أول برنامج لإك في الردوينو ونجحت في

,برمجة هذا الإمتحكمّ الإدقيق الإصغير لإيقوم بهذه الإوظيفة الإبسيطة المكانيات الإمتاحة أمامك ل حصر لإها وفي
الإسطور الإقليلة الإقادمة ستفهمّ كل شئ تحتاج أن تفهمه بخصوص برمجة الردوينو واليقونتان الإلتان قد قمت

,بنقرهما إذا لإمّ تعمل الإدائرة بشكل صحيح ولإمّ تري أي وميض لإليد رغمّ أن لإوحة الردوينو نفسها تقوم بالإوميض إذن
مقمّ بفحص توصيلتك بدءا من بداية هذه الإدائرة وإتبع نفس الإخطوات الإسابقة بالإترتيب. 

والن لإنلقي نظرة أكثر قربا علي شاشة برنامج الردوينو لإنعرف ماذا يوجد فيها بالإضبط

 = Upload -------تحميل  = Verify -----تأكيد صحة الإبرنامج  = New ----------ملف جديد  = Open فتح ملف سابق
 = Save -------حفظ الإملف الإحالإي   = Sketch Name ------إسمّ الإبرنامج   = Arduino Version إصدار الإبرنامج
  = Serial Monitor ------شاشة الإبيانات   = Code Editor --محرر الإكود الإبرمجي --  = – Console وحدة الإتحكمّ
 = Board ----نوع لإوحة الردوينو  = Processor -------نوع الإمعالإج الإخاص بالإمتحكمّ الإدقيق  = Port منفذ الإتحميل
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إذن الن صرت تعرف أن أيقونة علمة الإصواب تستخدم لإتأكيد صحة الإبرنامج الإذي تكتبه (الإتأكد من عدم وجود أي
أخطاء في برنامجك) . إذا قمت بالإنقر علي أيقونة الإتأكيد بينما توجد أخطاء في برنامجك فستجد لإونا برتقالإيا في لإوحة

الإتحكمّ الإموجودة أسفل نافذة برنامج الردوينو كما هو موضح بالإصورة الإسابقة. قد تظهر لإك لإوحة الإتحكمّ لإونا
برتقالإيا أيضا في حالإة أن هناك مشكلة عندما تقوم بالإنقر علي أيقونة الإتحميل (الإسهمّ) لإتحميل برنامجك لإلوحة

الردوينو. لإذلإك دائما تفحص لإوحة الإتحكمّ بحثا عن الشكال والخطاء الإتي قد تقع فيها إذا حدث خطب ما. الن  من
الإمفترض أن تقرأ في أسفل لإوحة الإتحكمّ الإعبارة الإتالإية

  /“Arduino Nano w Atmega328”
,نظرا لننا إخترنا هذه الإلوحة بالإفعل في خطوة سابقة ومن الإمفترض أن تقرأ بعد الإعبارة الإتي تحدد نوع الإلوحة عبارة

أخري توضح مسار منفذ الإـ
USB

ملف جديد تستخدم "الإذي إستخدمته لإتوصيل الإكابل بلوحة الردوينو من ناحية وحاسوبك من الإناحية الخري. أيقونة  "
حفظ فتح ملف سابق تستخدم لإفتح ملف أردوينو موجود بالإفعل أما أيقونة  "لإفتح ملف أردوينو جديد بينما أيقونة  " "

"الإملف الإحالإي فتستخدم لإحفظ الإملف الإذي تعمل عليه حالإيا. أيقونة الإعدسة الإمكبرة تستخدم لإرؤية شاشة الإبيانات
,وسنفهمّ فائدتها بشكل كامل في دائرة لحقة. لإكن معظمّ عملنا سيكون في محرر الإكود الإبرمجي  وهو الإمساحة

 مالإبيضاء الإكبيرة في منتصف برنامج الردوينو حيث نقوم بكتابة الإكود أو الإبرنامج الإذي نريده.

,والن وقد فهمت كل شئ يتعلق بواجهة برنامج الردوينو الإذي نستخدمه لإنبرمج الإمتحكمّ الإدقيق الإخاص بالردوينو
دعنا نفهمّ الإكود الإبرمجي الإذي أخذناه من مكتبة الردوينو (المثلة الإمحفوظة في الإبرنامج مسبقا) وساعدنا هذا
الإبرنامج في صناعة دائرة وميض الإليد. سننظر إلإي الإكود الإبرمجي كل سطر فيه علي حدة لإكن قبل ذلإك دعنا نوضح

,مبدأ مهمّ لإلغاية في كل لإغات الإبرمجة الإتعليقات ! كل كود برمجي في أي لإغة برمجة يعطي الإمبرمج إمكانية كتابة
تعليقات بجوار برنامجه الإذي كتبه. هذه الإتعليقات ل تؤثر علي تسلسل الإبرنامج الإذي يكتبه الإمبرمج حيث أن الإحاسوب
يتجاهلها تماما. إذن ما فائدتها ولإماذا يتمّ إستخدامها ؟ نظرا لن أي شئ تقريبا يمكن كتابته في هذه الإتعليقات

بلغة الإبشر (النجليزية). فالإغرض من كتابة الإتعليقات هو مساعدة الإمبرمجين في فهمّ ما كتبوه في حالإة أن شخصا
آخر قد إطلع علي الإبرنامج أو أن الإشخص الإذي كتب الإبرنامج نفسه قد عاد إلإي قراءته بعد فترة طويلة من كتابته

وهذه الإتعليقات تساعد الإمبرمج في تذكر الإسبب وراء كتابته كل سطر من الإبرنامج الإذي قام بكتابته. لإذلإك ينصح بأن
تكتب تعليقات كثيرة لإبرنامجك قدر المكان. في لإغة الردوينو سي (لإغة الإبرمجة الإتي تستخدم لإبرمجة الإمتحكمّ

,الإدقيق الإخاص بلوحات الردوينو) لإكتابة الإتعليقات ببساطة شديدة قمّ في الإبداية بكتابة  
//

لإكتابة تعليق من سطر واحد بالإلغة النجليزية أو قمّ بكتابة
/*

في بداية أول سطر من الإتعليق وفي نهاية الإتعليق قمّ بكتابة
*/

لنهاء الإتعليق في حالإة إحتجت إلإي كتابة تعليق كبير سيأخذ مساحة أكبر من سطر واحد فقط. سنقوم بإستخدام
الإتعليقات بجوار كل سطر من الإكود الإبرمجي لإتحقيق هدفين : الول هو مزيد من الإتوضيح والإشرح لإمعني كل سطر

برمجي وفي نفس الإوقت جعلك تعتاد علي رؤية كيف تكتب الإبرامج مصحوبة بتعليقاتها بالإفعل. لحظ أنه في شاشة
الإبرنامج الإتعليقات تظهر بلون مختلف عن الإكود الإبرمجي. لحظ أيضا أن الإتعليقات مكتوبة بالإلغة النجليزية وقد
حاولإنا تبسيطها وشرحها بعد نهاية الإبرنامج قدر المكان لإكن ل تتردد في الإبحث والإسؤال في حالإة عدم فهمها.

مالإكود الإبرمجي الإخاص بالإدائرة الإتي صنعناها منذ قليل هو :- 

42



  =   //               int led 13; We declare the use of the pin number 13 on the Arduino MC to
     connect it to a LED

 ()  //      void setup here you write your setup settings
{          //            This block of code enclosed between 2 braces is used for

/  input output settings
(  )   //           pinMode led, OUTPUT ; Is pin number 13 an input or an output ?

       //      .In this case it’s an output
 /*        : (   ) */The general form of code here is pinMode pin number, State

     //           */where the state can be an input or an output
      //      (   )      !also note that the state input or output MUST BE written in CAPS

}      //   /            so all input output settings must in these 2 braces and that’s the end of
  the setup block

 () //             void loop this part enclosed between 2 braces is used for writing what you
  want the MC

      //           (  )to actually do for as long as it’s turned on infnite loop
{
 (  )     //     (     )digitalWrite led, HIGH ; turn the LED on HIGH is the voltage level
 ( )                        //    delay 1000 ; wait for a second
 (  )     //          digitalWrite led, LOW ; then turn the LED of by making the voltage LOW
 ( )                       //    delay 1000 ; wait for a second
} //              the end of the loop block and the end of our Blinking LED program

نهاية الإبرنامج
 

والن إلإي شرح الإتعليقات الإمكتوبة أعله بالإلغة الإعربية حيث أننا ل نستطيع كتابة الإتعليقات بالإعربية داخل الإبرنامج

  =  ===> int led 13;  علي لإوحة الردوينو لإنقوم بتوصيل الإليد عليها13إعلن إستخدام الإطرف الإمعدني 

 () ===> void setup في هذا الإجزء تقوم بكتابة العدادات الإخاصة ببرنامجك
{ هذا الإجزء من الإبرنامج الإمحصور بين قوسين يستخدمه الإمبرمج في كتابة إعدادات الدخال والخراج <===

(  )     ===> pinMode led, OUTPUT ;
 الإذي قمنا بإعلن إستخدامه سيتمّ إستخدامه كعنصر إدخال أم إخراج ؟ إنه سيكون عنصر 13هل الإطرف الإمعدني 

إخراج ولإدينا صيغة عامة لإلبرمجة في جزء العدادات هذا وتلك الإصيغة هي
(   )pinMode pin number, State

وكلمة
State
تعني حالإة الإطرف الإمعدني وهي إما أن تكون إدخال أو إخراج ولحظ أيضا ضرورة كتابتها بأحرف إنجليزية كبيرة ل 
صغيرة وهكذا ينبغي أن يكون حال كل إعدادات الدخال أو الخراج حيث يكتبهمّ الإمبرمج كلهمّ بين هذين الإقوسين
}

 ()  ===> void loop
هذا الإجزء الإمحصور بين قوسين يقوم فيه الإمبرمج بكتابة الإبرنامج الإفعلي أو ما تريد من الردوينو أن يقوم به طالإما 
 كان يعمل (أي إلإي ما ل نهاية)
{

(  )   ===> digitalWrite led, HIGH ; هذا الإسطر يقوم بتشغيل الإليد حيث الإقيمة الإمرتفعة هي الإقيمة الإفولإتية
( )delay 1000 ; يقوم الإمتحكمّ الإدقيق بالنتظار لإمدة ثانية واحدة  <===

(  )   ===> digitalWrite led, LOW ; ثمّ يقوم بإطفاء الإليد بجعل الإقيمة الإفولإتية منخفضة
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( )delay 1000 ; ثمّ يقوم الإمتحكمّ الإدقيق بالنتظار لإمدة ثانية واحدة مرة أخري  <===
} هذا الإقوس هو نهاية الإبرنامج الإذي يستمر بل نهاية طالإما كان الإمتحكمّ الإدقيق يعمل <===

هل لحظت أن هناك سطورا من الإكود الإبرمجي تنتهي بفاصلة منقوطة ؟ هذه الإفاصلة الإمنقوطة الإتي تكتب هكذا
;

مهمة لإلغاية لنها تخبر برنامج الردوينو أن هذا الإسطر من برنامجنا الإذي نكتبه قد إنتهي. إذا نسيت أن تكتب إحدي
تلك الإفواصل الإمنقوطة في أحد الإسطور الإتي من الإمفترض أن تكتبها فيها فهذا سيتسبب في حدوث أخطاء في

برنامجك وسيظهر ذلإك في لإوحة الإتحكمّ لإذلإك تأكد دائما أن تنهي الإسطور الإتي يجب أن تنتهي بفواصل منقوطة
مبكتابتها. 

تذكر دائما : أي برنامج ستكتبه يجب أن يتكون من ثلث أجزاء رئيسية : الإجزء الول : تعريف أو إعلن أي ثوابت (قيمّ لإن
تتغير أبدا) أو متغيرات (قيمّ ستتغير بإستمرار) في الإبرنامج (علي سبيل الإمثال حينما أعلنا إستخدام الإطرف الإمعدني

  وقمنا بتسميته بإسمّ لإيد بالنجليزية في برنامجنا الإسابق فنحن كنا نخبر الإمتحكمّ الإدقيق أننا أعلنا عن متغير إسمه13
led

 حتي يعامل هذا الإطرف علي أن قيمته13عند الإطرف 
led

والإتي قمنا بتغييرها فيما بعد بين الإقيمتين الإمرتفعة والإمنخفضة
 LOW HIGH و

في جزء الإبرنامج الإمتكرر إلإي ما ل نهاية
loop

 الإجزء الإثاني الإرئيسي من الإبرنامج الإذي ستكتبه : جزء العدادات
 setup block

في هذا الإجزء تقوم بتحديد وظيفة كل طرف وإذا كان سيكون طرف إدخال أو إخراج وتقوم بشكل تفصيلي بتحديد
إعدادات الطراف الإتي سيتمّ إستخدامها. الإجزء الإثالإث الإرئيسي في برنامجك : الإجزء الإمتكرر إلإي ما ل نهاية طالإما كان

الردوينو يعمل
 loop block

مفهو يمثل الإبرنامج الإفعلي أي تقوم في هذا الإجزء بكتابة ما تريد بالإتحديد من متحكمك الإدقيق أن يفعله. 

,هل تشعر بالرتباك قليل ؟ ل داعي لإلقلق فقط عد بعض صفحات لإلوراء وقمّ بدراسة الإكود الإبرمجي الإذي قمت بأخذه
من مكتبة الردوينو لإصنع دائرة وميض الإليد وحاول كتابة شئ مماثل لإها في أي برنامج لإتحرير الإنصوص أو حتي حاول
كتابة برنامج مماثل في محرر الإكود الإبرمجي داخل برنامج الردوينو ولإكن هذه الإمرة قمّ بكتابة تعليقاتك الإشخصية

,وحاول أن تستخدمها لإتشرح لإنفسك كيف يعمل كل سطر في هذا الإبرنامج. هل ترتكب أخطاء ؟ ل بأس إرتكاب
الخطاء يساعدك علي الإتعلمّ. قمّ بمراجعة الإكود الإبرمجي الإخاص بهذه الإدائرة وإنتقل لإلدائرة الإقادمة والإتي ستكون

مشابهة لإلغاية لإهذه الإدائرة وربما أسهل بكثير نظرا لإكوننا قد قمنا بتغطية معظمّ الإمبادئي الإمهمة الإتي تحتاج
لإفهمها لإتستطيع برمجة الردوينو بالإفعل. ولإكن قبل النتقال إلإي الإدائرة الإمقبلة قمّ بإلإقاء نظرة علي الإرسمّ الإتخطيطي

الإخاص بالإمتحكمّ الإدقيق الردوينو الإمتصل بدائرة وميض الإليد الإتي صنعناها بإستخدام الإعدة الإتعليمية. لحظ أن
مهناك فرقا في قيمة مقاومة الإحد من الإتيار عن الإقيمة الإتي إستخدمناها. 
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10الإدائرة 

,هذه الإدائرة هي بمثابة تطوير وتحسين لإلدائرة الإسابقة سنقوم بإضافة مكون آخر لإلدائرة الإسابقة وهو زر ضغط
موسنقوم ببرمجة الردوينو لإيوقف وميض الإليد فقط حينما نقوم بضغط هذا الإزر. 

مقمّ بفتح برنامج الردوينو وفي محرر الإكود الإبرمجي (تلك الإمساحة الإبيضاء) قمّ بكتابة الإسطور الإبرمجية الإتالإية :- 

  = int ledPin 13;
  = int buttonPin 2;
  = int val 0;

  ()void setup
{
  (  )pinMode ledPin, OUTPUT ;
  (  )pinMode buttonPin, INPUT ;
}

  ()void loop
{
   = ( )val digitalRead buttonPin ;
  
   (  == )if val HIGH
    {
      (  )digitalWrite ledPin, HIGH ;
      ( )delay 1000 ;
      (  )digitalWrite ledPin, LOW ;
      ( )delay 1000 ;
    }
  else
 {
          (  )digitalWrite ledPin, LOW ;
 }
}

 مسنقوم الن بشرح معني هذا الإكود الإبرمجي ولإكن أول دعنا نقوم بتوصيل السلك طبقا لإلتسلسل الإتالإي :-

-  -  -  -  -   -  -44 47, 45 54, 58 16, 57 15, Nano PC OR 46 1, 57 2

,بعد الإقيام بهذه الإتوصيلت قمّ بالإنقر علي أيقونة تأكيد صحة الإبرنامج (علمة الإصواب) لإلتأكد من عدم وجود أي
أخطاء في الإكود الإبرمجي. في حالإة وجود أخطاء قمّ بمراجعة برنامجك. هل كتبت شئ ما خاطئ ؟ (تذكر أن الحرف

الإصغيرة والإكبيرة تمثل فارقا هنا !) ؟ هل نسيت كتابة إحدي الإفواصل الإمنقوطة أو قمت بكتابة فاصلة منقوطة في
مكان ل ينبغي أن تكتب فيه ؟ بمجرد تأكدك من صحة الإكود الإبرمجي قمّ بتوصيل كابل الإـ

USB
بين لإوحة الردوينو وحاسوبك وقمّ بالإنقر علي أيقونة الإتحميل (الإسهمّ). إذا واجهتك أي مشاكل أو أخطاء في هذه

الإخطوة فقمّ بالإعودة إلإي الإدائرة الإسابقة وراجع الإخطوات الإتي طبقناها لعداد برنامج الردوينو لإلتصال بلوحة
مالردوينو نانو. من الإمفترض أن ل تواجه مشاكل بعد هذه الإخطوة. 
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ستلحظ أن الإليد سيظل يومض كأن شيئا لإمّ يتغير منذ الإدائرة الإسابقة. الن قمّ بالإضغط علي الإزر وإنظر ماذا سيحدث.
ستري أن الإليد سينطفئ طالإما بقيت ضاغطا علي الإزر. بمجرد إبعاد إصبعك عن الإزر سيبدأ الإليد في الإوميض مجددا ! الن

ملإنفهمّ الإكود الإبرمجي الإذي قمنا بكتابته. 
,يرجي ملحظة أنه لإتبسيط المور فسيتمّ شرح الجزاء الإجديدة فقط في هذا الإبرنامج. إذا كانت لزلإت لإديك مشاكل في

فهمّ الجزاء الإتي تمّ شرحها بالإفعل في الإدائرة الإسابقة فل مشكلة علي الطلق. فقط قمّ بالإرجوع لإلوراء واقرأ
الإبرنامج الإمكتوب بعناية مجددا حتي تفهمه بشكل كامل وعد مجددا إلإي هنا وقمّ ببناء هذه الإدائرة من الإبداية

مجددا. كما فعلنا مع الإبرنامج الإمكتوب (الإكود الإبرمجي) الإسابق في الإدائرة الإسابقة فسنشرح ماذا يعني كل سطر
مبرمجي بإستخدام الإتعليقات بالنجليزية أول ثمّ نشرح معناها بعد نهاية الإبرنام بالإلغة الإعربية. 

  = int ledPin 13; //           declaring a variable called ‘ledPin’ at pin 13 of the MC
  = int buttonPin 2; //           declaring a variable called ‘buttonPin’ at pin 2 of the MC
  = int val 0; //         declaring a variable ‘val’ with initial value of zero

//           ’val’ is a variable withing the program which will be used
//              to read an input value we give to the MC through the button

  ()void setup
{
  (  )pinMode ledPin, OUTPUT ; //        like the previous code ‘ledPin’ state is output
  (  )pinMode buttonPin, INPUT ; //          ’buttonPin’ state is input since we input using the

-push button
}

  ()void loop
{
   = ( )val digitalRead buttonPin ;  //          this is to give a new value for ‘val’ variable

//          this value is reading the input coming from the
-push button

  
   (  == )if val HIGH //     -      this is called an if statement, here we tell the MC
    { //         -      if ‘val’ reads a HIGH value from the push button

(  )  digitalWrite ledPin, HIGH ; //          then make the LED blink the same way as before
      ( )delay 1000 ;
      (  )digitalWrite ledPin, LOW ;
      ( )delay 1000 ;
    } //        notice how every part is enclosed in braces
   else //  (      -     else if the condition of the if statement above isn’t the case
{ //           which means if ‘val’ reads a LOW value from the button
          (  )digitalWrite ledPin, LOW ; //     then turn of the LED
}
} /*    */end of the program

نهاية الإبرنامج
 

والن إلإي شرح الإتعليقات الإمكتوبة أعله بالإلغة الإعربية حيث أننا ل نستطيع كتابة الإتعليقات بالإعربية داخل الإبرنامج

  =  int ledPin 13;  من الإمتحكمّ الإدقيق13إعلن متغير (الإليد) عند الإطرف  <===
  =  int buttonPin 2;  من الإمتحكمّ الإدقيق2إعلن متغير (الإزر) عند الإطرف  <===
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  = int val 0; . هذا الإمتغير سيستخدم في قراءة أي قيمة إدخال0إعلن متغير بقيمة مبدأية تساوي  <===
نعطيها لإلمتحكمّ الإدقيق من خلل زر الإضغط

 () ===> void setup في هذا الإجزء تقوم بكتابة العدادات الإخاصة ببرنامجك
{ هذا الإجزء من الإبرنامج الإمحصور بين قوسين يستخدمه الإمبرمج في كتابة إعدادات الدخال والخراج <===

(  )pinMode ledPin, OUTPUT ; كالإبرنامج الإسابق فحالإة الإطرف الإمتصل بالإليد هو أنه طرف إخراج <===
(  )pinMode buttonPin, INPUT ; حالإة الإطرف الإمتصل بالإزر أنه طرف إدخال بالإطبع <===

}

 ()  ===> void loop
هذا الإجزء الإمحصور بين قوسين يقوم فيه الإمبرمج بكتابة الإبرنامج الإفعلي أو ما تريد من الردوينو أن يقوم به طالإما 
 كان يعمل (أي إلإي ما ل نهاية)
{

 = ( )  ===> val digitalRead buttonPin ; الإغرض من هذا الإسطر الإبرمجي هو إعطاء قيمة جديدة لإهذا 
الإمتغير. هذه الإقيمة ستكون قراءة قيمة الدخال الإقادمة من زر الإضغط

 (  == )if val HIGH بيان إذا هنا نقوم بإخبار الإمتحكمّ الإدقيق : أنه  <=== ",هذا الإسطر هو بداية ما يسمي بـ "
إذا قرأ الإمتغير  قيمة مرتفعة من زر الإضغط
{

(  )  ===> digitalWrite ledPin, HIGH ; فوقتها لإيقمّ الإمتحكمّ الإدقيق بجعل الإليد يومض كالإبرنامج الإسابق
( )delay 1000 ; يقوم الإمتحكمّ الإدقيق بالنتظار لإمدة ثانية واحدة  <===

(  )digitalWrite ledPin, LOW ; ثمّ يطفئ الإمتحكمّ الإدقيق الإليد <===
( )delay 1000 ; ثمّ يقوم الإمتحكمّ الإدقيق بالنتظار لإمدة ثانية واحدة مرة أخري  <===

لحظ أن كل الإجزء الإلحق لإبيان إذا متضمن داخل قوسين <===   {

else عدا ذلإك (أي في حالإة عدم تحقق شرط بيان إذا الإسابق وصفه في السطر الإبرمجية الإسابقة) <===
{ ) من الإزر (عدم ضغطه)0والإمقصود هو في حالإة عدم قراءة قيمة منخفضة ( <===  

(  )digitalWrite ledPin, LOW ; في هذه الإحالإة إجعل الإمتحكمّ الإدقيق يطفئ الإليد <===

}

}

"بيان إذا-عدا ذلإك,لإلمزيد من الإتوضيح فنحن في هذا الإبرنامج قد إستخدمنا شيئا يسمي   لخبار الإمتحكمّ الإدقيق لإفعل"
م فليقمّ الإمتحكمّ الإدقيق بفعل شئ آخر. عدا ذلإك, حدث هذا إذاشئ ما 

إذا-عدا ذلإك إذا هذه أمثلة توضيحية مبسطة بالإلغة النجليزية :-  "يمكننا أيضا تعديل المر قليل لإيصبح  م"

 (   ) {    }if you like science you should read books
  (   ) {    }else if you like sports you should play football
  (   ) {     }else if you like art you should take art lessons
 {      }else you should search for another hobby

إذا بالإضبط مثل الإلغة إذا-عدا ذلإك تكون غير متبوعة بـ عدا ذلإك في أي برنامج يحتوي علي بيان  ",لحظ أن آخر  " " " " "
مالنجليزية الإتي يتحدثها الإبشر.  
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,أيضا ينبغي ملحة أن لإغة برمجة الردوينو (الردوينو سي) هي لإغة حساسة لإلحرف الإصغيرة والإكبيرة بما يعني أنه
ينبغي علي الإمبرمج أن يكون حذرا أثناء كتابة الإحروف وأن يراعي أي من الإحروف النجليزية تكتب كبيرة وأيها تكتب

صغيرة لإيتفادي أي أخطاء غير مقصودة. إذا كنت لزلإت تتسائل عن الإسبب وراء كتابة أشياء مثل
digitalWrite

بدل من
 digital Write
أو كتابة

buttonPin
بدل من كتابة

 button Pin
 فهي لإيست كالإلغة,فتذكر أنه رغمّ أن لإغة الردوينو سي شبيهة لإلغاية بالإلغة النجليزية الإتي يتحدثها الإبشر

 لإذلإك فالإمسافات بين الإكلمات (مثل ما يحدث في لإغات الإبشر) غير مسموح بها في لإغة الردوينو سي لإذلإكالنجليزية.
يلجأ الإمبرمجون إلإي هذه الإحيلة لإيفرقوا بين مختلف الإمتغيرات وهذه الإحيلة هي كتابة السمّ الول بحروف صغيرة أما

السمّ الإثاني فيتمّ كتابة الإحرف الول منه كبيرا أو
 Capital Letter

 لإيكون من الإسهل قراءته. كمثال علي ذلإك إذا أردنا أن نكتب متغيرا في برنامجنا بإسمّ 
 variable one

فسيكتب هكذا
.variableOne

,قد تكون ل زلإت محتارا قليل إذا لإمّ تكن كذلإك فهذا رائع. إذا كنت كذلإك فهذا رائع أيضا ! في الإحالإتين أنت تتعلمّ
موتلحظ بعض النماط في الإكود الإبرمجي وقاعدتك الإمعرفية تزيد وتنمو. 

حاول أن تعكس وظيفة هذا الإبرنامج لإتجعل الإليد يومض عندما يتمّ ضغط الإزر بدل من الإعكس. تحدي نفسك وفي حالإة
مأن شيئا ما لإمّ يعمل فل داعي لإلقلق فأنت علي الإمسار الإصحيح لإتعلمّ الإمزيد. 

نظرا لإكوننا قد غطينا  بالإفعل معظمّ الإرسوم الإتخطيطية لإلدوائر الإكهربائية والن قد صار لإديك فهمّ جيد جدا لإتلك
الإرسوم ونظرا  لإكوننا لإن نقوم بتوصيل الردوينو لإلعديد من الإمكونات الخري نظرا لإكونه يقوم بمعظمّ الإمهام

الإصعبة بنفسه فمن الن فصاعدا في هذا الإكتيب سنقوم بوضع الإرسوم الإتخطيطية لإلدوائر فقط في حالإة كون
الإمكونات الإمتصلة بالإمتحكمّ الإدقيق (الردوينو) معقدة لإلغاية ول تشبه أي شئ قد قمت صتويله من قبل في هذه

مالإعدة الإتعليمية. 

قبل أن نذهب إلإي دائرتنا الإقادمة فلنقوم أول بالإتعرف علي أخر مبدأ من مبادئ اللإكترونيات سيتمّ شرحه هنا في هذا
م,الإكتيب الإدوائر الإمنطقية ! 

الإدوائر الإمنطقية
أتذكر ما قلناه سابقا عن أننا نستطيع إستخدام الإمتحكمات الإدقيقة لإصناعة دوائر تقوم بنفس الإوظائف الإتي تستطيع

الإقيام بها الإدوائر الإمتكاملة ؟ قبل أن نقوم بصناعة الإدائرة الإمقبلة دعنا نتعرف علي مبدأ واحد أخير في هذا الإكتيب
موهو الإدوائر الإمنطقية. 

الإدائرة الإمنطقية - تعرف أيضا بالإبوابة الإمنطقية وتكتب بالنجليزية
 -Logic Gate

هي مكون إلإكتروني يمكن إستخدامه ليصال الإكهرباء بناء علي قاعدة. الإخارج من الإبوابة الإمنطقية هو نتاج تطبيق 
مهذه الإقاعدة علي عنصر أو عناصر الدخال. عناصر الدخال قد تكون أسلك أو بوابات منطقية آخري. 
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,في الإعالإمّ الإحقيقي الإبيانات قد تتباين كثيرا. علي سبيل الإمثال الصوات الإبشرية تتنوع وتتباين كثيرا نظرا لإوجود ,
أصوات مرتفعة لإلغاية وأصوات مرتفعة وأصوات عادية وأصوات منخفضة وأصوات منخفضة لإلغاية. في عالإمّ
اللإكترونيات هذا لإيس الإوضع دائما نظرا لن هناك الإعديد من الإمكونات اللإكترونية الإتي ل تقبل إل قيمتان فقط :

 فولإت (أو أي كانت الإقيمة الإفولإتية لإمصدر الإطاقة الإمتصل بالإدائرة). الإعالإم12ّ أو 9 فولإت و 0–تشغيل وإيقاف  
الإحقيقي الإواقعي نسميه تناظري أو بالنجليزية

analog
أما الإمكونات اللإكترونية الإتي تقبل فقط قيمتان بل أي تنوع بينهما فنسمي هؤلء مكونات تنتمي إلإي الإعالإمّ الإرقمي

أو بالنجليزية
digital

هناك الإعديد من الجهزة والإمكونات الإتي تمّ صناعتها لإتقوم بالإتحويل من الإتناظري إلإي الإرقمي (مثل الإميكروفون) أو
 مالإتي تقوم بالإتحويل من الإرقمي إلإي الإتناظري (مثل الإسماعات).

,الإبوابات الإمنطقية هي مكونات رقمية مما يعني أنها تعمل فقط علي مستويين من الإجهد الإكهربي مستوي موجب
ومستوي الإصفر. أو يمكننا الإقول أنها تعمل بناء علي حالإتين فقط : حالإة الإتشغيل وحالإة اليقاف. في حالإة الإتشغيل

م فولإت. 0يوجد جهد كهربي. في حالإة اليقاف الإجهد الإكهربي يساوي 

الإبوابة الإمنطقية ستقوم بإختبار الإحالإة لإدي كل أطراف الدخال لإتحدد ماذا ستكون الإحالإة لإدي طرف الخراج. الإبوابة
,الإمنطقية تكون في وضع الإتشغيل (أو نشطة) عندما يسير المر وفقا لإلقاعدة الإخاصة بها. عندما يحدث هذا

فالإكهرباء ستتدفق خلل الإبوابة والإجهد الإكهربي عند طرف الخراج سيصل لإلمستوي الإلزم لإتكون الإبوابة في حالإة
متشغيل. 

كل بوابة منطقية لإديها شئ يدعي جدول الإحقيقة. جدول الإحقيقة سيخبرك ماذا سيكون الإخارج من الإبوابة بناء علي
مأطراف الدخال والإقاعدة الإتي تتبعها الإبوابة الإمنطقية. 

,نظرا لإكونهمّ يستخدمون بكثرة في صناعة الإكثير من الجهزة الإرقمية فهناك الإعديد من الإبوابات الإمنطقية. في
 بوابات منطقية علي الطلق. بوابة الإـ3هذا الإكتيب سنتعرف علي أهمّ وأبسط 

AND
وبوابة الإـ

OR
وبوابة الإـ

 ( ).NOT Inverter

2دائرة إضافية 

,قبل توصيل هذه الإدائرة لحظ أن هناك طريقتان لستخدام الإبوابات الإمنطقية في أي دائرة إلإكترونية. الإطريقة الولإي
هي إستخدام الإدوائر الإمتكاملة والإطريقة الإثانية هي إستخدام الإمتحكمات الإدقيقة. هنا سنقوم بإستخدام الإمتحكمّ

مالإدقيق من نوع أردوينو لإمحاكاة ما تفعله الإبوابات الإمنطقية الإمختلفة. 

نظرا لن هذه الإدائرة تحتوي علي الإعديد من السلك فربما لإن تكون سهلة الإتوصيل بإستخدام أسلك الإمشابك
الإموجودة في هذه الإعدة. لإذلإك ربما تفضل محاولإة توصيلها خارج هذه الإعدة بإستخدام لإوحة تجارب ولإوحة أردوينو

أونو وهي أبسط طريقة لختبار هذه الإدائرة نظرا لن كل ما تحتاج لإفعله هو وضع الإمكونات وإزالإة أي منهمّ في
حالإة وجود توصيلت خاطئة أو لإتجربة توصيلة أخري. الإرسوم الإتالإية ستحتوي علي منظور لإوحة الإتجارب موضح فيه

الإتوصيلت والإرسمّ الإتخطيطي لإكل دائرة كالإمعتاد. يظل بإمكانك محاولإة تحدي نفسك عن طريق الإقيام بهذه
مالإتوصيلت بإستخدام هذه الإعدة. أهمّ شئ علي الطلق عموما هو فهمّ الفكار الإتالإية. 

ذكرنا سابقا أنه يمكننا معرفة الإنتاج (أو الإخارج) الإخاص بأي بوابة منطقية بناء علي جدول الإحقيقة الإمخصص لإهذه
الإبوابة الإمنطقية بالإتحديد والإذي يتبع قواعد محددة. حسنا تلك الإقواعد تسمي بالإجبر الإبولإياني. نحن لإن نتعمق في هذه

,الإقواعد عليك فقط أن تعرف أن قواعد الإحساب والإجبر الإعادي ل ينطبقوا علي قواعد الإبوابات الإمنطقية رغمّ أنهمّ
م. فهمّ لإيسوا متشابهين علي الطلق,قد يبدوا متشابهين أحيانا 
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الإبوابة الإمنطقية الولإي الإتي سنستخدمها هي بوابة الإـ
AND

هذه الإبوابة لإديها طرفا إدخال
 A, B

وطرف إخراج واحد
F

رمز الإبوابة يبدو هكذا

,كما يتضح من جدول الإحقيقة فبوابة الإـ
AND

  فقط حين تكون قيمة طرفا الدخال1يكون نتاجها (قيمة طرف الخراج) 
 A B و
 لإهذا تسمي بالنجليزية بوابة الإـ1 مساويان لإـمعا

AND

الإبوابة الإمنطقية الإثانية الإتي سنستخدمها تسمي بوابة الإـ
OR

لإديها أيضا طرفا إدخال
 A, B

وطرف إخراج واحد
F

رمز الإبوابة يبدو هكذا

,بالإنظر إلإي جدول الإحقيقة الإسابق يمكنك إستنتاج أن بوابة الإـ
OR

 حينما تكون قيمة أي من طرفي الدخال1ستكون قيمة طرف إخراجها 
 A B أو

 علي القل. لإهذا الإسبب تسمي بالنجليزية بوابة الإـ1تساوي 
OR

 وتتسائل كيف يكون1إذا كنت تشعر بالإحيرة بسبب قيمة طرف الخراج حينما تكون قيمة كل من طرفي الدخال تساوي 
 +  =  A B 1

 ما قلناه سابقا من أن هذه الإحسابات ل تخضع لإقوانين الإحساب فرجاء مجددا تذكر, 2في هذه الإحالإة ول يساوي 
. لإذلإك تذكر هذا دائما وأنت الإجبر الإبولإيانيالإعادي أو الإجبر. بل إنها تخضع لإقوانين قسمّ آخر في الإرياضيات يسمي

متتعامل مع الإبوابات الإمنطقية. 
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الإبوابة الإمنطقية الإثالإثة والخيرة الإتي سنتعلمها هنا تسمي بوابة الإـ
NOT

موعلي الإنقيض من الإبوابتين الإسابقتين فهذه الإبوابة لإديها طرف إدخال واحد فقط وتبدو هكذا حين ترسمّ في دائرة. 

هناك إسمّ آخر لإبوابة الإـ
NOT

بعض الإناس يسمونها بوابة الإعاكس أو الإـ
INVERTER

وحين تنظر إلإي جدول الإحقيقة يمكنك أن تفهمّ لإماذا. فهذه الإبوابة تقوم بعكس قيمة طرف الدخال حين يصل إلإي
0 وإذا كانت قيمة طرف الدخال 0 فقيمة طرف الخراج ستكون 1طرف الخراج. فإذا كانت قيمة طرف الدخال 

م. 1ستكون قيمة طرف الخراج 

,الن وقد فهمت أساسيات الإبوابات الإمنطقية قمّ بفتح برنامج الردوينو وإكتب الإكود الإبرمجي الإتالإي. كما هو معتاد
مفكل جزئية جديدة ستكون مشروحة في الإتعليقات. 

  =  int pinOut 7; //             the output of the logic gate is at pin 7 of the MC
  = int pinA 8; //  the 1st             input of the logic gate is at pin 8 of the Arduino MC
  = int pinB 9; //  the 2nd             input of the logic gate is at pin 9 of the Arduino MC

 ()void setup
{

(  )  //        ( )    pinMode pinOut, OUTPUT ; 1 output pin and 2 input pins A,B for the logic gate
(  )pinMode pinA, INPUT ;
(  )pinMode pinB, INPUT ;

}
 ()void loop

{
  = ( )   boolean pinAState digitalRead pinA ; //             boolean is a type of data that can only be 0 or 1
  = ( )   //          boolean pinBState digitalRead pinB ; we’re telling the MC to read either 0 or 1
 boolean pinOutState;   //         from the 2 inputs and output a boolean value

  //                      the next line we tell the MC to follow the rule of the and gate, its symbol in Arduino C is ‘&’
 =   pinOutState pinAState & pinBState;

(  )     digitalWrite pinOut, pinOutState ; //         the output at pinOut is the value at pinOutState
}

نهاية الإبرنامج
 

والن إلإي شرح الإتعليقات الإمكتوبة أعله بالإلغة الإعربية حيث أننا ل نستطيع كتابة الإتعليقات بالإعربية داخل الإبرنامج  
 بغض الإنظر عن ترتيب الإكود الإبرمجي   سنقوم بشرح الجزاء الإجديدة فقطويرجي ملحظة أنه بدءا من هذا الإبرنامج

  =  int pinOut 7; 7لإمحاكاة الإبوابة الإمنطقية علي الردوينو فطرف الخراج سيكون عند الإطرف  <===
  = int pinA 8; 8طرف الدخال الول لإلبوابة الإمنطقية سيكون عند الإطرف الإمعدني  <===
  = int pinB 9; 9طرف الدخال الإثاني لإلبوابة الإمنطقية سيكون عند الإطرف الإمعدني  <===
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(  )pinMode pinOut, OUTPUT ; ===>   
(  )pinMode pinA, INPUT ; تحديد طرف الخراج الإوحيد وطرفا الدخال لإلبوابة الإمنطقية    <===
(  )pinMode pinB, INPUT ; ===>

  = ( )  ===> boolean pinAState digitalRead pinA ; 1 أو 0بولإياني هو نوع من الإبيانات الإتي ل تكون إل 
  = ( )  ===> boolean pinBState digitalRead pinB ; 1 أو 0فنحن نخبر الردوينو بأن يستقبل أما 
 boolean pinOutState; من طرفي الدخال ويقوم بإرسال الإناتج عبر طرف الخراج كقيمة بولإيانية <===

 =   pinOutState pinAState & pinBState; في هذا الإسطر نحن نخبر الإمتحكمّ الإدقيق بأن  <====
يتبع قاعدة بوابة الإـ
AND
رمز هذه الإبوابة في لإغة الردوينو سي هو
&

(  )   ===> digitalWrite pinOut, pinOutState ; الإقيمة الإخارجة من طرف الخراج هي الإقيمة الإبولإيانية كما 
سبق ذكرها

ما سبق كان الإكود الإبرمجي الساسي لإتوضيح سلوك بوابة الإـ
AND

,حينما تقوم بتوصيل الإدائرة وتقوم بتحميل الإكود الإبرمجي إلإي لإوحة الردوينو من الإمفترض أن تري الإليد الإمتصل بطرف
م. فقط حينما يكون كل منا زرا الإضغط مضغوطان في نفس الإوقت,الخراج يضئ 

مإذا قمت بإستبدال الإسطر الإبرمجي الإتالإي : - 
 =    pinOutState pinAState & pinBState;

مبأحد الإسطور الإبرمجية الإتالإية فيمكنك محاكاة الإبوابات الإمنطقية الخري :- 

  =  | pinOutState pinAState pinBState; //  or gate
  = !pinOutState pinAState; //   not gate

لحظ أنه بالإنسبة لإبوابة الإـ
NOT

مفأنت ل تحتاج سوي لإطرف إدخال واحد متصل بالإدائرة. 
م

,هذا هو منظور لإوحة الإتجارب الإخاص بتوصيلت ومكونات هذه الإدائرة لإوحة الردوينو أونو هي الإمستخدمة ولإكن
يمكنك إستخدام أي لإوحة أردوينو آخري وستعمل فقط تأكد من ضبط إعدادات الإبرنامج الإخاص بتلك الإلوحة كما

مذكرنا سابقا. 
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11الإدائرة 

 ؟ حين صنعنا هذه الإدائرة تعرفنا علي الإمقاومة الإضوئية. هذه الإمرة سنقوم بإستخدام الإمقاومة8هل تتذكر الإدائرة 
,الإضوئية مع الردوينو وبدل من إستخدام الإليد لظهار تأثير الإمقاومة الإضوئية علي الإخارج سنقوم بإستخدام شاشة
الإبيانات في برنامج الردوينو. هذه الإدائرة توضح لإك كيف يمكن لإلمتحكمات الإدقيقة أن تستخدم لإمراقبة تغييرات

الإبيئة في الإواقع وتسجيل تلك الإتغييرات في الإحاسوب نظرا لإكون هذا الإبرنامج يمكن إستخدامه لإمراقبة الإتغييرات في
...إلإخ. الن قمّ بفتح برنامج الردوينو وقمّ بكتابة الإكود الإبرمجي الإتالإي :-  ,درجة الإحرارة الإرطوبة م,

  =         int ldrPin A0; //                 A0 is an analog data pin, we tell the MC that the LDR is at that pin
 int ldrReading; //         variable to read the values coming from the LDR

 ()void setup
{

. ( )  Serial begin 9600 ; //              initialize the serial monitor to read values, 9600 is the rate of data display

}
 ()void loop

{
 = ( )  ldrReading analogRead ldrPin ;      //       read the values coming to the LDR

. (   = )Serial println "Analog Reading " ;      //    :   = print new line saying “Analog Reading ”

. ( )Serial print ldrReading ;     //        then print the value taken from the LDR

 (  < ) { . (  - ) } if ldrReading 10 Serial println " Dark" ; //  :     if statement depending on the value of
  (  < ) { . (  - ) }  //     else if ldrReading 200 Serial println " Dim" ; the LDR, a description ftting
  (  < ) { . (  - ) }     //     else if ldrReading 500 Serial println " Light" ; the lighting will be written
  (  < ) { . (  - ) }else if ldrReading 800 Serial println " Bright" ;
 { . (  -  ) }else Serial println " Very Bright" ;

( )delay 1000 ;
}

نهاية الإبرنامج
 

والن إلإي شرح الإتعليقات الإمكتوبة أعله بالإلغة الإعربية حيث أننا ل نستطيع كتابة الإتعليقات بالإعربية داخل الإبرنامج

  =  int ldrPin A0; هذا الإطرف مخصص لستقبال الإبيانات الإتناظرية وسيتمّ توصيله بالإمقاومة الإضوئية <===
 int ldrReading; إعلن متغير لإقراءة الإقيمّ الإقادمة من الإمقاومة الإضوئية <===

. ( )        ===> Serial begin 9600 ;  هو معدل إظهار الإبيانات9600,إخبار شاشة الإبيانات بأن تبدأ بقراءة الإقيمّ 

 = ( )ldrReading analogRead ldrPin ; قراءة الإقيمّ الإتناظرية التية إلإي الإمقاومة الإضوئية <===
. (   = )  ===> Serial println "Analog Reading " ; الإبيانات الإتناظرية =  “كتابة سطر يقول بالنجليزية   م"
. ( )Serial print ldrReading ; ثمّ كتابة الإقيمة الإمقروءة من الإمقاومة الإضوئية <===

 (  < ) { . (  - ) }    ===> if ldrReading 10 Serial println " Dark" ; بيان إذا: بناء علي قيمة الإمقاومة الإضوئية
  (  < ) { . (  - ) }else if ldrReading 200 Serial println " Dim" ; سيكتب وصف ملئمّ <===
  (  < ) { . (  - ) }    ===> else if ldrReading 500 Serial println " Light" ; لإلضاءة الإموجودة حول الإمقاومة
  (  < ) { . (  - ) }else if ldrReading 800 Serial println " Bright" ; الإضوئية علي شاشة الإبيانات <===
 { . (  -  ) }else Serial println " Very Bright" ; ===>
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مقبل تحميل الإكود الإبرمجي إلإي لإوحة الردوينو قمّ بتوصيل السلك طبقا لإتسلسل الإتوصيل الإتالإي :- 

-  -  - -  -19 46, 21 47, 20 22 52, Nano PC

,بعد إنهاء تسلسل الإتوصيلت بشكل صحيح قمّ بتحميل الإكود الإبرمجي (الإبرنامج الإذي كتبته) إلإي لإوحة الردوينو نانو ثمّ
قمّ بالإنقر علي أيقونة الإعدسة الإمكبرة في أقصي يمين الإشاشة هل تتذكرها ؟ إنها أيقونة شاشة الإبيانات. بعد أن

,تنقر عليها من الإمفترض أن تظهر لإك نافذة جديدة. قمّ بتحريك أصابعك فوق الإمقاومة الإضوئية بمسافات متباعدة
جرب أن تغطي الإمقاومة الإضوئية بشكل كامل ثمّ تبعد يدك عنها سريعا أو حتي أن تستخدم كشافا لإلضوء فوقها.

ممن الإمفترض أن تري نتائج وبيانات علي شاشة الإبيانات تبدو شبيهة بما هو موجود في الإصورة الإتالإية. 
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12الإدائرة 

,في بداية رحلتنا لإتعلمّ اللإكترونيات كان أول شئ تعلمناه هو كيفية إضاءة دائرة كهربائية تحتوي علي لإيد ثمّ إنتقلنا
إلإي تعلمّ كيفية الإتحكمّ في إضاءة لإيد بإستخدام زر ضغط. هذه الإمرة سنقوم بفعل شئ أكثر تطورا في هذا الإمجال.

 مسنقوم بإستخدام الإمتحكمّ الإدقيق لإتشغيل أو إطفاء الإليد. مثل الإدائرة الإسابقة سنقوم بإستخدام شاشة الإبيانات.

مفي برنامج الردوينو قمّ بكتابة هذا الإكود الإبرمجي :- 

  = int ledPin 13;
 int value;

 ()void setup
{

. ( )Serial begin 9600 ;
( )pinMode ledPin,OUTPUT ;

}

 ()void loop
{

 = . ()value Serial read ;

 (  == ) { ( ) }if value '1' digitalWrite ledPin,HIGH ;
  (  == ) { ( ) }else if value '0' digitalWrite ledPin,LOW ;

}

من الإمفترض أن يكون هذا الإكود الإبرمجي مفهوما لإك بشكل كامل نظرا لإكون كل مفرداته لإيست بالإجديدة وقد
رأيت سطورا برمجية شبيهة بالإمكتوبة هنا في أكواد برمجية سابقة لإدوائر مختلفة ذات إستخدامات مختلفة ولإكن

,عموما في حالإة وجود صعوبة في فهمّ الإكود الإبرمجي الإموجود أعله فهذا الإبرنامج يخبر الإمتحكمّ الإدقيق بأن يقرأ
 فسيقوم بإطفاء0 فسيقوم بتشغيل الإليد وإذا إستقبل (قرأ) الإقيمة 1من شاشة الإبيانات وإذا قرأ (إستقبل) الإقيمة 

مالإليد. 

قمّ بالإنقر علي أيقون تأكيد صحة الإبرنامج ولإكن ل تقمّ بتحميل الإكود الإبرمجي بعد حتي تقوم بعمل تسلسل الإتوصيلت
مالتية :- 

-  -  -3 54, 6 47, Nano PC

الن قمّ بتحميل الإكود الإبرمجي الإذي -قمت بالإتأكد من صحته لإلتو- لإلوحة الردوينو نانو وأنقر علي أيقونة شاشة
,الإبيانات ستجد منطقة مخصصة لإكتابة الإنصوص قمّ بكتابة   وإضغط علي إرسال1,

Send
أو قمّ بالإضغط علي مفتاح إدخال

Enter
 وإضغط إرسال (أو إضغط علي مفتاح إدخال0,الإموجود علي لإوحة الإمفاتيح ولحظ ماذا يحدث لإليد الن قمّ بكتابة 

الإموجود علي لإوحة الإمفاتيح) وشاهد ماذا يحدث لإليد. إذن الن يمكنك تشغيل أو إطفاء الإليد بإستخدام لإوحة الإمفاتيح
مالإموجودة علي حاسوبك فقط بدل من إستخدام زر ضغط وكل هذا بفضل برمجتك لإلمتحكمّ الإدقيق ! 
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13الإدائرة 

غالإبا قد سمعت من قبل عن الإمحركات نظرا لإكونها تستخدم لإتحويل الإكهرباء إلإي حركة. الإمحركات يتمّ إستخدامها 
في أي جهاز يحتاج لإلحركة. هناك أنواع عديدة من الإمحركات وفي هذه الإدائرة سنقوم بإستخدام أحدهمّ : محرك 
الإتيار الإمستمر أو كما يسمي بالنجليزية

 .DC Motor

مقمّ بكتابة الإكود الإبرمجي الإتالإي في محرر الإكود الإبرمجي داخل برنامج الردوينو :- 

  =     int motorPin 9; //         (    )motor connected at pin 9 of the MC, see the connection sequence
  =        int onTime 2500; //              instead of writing the value of the delay every time for each line code
  =       int ofTime 1000; //             /create 2 variables with diferent values for the time the motor is on of

 ()void setup
{

( )pinMode motorPin,OUTPUT ;
}

 ()void loop
{

( )  analogWrite motorPin,100 ; //               analog since the motion of the motor has many values, not just 0 & 1

( )               delay onTime ; //     (  )          delay for some time specifed above so that the motor will rotate for a while

( )digitalWrite motorPin,LOW ;    //    turn the motor OFF
( )delay ofTime ;        //       (    )leave it OFF for some time of time specifed above

( )    analogWrite motorPin,190 ; //          just like the previous analogWrite above but diferent rotation angle

( )delay onTime ;
( )digitalWrite motorPin,LOW ;

( )delay ofTime ;

( )    analogWrite motorPin,255 ; //          just like the previous analogWrite above but diferent rotation angle

( )delay onTime ;
( )digitalWrite motorPin,LOW ;

( )delay ofTime ;
}

نهاية الإبرنامج
 

والن إلإي شرح الإتعليقات الإمكتوبة أعله بالإلغة الإعربية حيث أننا ل نستطيع كتابة الإتعليقات بالإعربية داخل الإبرنامج

  = int motorPin 9; م (طبقا لإتسلسل الإتوصيل) 9نخبر الإمتحكمّ الإدقيق بتوصيل الإمحرك إلإي الإطرف  <=== 
  =   ===> int onTime 2500; بدل من كتابة قيمة النتظار بالإنسبة لإلمحرك كل مرة مع كل سطر برمجي
  =   ===> int ofTime 1000; فنحن نقوم هنا بإعلن متغيرين بقيمّ مختلفة لإوقت عمل ووقت توقف الإمحرك
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( )analogWrite motorPin,100 ; نخبر الإمتحكمّ الإدقيق بأن حركة الإمحرك لإها قيمّ كثيرة أي أنها  <===
 فقط1 و 0ذات قيمّ تناظرية ولإيست قيمّ رقمية تتراوح بين 

( )   ===> delay onTime ; النتظار لإبعض الإوقت (قيمة الإوقت محددة بالإمتغير الإمعلن بالعلي) حتي يقوم الإمحرك
بالإدوران قليل

( )digitalWrite motorPin,LOW ; بعد النتظار يقوم الإمتحكمّ الإدقيق بإطفاء الإمحرك <===
( )delay ofTime ; يقوم الإمتحكمّ الإدقيق بترك الإمحرك مطفئا لإبعض الإوقت (قيمة الإوقت محددة  <===

مبالإمتغير الإمعلن بالعلي) 

( )   ===> analogWrite motorPin,190 ; الربع سطور الإبرمجية هذه مشابهة لإلربع سطور الإسابقة
( )delay onTime ; الختلف الإوحيد هو في زاوية دوران الإمحرك فقط ل غير <===          

( )   ===>digitalWrite motorPin,LOW ;
( )delay ofTime ;            ===>

( )  ===> analogWrite motorPin,255 ; الربع سطور الإبرمجية هذه مشابهة لإلربع سطور الإسابقة
( )delay onTime ; الختلف الإوحيد هو في زاوية دوران الإمحرك فقط ل غير <===         

( )  ===>digitalWrite motorPin,LOW ;
( )delay ofTime ;           ===>

مالن قمّ بتوصيل الإدائرة طبقا لإتسلسل الإتوصيل الإتالإي :- 

-  -  -   -  -62 65, 57 66, Nano PC OR 46 1, 47 2

,الن قمّ بتأكيد برنامجك ومن ثمّ قمّ بتحميله إلإي لإوحة الإنانو وإنتظر لإعدة ثواني قمّ بوضع إصبعك بحرص علي قمة
, ستشعر ببعض الإحركة وغالإبا ستسمع صوت66 و 65الإعمود الإمعدني الإخاص بمحرك الإتيار الإمستمر بين الإنقطتين  

الإمحرك وهو يتحرك أيضا ! بالإطبع الإتحكمّ في حركة الإمحرك بإستخدام الإمتحكمّ الإدقيق هو أمر معقد وربما تحتاج
إلإي عدة مكونات آخري لإتجعل حركة الإمحرك أكثر دقة في حالإة إستخدامك لإلمحركات في تطبيقات دقيقة مثل صناعة

إنسان آلإي (روبوت) علي سبيل الإمثال ولإكن علي القل فأنت الن فقد صار لإديك فكرة عن كيفية الإتحكمّ بمحرك
بإستخدام الإمتحكمّ الإدقيق من نوع أردوينو. من المثلة علي الإتطبيقات الإخاصة بإستخدام الردوينو لإلتحكمّ في محرك

,الإتيار الإمستمر : الإتحكمّ في مروحة صناعة الإروبوتات (اللإيين) ...إلإخ.  م,

14الإدائرة 

في الإدائرة الإسابقة ذكرنا بإختصار إستخدام الإمحركات والإتحكمّ بها من خلل الإمتحكمات الإدقيقة لإصناعة الإروبوتات
والإتحكمّ بها. بعيدا عن محرك الإتيار الإمستمر الإذي إستخدمناه في الإدائرة الإسابقة فهناك نوع آخر من الإمحركات

,يستخدم في الإروبوتات ويسمي الإمحرك الإمؤازر أو بالنجليزية
 Servo Motor

,والإذي سنقوم بإستخدامه في هذه الإدائرة. إذا نظرت إلإي الإعدة الإتعليمية ستجد الإمحرك الإمؤازر بجوار الردوينو نانو
مفهو يبدو هكذا :- 
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,بالإطبع في الإعدة سيبدو طرف الإمحرك مختلفا قليل ولإكنه يتحرك نفس الإحركة إذا قررت أن تشتري محرك مؤازر خاص
بك من محل قطع إلإكترونية فينبغي أن تتأكد من وجود بعض الإمسامير والإعديد من الطراف الإبلستيكية معه لإتتيح

لإك تركيب واحدة منها علي الإمحرك بناء علي الإغرض الإذي ستستخدم الإمحرك لجله أو الإجهاز الإذي ستبنيه وتضع
مالإمحرك بداخله. الن قمّ بفتح برنامج الردوينو وإكتب الإتالإي :- 

 < . >       #include Servo h //           some codes functions need to be imported from their code library
                                     //    ( )        here we have included imported the servo library to use its code functions

                Servo myservo; //        (      )create servo object to control a servo code from the imported servo library

                                      //         twelve servo objects can be created on most boards
 

  =     int pos 0; //       variable to store the servo position
 

 () void setup
{ 
  . ( )       myservo attach 9 ; //    (  )       attaches the servo YELLOW wire on pin 9 to the servo object

          //               while attaching RED wire to 5 V pin and attach BLACK wire to GND pin

} 
 

 () void loop
{ 
  (  =   <=   += ) for pos 0; pos 45; pos 1   //          make the servo move from 0 degrees to 45 degrees
  {                                  //      in steps of 1 degree
    . ( )               myservo write pos ; //          tell servo to go to position in variable 'pos'
    ( )                        delay 15 ;         //         waits 15ms for the servo to reach the position
  } 
  (  =  >=  -= )     for pos 45; pos 0; pos 1 //        goes from 45 degrees to 0 degrees
  {                                
    . ( )              myservo write pos ;  //          tell servo to go to position in variable 'pos'
    ( )                        delay 15 ; //          waits 15milli seconds for the servo to reach the position
  } 
} 

نهاية الإبرنامج
 

والن إلإي شرح الإتعليقات الإمكتوبة أعله بالإلغة الإعربية حيث أننا ل نستطيع كتابة الإتعليقات بالإعربية داخل الإبرنامج

 < . > #include Servo h بعض الكواد الإبرمجية يتمّ إستيرادها من مكتبة الكواد وقد قمنا هنا  <===
بإستيراد (إستخدام) مكتبة الكواد الإبرمجية الإخاصة بالإمحرك الإمؤازر لإكي نتمكن من إستخدام الإدوال الإبرمجية 
الإخاصة به

 Servo myservo; هذا الإسطر الإبرمجي يخبر الإمتحكمّ الإدقيق بأنه يوجد محرك مؤازر متصل  <===
 محرك مؤازر أو سيرفو بإستخدام سطر كهذا12بالردوينو سيتمّ الإتحكمّ فيه. يمكن توصيل 

  = int pos 0; إعلن متغير سيتمّ تخزين فيه موضع الإمحرك الإمؤازر   <===

. ( )myservo attach 9 ;  متصل بالإسلك الصفر والإطرف 9نخبر الردوينو بأن الإمحرك متصل (الإطرف   <===
 فولإت متصل بالإسلك الحمر والإطرف الإسالإب -الرضي- متصل بالإسلك السود) بلوحة 5الإخاص بمزود الإطاقة بقيمة 

الردوينو
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(  =   <=   += )    ====>  for pos 0; pos 45; pos 1  درجة45 إلإي 0هذا الإسطر الإبرمجي يجعل الإمحرك يدور من 
مع ملحظة أنه يدور بمعدل درجة واحدة في كل خطوة <====       

. ( )myservo write pos ; هذا الإسطر الإبرمجي يجعل الإمحرك يذهب لإلموضع (الإمتغير) الإذي تمّ   <====
تخزين الإقيمّ الإمختلفة فيه في الإسطر الإبرمجي الإسابق

( )delay 15 ;  ميللي من الإثانية قبل15هذا الإسطر الإبرمجي يجعل الإمتحكمّ الإدقيق ينتظر لإمدة     <====
أن يجعل الإمحرك يدور مرة أخري لإيذهب لإموضع أخر

(  =  >=  -= )for pos 45; pos 0; pos 1  درجة0 إلإي 45هذا الإسطر الإبرمجي يجعل الإمحرك يدور من   <====
مع ملحظة أنه يدور بمعدل درجة واحدة في كل خطوة <====

. ( )myservo write pos ; هذا الإسطر الإبرمجي يجعل الإمحرك يذهب لإلموضع (الإمتغير) الإذي تمّ   <====
تخزين الإقيمّ الإمختلفة فيه في الإسطر الإبرمجي الإسابق

( )delay 15 ;  ميللي من الإثانية قبل15هذا الإسطر الإبرمجي يجعل الإمتحكمّ الإدقيق ينتظر لإمدة     <====
أن يجعل الإمحرك يدور مرة أخري لإيذهب لإموضع أخر

إذا قرأت الإتعليقات علي الإكود الإبرمجي وشرحها جيدا فأنت غالإبا قد عرفت بالإفعل كيف سيكون تسلسل الإتوصيلت
,نظرا لإكونه مذكورا بالإفعل في الإتعليق علي توصيل الإمحرك الإمؤازر (محرك الإسيرفو) إذا كنت محتارا قليل فهذا

مهو تسلسل الإتوصيلت :- 

-  -  -  -62 70, 48 71, 57 72, Nano PC

, نظرا لإبعض الإتباينات في الإجهد الإكهربي فمحرك الإسيرفو (الإمؤازر) ربما لإن يعمل بنفس الإكفاءة إذاملحوظة :
قمت بإستخدام الإبطارية بشكل مباشر كمصدر لإلطاقة فالفضل في هذه الإدائرة توصيل لإوحة الردوينو بالإحاسوب

موإستخدامه كمصدر لإلطاقة. 

إذا صرت الن تعرف كيف تبرمج متحكمّ دقيق لإيتحكمّ في حركة محرك الإتيار الإمستمر
 DC Motor

وقد قمت لإلتو ببرمجة متحكمك الإدقيق لإيتحكمّ في الإمحرك الإمؤازر
 Servo Motor

لإيجعله يتحرك حركة شبيهة لإلغاية بحركة الإتحية بتحريك الإيد الإتي يقوم بها إنسان آلإي ! بما أنك تعرف بالإفعل كيف
تبرمج الردوينو لإيقوم بوميض الإليد فما رأيك بأن تقوم بتحدي نفسك وتستخدم الإليدان الإموجودان فوق لإوحة الردوينو
في الإعدة الإتعليمية لإيكونا عينان لإلروبوت وتجعلهما يومضان بينما يتحرك محرك الإسيرفو كما لإو كان يدا لإلروبوت ؟

كل ما عليك فعله هو أن تجمع بين الإكود الإبرمجي لإدائرة وميض الإليد والإكود الإبرمجي لإلتحكمّ في محرك الإسيرفو
الإذي قمت بتعلمه لإلتو وتقوم بتغيير مكان بعض الطراف الإمعدنية الإتي يوجد الإكثير منها علي لإوحة الردوينو ! يبدو

المر سهل وممتعا ألإيس كذلإك ؟
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15الإدائرة 

هذه الإمرة سنستخدم الردوينو لإصناعة دائرة تحكمّ في إشارة الإمرور وهو أمر ينبغي أن يكون سهل لإلغاية. الإكود
مالإبرمجي الإذي سيكتب في برنامج الردوينو سيكون كالإتالإي :- 

  = int red 9; //         red light LED to be connected at pin 9
  =      int yellow 8; //          (      )yellow light LED to be connected at pin 8 or orange LED as a replacement
  = int green 7; //         green light LED to be connected at pin 7

 (){void setup
    (  )pinMode red, OUTPUT ;
    (  )pinMode yellow, OUTPUT ;
    (  )pinMode green, OUTPUT ;
}

 (){void loop
    ()changeLights ; //        this is a special function we created below
    ( )delay 15000 ;
}

 ()void changeLights //         every programming language enables you to create special functions

{                   //             it just has to be in the same format as regular language functions
    
    (  )digitalWrite green, LOW ; //       green of, yellow on for 3 seconds
    (  )digitalWrite yellow, HIGH ;
    ( )delay 3000 ;

    
    (  )digitalWrite yellow, LOW ; //          turn of yellow, then turn red on for 5 seconds
    (  )digitalWrite red, HIGH ;
    ( )delay 5000 ;

    
    (  )  digitalWrite yellow, HIGH ; //        (     )red and yellow on for 2 seconds red is already on though
    ( )delay 2000 ;

    
    (  )digitalWrite yellow, LOW ; //         turn of red and yellow, then turn on green
    (  )digitalWrite red, LOW ;
    (  )digitalWrite green, HIGH ;
    ( )delay 3000 ;
}

نهاية الإبرنامج
 

والن إلإي شرح الإتعليقات الإمكتوبة أعله بالإلغة الإعربية حيث أننا ل نستطيع كتابة الإتعليقات بالإعربية داخل الإبرنامج

  = int red 9; 9الإليد الحمر الإلون سيكون متصل بالإطرف الإمعدني    <====  
  = int yellow 8; 8الإليد الصفر (أو الإبرتقالإي) الإلون سيكون متصل بالإطرف الإمعدني  <====
  = int green 7; 7الإليد الخضر الإلون سيكون متصل بالإطرف الإمعدني  <====
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()changeLights ; في كل لإغات الإبرمجة هناك دوال خاصة بلغة الإبرمجة نفسها (أمثلة علي ذلإك في  <====
 لإغة الردوينو سي هي الإدوال الإموجودة في كل برنامج مثل دالإة

 ()void loop
ودالإة

 ()void setup
وهناك أيضا دوال يبتكرها الإمبرمج لإتنظيمّ الإكود الإبرمجي ولإتنفيذ أغراض معينة بحيث يمكن الإرجوع إلإيها مجددا 
دون الإحاجة لإتعديل سطور كثيرة بشكل متكرر فهي توفر الإوقت والإمجهود وهذا الإسطر هو إستدعاء لإدالإة خاصة 
سنقوم بإبتكارها في الإسطور الإبرمجية الإقادمة

 ()void changeLights لبتكار دالإة جديدة كهذه كل ما عليك أن تكتبها بنفس الإصيغة الإتي  <====
تكتب بها الإدوال الإعادية الإمتضمنة داخل لإغة الإبرمجة نفسها

(  )digitalWrite green, LOW ; يقوم الإمتحكمّ الإدقيق بإطفاء الإليد الخضر  <====
(  )digitalWrite yellow, HIGH ; وتشغيل الإليد الصفر <====

( )delay 3000 ;  ثوان3لإمدة  <====

(  )digitalWrite yellow, LOW ; ثمّ يقوم الإمتحكمّ الإدقيق بإطفاء الإليد الصفر <====
(  )digitalWrite red, HIGH ; وتشغيل الإليد الحمر <====

( )delay 5000 ;  ثوان5لإمدة  <====

(  )digitalWrite yellow, HIGH ; الإليد الصفر تمّ تشغيله (الإليد الحمر في وضع الإتشغيل من قبل) <====
( )delay 2000 ; لإمدة ثانيتان <====

(  )digitalWrite yellow, LOW ; نخبر الإمتحكمّ الإدقيق بأن يطفئ الإليد الصفر <====
(  )digitalWrite red, LOW ; ويطفئ الإليد الحمر <====
(  )digitalWrite green, HIGH ; ثمّ يقوم بتشغيل الإليد الخضر <====

( )delay 3000 ;  ثوان3لإمدة  <====

 متسلسل الإتوصيلت :-

-  -  -  -  -  -  -   -  -3 60, 7 61, 11 62, 6 57, 10 57, 14 57, Nano PC OR 46 1, 47 2

,تأكد من إتباعك لإتسلسل الإتوصيلت بشكل صحيح ثمّ قمّ بتأكيد الإكود الإبرمجي في الإبرنامج ثمّ قمّ بتحميله إلإي
 مالردوينو وشاهد  الإليدات تتصرف بشكل مطابق تماما لشارة الإمرور الإتي تجدها في الإشوارع !

16الإدائرة 

لإقد وصلت الن إلإي الإدائرة الخيرة في هذا الإكتيب ! تهانينا ! هذه الإمرة سنقوم بصناعة دائرة إنذار لإلمنزل بإستخدام
مستشعر الإحركة أو كما يسمي بالنجليزية

 PIR Sensor
وصافرة إنذار لإتصنع صوت إنذار في حالإة حدوث حركة أمام مستشعر الإحركة. هذه غالإبا أصعب دائرة ستصنعها

نظرا لإكونها تحتاج لإلكثير من الإبرمجة. لإذلإك فالإكود الإبرمجي سيأخذ أكثر من صفحة. سنقوم في هذا الإبرنامج أيضا
بكتابة دالإة خاصة بنا وسنسميها

playTone
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مقمّ بفتح برنامج الردوينو وإكتب الإكود الإبرمجي الإتالإي :- 

  =                int ledPin 13;  //     the pin for the LED
  =                int inputPin 2; //    (   )the input pin for PIR sensor
  =              int pirState LOW; //      we start, assuming no motion detected
  =                    int val 0;  //      variable for reading the pin status
  =           int pinSpeaker 9;  //         Set up a connect the buzzer on pin 9

 () {void setup
  (  )       pinMode ledPin, OUTPUT ; //    declare LED as output
  (  )      pinMode inputPin, INPUT ; //    declare sensor as input
  (  )pinMode pinSpeaker, OUTPUT ;
  . ( )Serial begin 9600 ;
}

 (){void loop
   = ( )   val digitalRead inputPin ; //   read input value
   (  == ) {           if val HIGH  //      check if the input is HIGH
    (  )  digitalWrite ledPin, HIGH ;  //   turn LED ON
    (  )playTone 300, 160 ;
    ( )delay 150 ;

    
     (  == ) {if pirState LOW
      //     we have just turned on
      . (  ! )Serial println "Motion detected " ;
      //           We only want to print on the output change, not state
       = pirState HIGH;
    }
  }  {else
      (  )  digitalWrite ledPin, LOW ; //   turn LED OFF
      (  )playTone 0, 0 ;
      ( )     delay 300 ;
       (  == ){if pirState HIGH
      //     we have just turned of
      . (  ! )Serial println "Motion ended " ;
      //           We only want to print on the output change, not state
      //     Inside Of The Serial Port
       = pirState LOW;
    }
  }
}

//      Tell Arduino To Play Buzzer Tone
//      duration in mSecs, frequency in hertz

 (    ) {void playTone long duration, int freq
     *= duration 1000;
      = ( .  / ) * int period 1 0 freq 1000000;
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     _  = long elapsed time 0;
     ( _  < ) {while elapsed time duration
        ( )digitalWrite pinSpeaker,HIGH ;
        (  / )delayMicroseconds period 2 ;
        (  )digitalWrite pinSpeaker, LOW ;
        (  / )delayMicroseconds period 2 ;
        _  += ( )elapsed time period ;
    }
}

نهاية الإبرنامج
 

والن إلإي شرح الإتعليقات الإمكتوبة أعله بالإلغة الإعربية حيث أننا ل نستطيع كتابة الإتعليقات بالإعربية داخل الإبرنامج
 

  = int ledPin 13; الإطرف الإمخصص لإتوصيل الإليد   <====      
  = int inputPin 2; طرف الدخال الإمخصص لإتوصيل مستشعر الإحركة   <====      
  =      ====>   int pirState LOW; إعلن متغير لإلقيمة الإمبدئية لإمستشعر الإحركة وهنا نفترض عدم وجود حركة
  = int val 0; إعلن متغير لستقبال وتخزين الإقيمة الإتي سيقرأها مستشعر الإحركة <====       
  =       ====>  int pinSpeaker 9; الإطرف الإذي سيتمّ توصيله بصافرة النذار

(  )pinMode ledPin, OUTPUT ; إخبار الإمتحكمّ الإدقيق بأن الإليد سيكون طرف إخراج <====
(  )  pinMode inputPin, INPUT ; إخبار الإمتحكمّ الإدقيق بأن الإطرف الإمتصل بمستشعر الإحركة هو  <====

طرف إدخال

 = ( )val digitalRead inputPin ; يقوم الإمتغير بقراءة الإقيمة الإمستقبلة وتخزينها <====
 (  == ) { if val HIGH –بيان إذا  إذا كانت الإقيمة الإداخلة إلإي الإمستشعر مرتفعة <====

(  )digitalWrite ledPin, HIGH ; فقمّ بتشغيل الإليد <====
(  )playTone 300, 160 ; وقمّ بتفعيل الإدالإة الإخاصة بتلك الإقيمّ الإموجودة بداخلها (سيتمّ  <====

 كتابة الإدالإة في نهاية الإبرنامج وسنشرحها في الإسطور الإقادمة)

 (  == ) {if pirState LOW –بيان إذا  لحظ أن هذا الإبيان متضمن داخل بيان إذاآخر موجود أعله ! إذا  <====
كانت حالإة الإمستشعر منخفضة (وطبقا لإبيان إذا العلي إذا تغيرت الإقيمة الإداخلة إلإي الإمستشعر إلإي قيمة مرتفعة)

. (  ! )Serial println "Motion detected " ; فقمّ بكتابة ما يفيد بوجود حركة علي شاشة الإبيانات <====
 = pirState HIGH; وقمّ بتغيير حالإة الإمستشعر إلإي حالإة مرتفعة <====

}  {else عدا ذلإك (الإجزء الإثاني من بيان إذا بما يعني أنه عدا وجود قيمة مرتفعة داخل الإمستشعر أي <====
إذا كانت الإقيمة الإداخلة لإلمستشعر منخفضة)

(  )digitalWrite ledPin, LOW ; فقمّ بإطفاء الإليد  <====
(  )playTone 0, 0 ; وقمّ بتفعيل الإدالإة الإخاصة بتلك الإقيمّ الإموجودة بداخلها (سيتمّ كتابة  <====

 الإدالإة في نهاية الإبرنامج وسنشرحها في الإسطور الإقادمة)

 (  == ){if pirState HIGH –بيان إذا  لحظ أن هذا الإبيان متضمن داخل عدا ذلإك تابعة لإبيان إذا آخر !  <====
إذا كانت حالإة الإمستشعر مرتفعة (وطبقا لإعدا ذلإك الإموجودة أعله فالإقيمة الإداخلة لإلمستشعر منخفضة

. (  ! )Serial println "Motion ended " ; فقمّ بكتابة ما يفيد بإنتهاء الإحركة علي شاشة الإبيانات <====
  = pirState LOW; وقمّ بتغيير حالإة الإمستشعر إلإي حالإة منخفضة <====
    }
  }
} ويلحظ هنا أننا وضعنا القواس كما هي في الإبرنامج لإكي ل تنسي وضعها بعد نهاية كل جزء من   <====
الإبرنامج الإذي تقوم بكتابته (القواس مهمة جدا في حالإة وجود بيان إذا داخل بيان إذا آخر أو عدا ذلإك كما هو الإحال 
في هذا الإبرنامج فكتابتها بشكل صحيح تمنع حدوث أخطاء وتنقذك من الإحيرة في حال رغبت بمراجعة الإكود الإبرمجي)
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 (    ) {void playTone long duration, int freq هذا الإسطر الإبرمجي هو بداية كتابتنا (أو  <====
إبتكارنا) لإلدالإة الإخاصة بنا والإتي كما هو واضح من إسمها بالنجليزية فالإغرض منها هو الإقيام بإطلق صوت النذار 
,من الإصافرة الإمتغيران الإموجودان بداخل القواس (والإلذان كان يكتب بدل منهما أرقام حين قمنا بإستدعاء الإدالإة 
بأعلي هذا الإكود الإبرمجي) يمثلن قيمتان لإلصافرة. الولإي تمثل الإمدة الإتي ستسمع فيها صوت الإصافرة ويقاس بالإميللي
ثانية والإثانية تمثل الإتردد الإخاص بصافرة النذار ووحدة قياسها هي الإهيرتز. هذه الإدالإة يتمّ إستدعاءها في الإبرنامج 
أعله كلما يشعر مستشعر الإحركة بوجود حركة ولإذلإك قمنا بكتابتها في دالإة خاصة مستقلة بدل من كتابتها مرارا 
وتكرارا مما سيجعل الإكود الإبرمجي غير منسق وهكذا فالن كل ما علينا حين نحتاج لإتفعيل هذه الإخاصية أن نستدعي 
هذه الإدالإة بسطر واحد فقط

بعد النتهاء من كتابة الإكود الإبرمجي والإتأكد من كتابته بشكل صحيح عن طريق نقرك علي أيقونة تأكيد الإكود
مالإبرمجي. قمّ بتوصيل السلك طبقا لإتسلسل الإتوصيل الإتالإي :- 

-  -  -  -  -  -  -58 68, 46 69, 11 54, 67 57, 64 57, 14 57, Nano PC

بعد أن تتأكد من أنك قد قمت بتوصيل كل السلك بشكل صحيح تمام ولإمّ تقمّ عن غير قصد بتوصيل سلك خاطئ بدل
من سلك صحيح (هذا أحد أكثر السباب الإشائعة لإوجود مشاكل أو أخطاء لإذلإك إذا لإمّ تعمل الإدائرة كما ينبغي قمّ

,بمراجعة توصيلت السلك قبل أي شئ آخر) قمّ بتحميل الإكود الإبرمجي إلإي لإوحة الردوينو نانو ثمّ قمّ بالإنقر علي
أيقونة شاشة الإبيانات في برنامج الردوينو. الن قمّ بتحريك يدك فوق مستشعر الإحركة (ذلإك الإمكون الإذي يشبه الإكرة
,الإمجاور لإمحرك الإتيار الإمستمر في الإعدة الإتعليمية) أو أقرع بإصبعك عليه حتي تسمع صوت النذار قادما من الإصافرة

م,ألإقي نظرة علي شاشة الإبيانات من الإمفترض أن تري شيئا كهذا :- 

مإذا فقد قمت بصناعة دائرة إنذار متكاملة تقوم بتفعيل النذار بمجرد أن تشعر بوجود حركة ! تهانينا ! 
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منهاية الإبداية ! 
إذا وصلت إلإي هذا الإحد فهذا يعني أنك إنتقلت من صناعة دائرة بسيطة تقوم بإنارة الإليد إلإي بناء مشاريع معقدة
مثل صناعة روبوت أو جهاز إنذار ! تهانينا ! لإقد تعلمت الإكثير من الإمفاهيمّ بالإفعل وإكتسبت مهارات عدة طوال
رحلتك الإتعليمية. ربما تكون قد وصلت إلإي نهاية هذا الإكتيب وغالإبا ستكون قد إنتهيت من إستخدام هذه الإعدة
الإتعليمية ولإكن هذه هي مجرد الإبداية يا صديقي. بداية رحلتك الإرائعة والإمشوقة في عالإمّ اللإكترونيات. رغمّ أني

,أتمني أن تكون هذه الإعدة وهذا الإكتيب مفيدان لإك فأني أشعر بالسف لنهمّ ينقصان بعض الإمواضيع والجزاء الإتي
كان من الإمفترض أن تكون متضمنة هنا ولإكني قررت عدم إدراجهمّ لإجعل بداية رحلتك في تعلمّ اللإكترونيات سهلة
,وبسيطة قدر الإمستطاع. ولإكن الن وقد تعلمت ما تعلمته فأنا أشجعك أن تستكشف هذه الإمواضيع بنفسك ول تخف
...إلإخ. قمّ بقراءة الإكتب ,إذا كانت هذه الإمواضيع تبدو معقدة في الإبداية. قمّ بسؤال من حولإك من معلمين أساتذة ,

,الإمتعلقة بأي موضوع ل تفهمه وأنا ل أعني الإمراجع الإعلمية بل إبحث عن الإكتب الإتي تقوم بتبسيط الإمواضيع حتي
يمكنك أن تزيد من ثقتك بنفسك كلما عرفت الإمزيد عن تلك الإمواضيع. قمّ بتصفح شبكة النترنت وإذهب إلإي

,الإمواقع والإمنتديات والإمجموعات حيث ستجد اللف من الإناس ممن يبدؤون رحلتهمّ في الإتعلمّ مثلك تماما ستجد من
يعرفون أكثر منك أيضا وسيكونون سعداء لإلغاية بمساعدتك وإرشادك. إذا كنت ل تعرف من أين تبدأ الإبحث فقد

,قمت بوضع بعض الإروابط في الإجزء الإقادم لإتبدأ منها. تذكر أن ل أحد يولإد خبيرا الإكل كان عليه أن يبدأ من ل شئ
,ويتعلمّ أول لإذلإك ل تجزع إذا شعرت بالرتباك أو بالإحيرة من كثرة الإمصادر الإتعليمية لن هذا قد حدث مع الإجميع أنا ل
أعرف لإكن ربما تصبح أنت في الإمستقبل أعظمّ الإمخترعين وتبني دائرة إلإكترونية جديدة تغير من وجه الإعالإمّ ! يمكنك
أيضا أن تتفقد بعض الإمجتمعات الإموجودة محليا بالإقرب منك حيث يتواجد فيها أناس بإهتمامات مشابهة يتجمعون

,لإيقوموا بصناعة الشياء إبحث عن مجتمعات الإمبدعين كأماكن الإتصنيع أو أحد فروع الإـ
 Fab Lab

بالإقرب منك. هذه هي بضع مقترحات بخصوص بعض الإمواضيع لإتأخذها بعين العتبار وأنت تأخذ الإمزيد من الإخطوات
م :لإتستمر في رحلتك لإتعلمّ الإمزيد والإمزيد عن طريق مسار الإتعلمّ الإذاتي لإللإكترونيات  

المفتوح      المسار وأنظمة المغلق المسار أنظمة
Closed-Loop and Open-Loop Systems,

 , المحثات  المقاومات أنواع
Inductors,

المحولت
Transformers,
الكهربي    الجهد تقسيم دائرة

Voltage Divider Circuit,
ثيفينين  نظرية

The Thevenin Theorem,
المضخمات

Amplifiers,
مستقر   الغير الهزاز

Astable Multivibrator,
أنواع    من المنطقية البوابات

NAND و NOR,
جمع      دائرة لبناء المنطقية البوابات إستخدام

Adder,
تشفير       فك جهاز لبناء المنطقية البوابات إستخدام

Decoder,
مضمم      جهاز لبناء المنطقية البوابات إستخدام

Multiplexer,
التجارب    لوحات إستخدام كيفية

Breadboards,
الحاسوب       علي تصميمها وبرامج المطبوعة النحاسية اللوحات

PCB Design Software,
    , اللي    الحاسب بإستخدام التصنيع اللكترونية المكونات لحام كيفية

CNC Machines,
البعاد   الثلثية الطباعة
3D Printing,

الشياء  إنترنت
Internet Of Things (IOT),

بون   البيجل لوحات
Beagle Bone Boards,

باي   الراسبري حواسيب
Raspberry Pi Computers,

 .( الحديثة   (   اللكترونيات مؤسس تيسل نيكول محياة
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