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برمجةسهل   لوح إلكتروني  
 المتحكمات

 االبتكارات

 المشاريع
 الملحقات اإللكترونية

 التطبيقات

 بشكل مباشر( Microcontroller)أن يتعاملوا مع المتحكمات الدقيقة 

 يقوموا بتركيب الدوائر اإللكترونية واستخدام لغات برمجية معقدة

 لوح برمجي مبسط
 لغة برمجية مبسطة

 مع مجموعة رائعة من الملحقات



 لمحة في اإللكترونيات
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 دائرة إلكترونية ثابتة

 محصورة على المهندسين
 المتخصصين 

 أشبه بكمبيوتر صغير يمكن
 برمجته 

 قادرة على تخزين البيانات 
 والبرامج

 أي تعديل يحتاج إلى عمل
 أشياء كثيرة معقدة

 لحام 
 تقطيع أسالك

 الرجوع للمخططات 
 اإللكترونية كل مره

 دائرة إلكترونية مدمجة

 دائرة إلكترونية كاملة

 مصغرة بحجم شريحة

 تحوي آالف المكونات

جبعضها بها معال  
microprocessor 

 دائرة متحكمات دقيقة

 وحدة تنفيذ األوامر : المعالج
 لتخزين البيانات  : الذاكرة
Clock :  تحديد سرعة المعالج 



 Arduinoلوحة األردو ينو 
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 مكتبات 
 رخيصة جاهزة

الثمن   
 سهلة 

 االستخدام

 ( Hardware open Source)لوحة تطوير إلكترونية تتكون من دائرة إلكترونية مفتوحة المصدر 

 
 
 مع متحكم دقيق يتم برمجتها عن طريق الحاسب باستخدام لغة برمجية مفتوحة المصدر أيضا

 ويمكن . وصممت لتجعل عملية استخدام االلكترونيات تفاعلية ومتعددة (.(Arduino Cتسمى 

 ملحقات
 عديدة

 سريعة 
 التطور

 ربطها بلغات
ويةقبرمجية   

 .الوصول والتعديل على كافة التفاصيل الفنية والتصميمية والبرمجية الخاصة بها



 Arduinoتاريخ األردو ينو 
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بالتعاون مع زمالؤه بإطالق  بانزي ماسيمواإليطالية حيث قام  إيفريافي مدينة  2005القصة في العام بدأت 
وكان الهدف األساسي للمشروع هو عمل بيئة . أشهر شخصية تاريخية في المدينة بإسم ايفريا أردوينالمشروع 

 %100تطوير للمتحكمات الدقيقة بصورة حرة ومفتوحة المصدر 

https://www.youtube.com/watch?v=P7Lcf-rqXnw
https://www.ted.com/talks/massimo_banzi_how_arduino_is_open_sourcing_imagination?language=ar


 Arduinoأنواع لوحات األردو ينو 
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 (األرجل)عدد المداخل والمخارج 

 تختلف اللوحات عن بعضها البعض من ناحية  الحجم 

 يمكن التحكم بها التي عدد األجهزة 
 التي يمكن دمجها مع اللوحة (المجسات)عدد الحساسات 

 نوع المتحكم الدقيق وسرعة المعالج بداخله وإمكانية تبديله

https://www.arduino.cc/en/Main/Products لمعرفة التفاصيل قم بزيارة 

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


 Arduinoاألردو ينو الطاقة في لوحات 
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USB 

5V : جهد منتظم يستخدم لتأمين الطاقة للعناصر المستخدمة على الدائرة 

 AC/DCحمول  بطاريات

 **بالطاقةالممكن أن تقوم اللوحة بتغذية القطع من **

3.3V : ملي أمبير 50جهد مؤمن من قبل منظم الجهد الداخلي للدائرة وأقصى قيمة لسحب التيار هو 
GND : (الخط األرضي)تأريض 
GND : (الخط األرضي)تأريض 

Vin : الطاقة للدائرة 
 
 جهد الدخل عند استخدام مصدر خارجي يكون تأمين الجهد من هذا المدخل  أيضا



 Arduinoاألردو ينو الذاكرة في لوحات 
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Flash :هو الذاكرة التي ستقوم بتخزين البرنامج فيها بشكل دائم. 
SRAM :هو الذاكرة المستخدمة في تسجيل أو تخزين المتغيرات لفترة مؤقتة. 

EEPRPM :هو الذاكرة  المستخدمة في تخزين المتغيرات بشكل دائم حتى لو تم فصل الطاقة عن اللوحة. 
Boot Loader :وهو المسؤول عن كيفية استقبال البرنامج  من الحاسب 

 
 .جزء برمجي يتم تخزينه في اللوحة مسبقا

EEPROM SRAM Flash Processor Arduino 

1K 2K 32K Atmega 328 UNO,Uno Ethernet, Menta , Boarduino 

1K 2.5K 32 Atmega 32U4 Leonardo , Micro , Flora , 32U4 Breakout, Teensy , Esplora 

4K 8K 256K Atmega 2560 Mega , MegaADK 



 Arduinoينو استخدامات األردو 
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 مشاريع التتبع عبر األقمار الصناعية

 ري المزروعات

 مشاريع التحكم بأجهزة المنزل عبر الهاتف

 مشاريع صنع الروبوتات والرجال اآلليين

 LCDمشاريع التحكم بتشغيل األجهزة وعرض النتائج على شاشة 

 مشاريع قياس المسافات

  ألخ.. مشاريع قياس درجة الحرارة والرطوبة والضوء 

 إنذار الحرائق

 مكائن القهوة

 إنذار الزالزل



 Arduinoينو بيئة تطوير وبرمجة األردو 
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 تحتوي البيئة التطويرية 
 على أربعة أقسام رئيسية

 تسمى بيئة التطوير
 IDEالبرمجية  
   

Integrated Development Environment 



 Arduinoينو بيئة تطوير وبرجمة األردو 
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 شريط القوائم

 قائمة الملف
File 



 Arduinoينو بيئة تطوير وبرمجة األردو 
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 شريط القوائم

 قائمة األدوات
Tool 



 Arduinoينو بيئة تطوير وبرمجة األردو 
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 شريط القوائم

 قائمة التعديل
Edit 



 Arduinoينو بيئة تطوير وبرمجة األردو 
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 Sketchقائمة  شريط القوائم
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 لكم
 
 شكرا

 العموديمحمد 
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