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بتة سرعات ثابيتطلب تطوير كفاءة وإنتاجية أغلب التطبيقات الصناعية والتي تعتمد على محركات السيرفو عمل هذه المحركات  :الملخص

قنيات هناك ت رض وبما أندائرة الكترونية مصممة لهذا الغل وقصيرة حيث يمكن التحكم في زوايا هذه المحركات وسرعة االستجابة من خال

 يار المستمركات التتصميم وتنفيذ دائرة عملية للتحكم في محر ه الورقةمختلفة للتحكم في مثل هذه المحركات من حيث األداء، فقد تم في هذ

حكم في عرض قنية التتعلى  باعتمادهاوية واتجاه الدوران في تحديد زاوتحويلها الى محركات سيرفو ، ولهذه الدائرة عدة مزايا من حيث الدقة 

 المحرك. هلبات التطبيق المستخدم فيوكذلك التحكم في سرعة استجابة المحرك حسب متط (PWMالنبضة )

 ائرة التحكمدى رة علتعمل مع انواع مختلفة من محركات التيار المستمر وحسب خصائصها وهذا بفضل فصل دائرة القد العملية المنفذة الدائرةو

لة في االستخدام الذي يتيح لنا سهو( ATMEGA 328P) باستخدام المتحكم الدقيق( ، وoptocouplerباستخدام المرحل ودائرة العزل الضوئي )

 ة،فهم الدائر بسطس ي  وضع أساإلى مراحل ل لدائرةكما تم تجزئة اوخيارات متعددة التجاه وسرعة الدوران للمحرك وامكانية التطوير والتحديث، 

الستفادة لدقيق وااباستخدام تقنية تعديل عرض النبضة بواسطة المتحكم  السيرفويهدف هذا البحث إلى وضع نموذج للتحكم في زوايا محركات و

 منها في التطبيقات العملية.

 
 ATMEGA 328Pحكم محرك تيار مستمر ، محركات السيرفو ، المتحكمات الدقيقة ، المت الكلمات المفتاحية:

 

 
 
 

 .ةــدمـمق. ال1

تحتل األنظمة التي يتم من خاللها التحكم في محركات 

ً في معظم التطبيقات نظراً  السيرفو مجاالً واسعا

من  للمميزات الهامة التي تتمتع بها هذه المحركات

بساطة في التركيب ومرونة ودقة في العمل تالئم اغلب 

ً  وتعتمد التطبيقات الصناعية الحديثة ، لى ع اعتماداً كليا

عد مجال حيث ي   للتحكم في عملها ، االلكترونيات

االلكترونيات الحقل األنشط من حيث سرعة التطور 

الحاصل على مستوى التجهيزات واألداء والكلفة 

ه أصبحت تقنيات التحكم المستخدم في هذاالقتصادية وقد 

األنظمة من أهم المواضيع التي تركزت الدراسات 

 . ]1[واألبحاث عليها في اآلونة األخيرة

باستخدام  عادة محركات السيرفوتتم عملية التحكم في 

دوائر تحكم مناسبة وتعتمد هذه الدوائر على تقنية 

 ( وهي التقنية األكثر شيوعاً PWMعرض النبضة )

وذلك باستخدام دائرة الكترونية تعتمد في عملها على 

ت عطي مرتبطة بمحرك السيرفو  المتحكمات الدقيقة

نبضات ولفترات زمنية أطول أو أقصر يتم من خاللها 

 للمحرك. الدوران زاويةاتجاه و تحديد

واغلب الدراسات السابقة في هذا المجال اعتمدت في 

دوائر الكترونية  التحكم في محركات السيرفو عن طريق

تولد نبضات لهذا الغرض واغلبها كان للتحكم في 

 تطبيقات لمحركات صغيرة كالروبوتات وغيرها.

عصرنا الحالي أصبح استخدام محركات السيرفو وفي 

أمراً حتمياً مع ظهورها في عدد غير محدود من 

التطبيقات ومن المالحظ أّن كل هذه التطبيقات تعمل 

فإن أداء المحرك يعتمد على طريقة بسرعة بطيئة لذلك 

 داموفي اآلونة األخيرة تم استخ بها،دار التي ي   التحكم

الذي و (PWM) عرض النبضة المطبقالتحكم في  تقنية

 يتطلب دقة عالية وذلك لحساسيته الكبيرة.

mailto:elgellaiw@gmail.com


 

ICTS24632019-EC4036    
282 

 

 

 حكم الدقيق. المت2

 هو عبارة عن( Microcontroller)المتحكم الدقيق      

 متكاملةالكترونية لاالائر ودال طور منجيل م  

(integrated Circuits) ،وتوجد منه العديد من  المدمجة

األنواع واالصدارات تختلف فيما بينها في سرعة 

وتوجد العديد من لغات  الذاكرة،المعالجة وكذلك سعة 

وأكثرها  ،اتالمتحكم ههذ مجة التي يتم بها برمجةالبر

 . ]1[استخداما هي لغة ال سي

بكمبيوتر  ما يكون أشبه المتحكمات الدقيقة وتعتبر

مصغر قابل للبرمجة للقيام بمجموعة من الوظائف مثل 

قرائه درجة الحرارة والتحكم في محرك كهربي أو 

إدارة خطوط اإلنتاج في المصانع الكبرى وكل ذلك يتم 

ا العديد من لغات البرمجة التي يتم به ببساطة عن طريق

الشكل  يوضح (1)والشكل  المتحكم،هذا  على البرمجة

 لمتحكم الدقيق.الخارجي ل

                                   
 ( المتحكم الدقيق1( الشكل

 

يل تتميززززز المتحكمززززات الدقيقززززة بإمكانيززززة التغييززززر والتعززززد

فزززي أي وقزززت وبكزززل بسززززاطة لزززو أردت أن تغيزززر شززززيئا 

فززززي سززززطور البرمجززززة  ذلززززك بالتعززززديلوفززززي مشززززروعك 

المتحكمززززززة  علززززززىوإعززززززادة وضززززززع األوامززززززر الجديززززززدة 

أن  إلزززززىوتجربتهزززززا أكثزززززر مزززززن مزززززرة وهكزززززذا  الدقيقزززززة،

 المنشود.تصل بمشروعك للهدف 

 مززززززن كثيززززززر فززززززي الدقيقززززززة المتحكمززززززات رؤيززززززة يمكززززززن

 الصزززززغيرة األلعزززززاب مزززززن بزززززدء اإللكترونيزززززة األجهززززززة

 معظزززم علزززى تسزززيطر فهزززي المؤتمتزززة، المصزززانع وحتزززى

 مززززززن أكثززززززر ونجززززززد أن ،المعالجززززززات تطبيقززززززات سززززززو 

" البسززززيط" النززززوع مززززن الدقيقززززة المتحكمززززات مززززن% 50

 إشززززارات معالجززززات عززززن عبززززارة منهززززا% 20 وحززززوالي

 السززززززيارات بعززززززض(. DSPs)التعقيززززززد عاليززززززة رقميززززززة

 هزززززذه مزززززن وحزززززدة 50 عزززززن دمزززززا يزيززززز علزززززى تحتزززززوي

والنززززوع المسززززتخدم فززززي بحثنززززا هززززذا هززززو  ،المتحكمززززات

والموجززززززززد علززززززززى لوحززززززززات  ATmega328المززززززززتحكم 

 . ]2[وتحكم األردوين

 ATmega328Pالمتحكم  1.2

 بواسززطة إنشززاؤه تززم الشززريحة أحززادي دقيززق مززتحكم هززو

( mega-AVR) عائلزززززة ويعتبزززززر مزززززن (Atmel) شزززززركة

( Microchip Technology) شززززركة حصززززلتت اً الحقززززو

المزززززتحكم  يحتزززززويو ،2016 عزززززام فزززززي Atmel علزززززى

(ATmega328P) معززززززال  هيكزززززل علزززززى (RISC-8bit )

 .(Harvard) تصميم من

 وذلززززك انتشزززاراً وتعتبزززر مزززن أكثززززر المتحكمزززات الدقيقززززة 

 هواسززززتهالك ثمنززززه رخزززز  منهززززا أسززززباب لعززززدة يرجززززع

 مناسززززب جعلززززه ممزززا عاليززززةال هتوسزززرع للطاقززززة ضزززئيلال

 (AVR) يتميززززززز كمززززززا. المدمجززززززة األنظمززززززة لتطبيقززززززات

 فزززي السزززتخدامه نظزززراً  المسزززتخدمين مزززن كبيزززر بمجتمزززع

 المزززززززتحكم هزززززززذا برمجزززززززة يزززززززتم ردوينزززززززو،األ لوحزززززززات

 مززززززن الكثيززززززر ويتززززززوفر( SPI) بروتوكززززززول باسززززززتخدام

 . ]2[الغرض لهذا المصدر مفتوحة المبرمجات

 .السيرفو. محرك 3

( Dc Motor) هززززو عبززززارة عززززن محززززرك تيززززار مسززززتمر

( 2مجهززززز بززززدائرة الكترونيززززة كمززززا موضززززح بالشززززكل )

عمزززود زاويزززة للززتحكم بدقزززة فزززي اتجزززاه الززدوران ووضزززع 

زاويزززة المحزززرك والعامزززل األساسزززي فزززي تحديزززد وضزززع 

والتزززي تززززؤمن عمزززود المحزززرك هزززو المقاومزززة المتغيزززرة 

 الالزمزززززززة( Feedbackللمحززززززرك التغذيزززززززة العكسزززززززية )

بعلبزززة سزززرعة  محزززرك السزززيرفو ومززززود الزززتحكم،لزززدائرة 

 ميكانيكيزززة مدمجزززة تزززؤمن العززززم المطلزززوب للتحريزززك

]3[. 

 



 

ICTS24632019-EC4036    
283 

 

  

 

 

 

 

 

 محرك السيرفو( دائرة 2الشكل )

كب من ملفين يوجد بالمحرك عضو ساكن ويتر

حد الملفين يمر أسنجابي و ف قمتعامدين وعضو دوار 

به جهد ثابت واآلخر جهد متغير ويتغدى كل ملف بجزء 

مختلف وعند تغدية هاذين الملفين بالتيار الكهربائي 

يتشكل مجالين مغناطيسيين في العضو الساكن ويتشكل 

السنجابي  دوار يقطع ملفات القف مجال مغناطيسي 

المحرك ويتناسب  يعمل على دورانفيتكون عزم دوران 

 .طرديا مع الجهد المتغير

يعتبزززر محززززّرك السززززيرفو منظومزززة تحّكززززم مسززززار مغلززززق 

(close loop control system،)  كمززززا موّضززززح

( حيزززززززث تزززززززتم مقارنزززززززة الجهزززززززد المقابزززززززل 3بالشزززززززكل )

مضززززخم  للموضززززع مززززع الجهززززد المرجعززززي عززززن طريززززق

العمليزززات والخزززرج النزززات  مزززن مضزززّخم العمليزززات يغزززذّي 

 .تيار مستمرمحّرك 

 
 

 السيرفو محركة عمل ( مخطط انسيابي لطريق3شكل )

لكزززي يزززدور محزززرك السزززيرفو فزززي اتجزززاه معزززين يحتزززاج 

، (PWM)الزززززى مجموعزززززة نبضزززززات متغيزززززرة العزززززرض 

 مللزززي ثانيزززة التزززي توافزززق 20 ضزززمن مجزززال اتسزززاعذات 

هزززززذه النبضزززززات تطبزززززق بشزززززكل و ،هيرتزززززز 50تزززززردد 

ويجززززب عززززدم تجززززاوز حززززدود  ،مسززززتمر علززززى المحززززرك 

العززززززرض للنبضززززززة أو التززززززردد حتززززززى ال يززززززتم اتززززززالف 

 . ]3[المحرك

 منهجية التنفيذ العملي. 4

إلززززى نحتززززاج  يززززتم اسززززتخدام محركززززات السززززيرفو عنززززدما

فزززي سزززرعة والزززتحكم  عاليزززة بدقزززةدوران تحديزززد زوايزززا 

أجهززززززة عديزززززدة لمثزززززل ، ونظزززززراً لمتطلبزززززات االسزززززتجابة

هزززذه المحركزززات والتزززي ممكزززن أن تزززوفر لنزززا االسزززتجابة 

 الفائقزززة بمعنزززى الوصزززول للسزززرعة المقننزززة عنزززد التغذيزززة

والتوقزززف عنزززد الفصزززل وأن تكزززون العالقزززة بزززين الجهزززد 

والسزززرعة عالقزززة خطيزززة وقبزززول عمليزززة تكزززرار الفصزززل 

 قززد تزززم دراسززة وتنفيزززذ ه الورقزززةوالتشززغيل، فإنززه فزززي هززذ

حكم بمحركززززززززات السززززززززيرفو ذات التيززززززززار لززززززززدائرة تززززززززت

(  وليسززززت مقتصزززرة علززززى DC MOTORSالمسزززتمر )

( يوضزززززززح المخطززززززززط 4، والشززززززززكل )فولتيزززززززة معينزززززززة

 الصندوقي للدائرة العملية المستخدمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( المخطط الصندوقي لدائرة التشغيل4شكل )

 (Block Diagram) 

 

 مكونات الدائرة العملية 1.4

كمززززززا موضززززززحة بززززززالمخطط  تتكززززززون الززززززدائرة العمليززززززة

 من األجزاء الرئيسية األتية: الصندوقي
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  المتحكمAtmega 328 p : 

 يززززتم وضززززع الكززززود البرمجززززي فززززي هززززذا المززززتحكم

بتقنيزززززة وعزززززن طريقزززززة يزززززتم إرسزززززال النبضزززززات 

(PWM إلزززززززززززززززززززى لوحزززززززززززززززززززة المقزززززززززززززززززززارن )

(Comparator أو مزززززززززززا تعزززززززززززرف بزززززززززززدائرة )

مجززززل الجهزززد وكزززذلك يزززتم إرسزززال البيانزززات إلزززى 

 شاشة العرض.

 ( دائرة المقارنcomparator :) 

وهزززي لوحزززة الكترونيزززة بسزززيطة صزززممت بحيزززث 

تقززززززوم بتقسززززززيم الجهززززززد بنززززززاًء علززززززى النبضززززززات 

المرسززززلة مززززن المززززتحكم وهززززي متصززززلة بمقاومززززة 

تحديززززد  يززززتمحيززززث  (،Potentiometer) رةمتغيزززز

 دوران المحزززززرك وزاويتزززززه عزززززن طريزززززق اتجزززززاه

مقارنززززززة االشززززززارتين القززززززادمتين مززززززن المززززززتحكم 

اشززززززارة التغذيززززززة حسززززززب الزاويززززززة المطلوبززززززة و

العكسززززززية مززززززن المقاومززززززة المتغيززززززرة المربوطززززززة 

 بعمود دوران المحرك.

 عزلدائرة ال (optocoupler :) 

تتكززززززون دائززززززرة العزززززززل مززززززن ثنززززززائي ضززززززوئي 

وترانزسززززتور يززززتم االتصززززال بيززززنهم عززززن طريززززق 

 الثنزززززززائي،االشزززززززعاع الضزززززززوئي الصزززززززادر مزززززززن 

وتعتبززززر مهمززززة جززززدا ودائمززززا مززززا يززززتم اسززززتخدامها 

مزززع المتحكمزززات الدقيقزززة لحمايتهزززا وعزلهزززا عززززن 

 وتسزززتقبل هزززذه الزززدائرة اشزززارة الرئيسزززية،الزززدائرة 

يزززتم الزززتحكم الزززتحكم مزززن المقزززارن وعلزززى ضزززوئها 

 لتحديد اتجاه الدوران.في المرحل 

  :دائرة القدرة 

هززززذه الززززدائرة تكززززون متصززززلة مززززع مصززززدر القززززرة 

اللزمزززة لتشزززغيل المحزززرك ويزززتم الزززتحكم بهزززا عزززن 

مززززن خززززالل و العزززززل،طريززززق المرحززززل ودائززززرة 

 هزززذه الزززدائرة يمكزززن الزززتحكم فزززي الفولتيزززة المغذيزززة

 للمحرك المراد التحكم فيه. 

 

 ( شاشة العرضLCD :) 

 تسزززززتخدم هزززززذه الشاشزززززة لعزززززرض قيمزززززة زاويزززززة

سززززززرعة اسززززززتجابة الززززززدوران للمحززززززرك وكززززززذلك 

 الحركة.

 المقاومة المتغيرة (Potentiometer :) 

تركززززب المقاومززززة المتغيززززرة علززززى عمززززود دوران 

المحزززرك لتعطزززي تغديزززة عكسزززية لزززدائرة المقزززارن 

يتحززززدد مززززن خاللهززززا زاويززززة الززززدوران المناسززززبة 

 للمحرك.

محاكااااااااة الااااااادائرة العملياااااااة باساااااااتخدام  2.4

  Proteus Professionalبرنامج 
 

( مززززززن البززززززرام  Proteusيعتبززززززر برنززززززام  بززززززروتس )

المفيززززدة جززززدا فززززي محاكززززاة دوائززززر الززززتحكم بالحاكمززززات 

الدقيقزززززة لتزززززوفر مكتبزززززات عديزززززدة بزززززه ألغلزززززب انزززززواع 

. وقزززززد تزززززم محاكزززززاة الزززززدائرة قبزززززل المتحكمزززززات الدقيقزززززة

باسززززززتخدام الززززززدائرة الموضززززززحة فززززززي التنفيززززززذ العملززززززي 

 .(5الشكل )

 

 ( يوضح محاكاة الدائرة العملية5شكل )

 منافذ الدائرة العملية 3.4

التوصزززززززيل للزززززززدائرة  أطزززززززراف( 6)يوضزززززززح الشزززززززكل 

العمليزززة علزززى لوحزززة التوصزززيل الرئيسزززية موضزززح عليهزززا 

( يوضززززح امززززاكن توصززززيل 7والشززززكل ) المنافززززذ،ارقززززام 

 هذه المنافذ.
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 التوصيل للدائرة العملية أطراف( 6الشكل )

 

 ( يوضح تعريف بالمنافد المستخدمة7الشكل )

 الدائرة العملية 4.4

بعززززززد محاكززززززاة الززززززدائرة باسززززززتخدام برنززززززام  بززززززروتس 

يزززع موالحصزززول علزززى النتزززائ  المطلوبزززة بزززدأ العمزززل بتج

القطززززززع الالزمززززززة وتنفيززززززذ الززززززدائرة بمعمززززززل الهندسززززززة 

يعزززززي مالتجل ( يوضزززززح الشزززززك8الشزززززكل )و الكهربائيزززززة،

النهززززززائي للززززززدائرة العمليززززززة موضززززززح عليهززززززا األجزززززززاء 

 الرئيسية للدائرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الدائرة العملية8الشكل )

 الدائرة:فكرة عمل  5.4

  فولت يدخل الى  12يتم تغذية الدائرة بجهد مستمر

 5 ثابت( الذي يعطي خرج 7805منظم الجهد )

مة فولت يقوم بتغذية كال من المتحكم الدقيق والمقاو

 المتغيرة والشاشة والمقارن.

  عندما يتم طلب زاوية دوران معينة عن طريق

مقاومة متغيرة خارجة متصلة مع المتحكم الدقيق 

يقوم بإرسال إشارة بتقنية عرض الذي بدوره 

ويعمل  المقارن، ( إلى دائرةPWMالنبضة )

المتحكم ايضا على تحديد سرعة استجابة المحرك 

بحسب قيمة مقاومة متغيرة اخرى موصله معه لهذا 

ويقوم ايضا بعرض البيانات على الشاشة  الغرض،

 .االستجابةتشمل زاوية الدوران وسرعة 

 م يقوم المقارن بمقارنة االشارة القادمة من المتحك

 غيرة للتغذيةمع االشارة القادمة من المقاومة المت

 العكسية وبناًء عليها يعطي اشارة خرج مناسبة الى

 دائرة العزل.

  تقوم دائرة العزل بالتحكم في المرحالت المتصلة

وذلك عن طريق دائرة مضخم مع دائرة القدرة 

 باستخدام الترانزستور.
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  تعمل المرحالت على ايصال التغذية الالزمة

 للمحرك للدوران حسب االتجاه المطلوب.

  :النتائج 5.

تم تقسيم الجزء العملي إلى أربع دوائر وكانت  .1

جميع الدوائر تشتغل بتناغم تام وبإشارات 

 منها،لتأكد خرج مناسبة جداً تم قياسها وا

( يوضح تنفيذ هذه الدوائر 9والشكل )

  ونتائجها.

 
 
 
 
 

 

 

 ( يوضح النتائج العملية9الشكل )

( تم عرض LCDباستخدام شاشة العرض ) .2

زوايا الدوران المختلفة للمحرك وفي 

االتجاهين الموجب يعني مع عقارب الساعة 

وكذلك  الساعة،والسالب عكس عقارب 

تعرض الشاشة سرعة استجابة المحرك بالملي 

عن طريق والتي يمكن التحكم بها  ثانية،

بالشكل وكما موضح  خارجية.مقاومة متغيرة 

(10.) 

  

 

 

 

 

 (LCDيوضح شاشة العرض )( 10الشكل )

 نما نمميزات الدائرة العملية المنفذة انها تمكن .3

أي نوع من محركات التيار  التحكم في

وكذلك  سيرفو،المستمر وتحويله الى محرك 

الدقة الكبيرة في تحديد زوايا الدوران 

 وأيضا تمكننا العكسية.ها على التغذية دالعتما

 من تحديد سرعة استجابة المحرك.

 : العراقيل والصعوبات 1.5

يجب الحر  التام عند توصيل واختبار القطع  .1

( لسهولة ICاإللكترونية والدوائر المتكاملة )

 . تلفها

أكثر  إلى تعديل جكتابة الكود البرمجي يحتا .2

ألن  وذلك دقيقة،من مرة للحصول على نتائ  

التنفيذ العملي يختلف دائماً عن الدراسة 

 . النظرية

 :االسـتـنـتـاجــات. 6

 (Microcontroller) استخدام المتحكم الدقيق .1

 معقدة يوفر علينا تصميم دوائر الكترونية

إمكانية التعديل يوفر لنا للتحكم، وكذلك 

 . اثناء التنفيذ العملي والتطوير بكل سهولة

النتائ  المتحصل عليها عملياً مرضية جداً  .2

 بالنسبة للنتائ  التي تم دراستها نظرياً. 

هي  (PWM) تقنية تعديل عرض النبضة .3

 محركات السيرفو.  للتحكم فياألمثل 

 (comparator) تم التعرف على لوحة المقارن .4

 .لما لها من مزايا في مقارنة اإلشارات

الحماية ( optocouplerتوفر دائرة العزل ) .5

الالزمة للمتحكم العتمادها على تقنية العزل 

 الضوئي.

تستخدمه ( ATMEGA 328P) الدقيق المتحكم .6

ولكن هنا تم  المجهزة كاالردوينواللوحات 

 ا.تي ال نحتاجهاستخدامه مباشرة لتوفير القطع ال
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الدائرة العملية المنفذة تمثل أضافة في مجال  .7

 التحكم في المحركات لما توفره من مزايا 

  :التوصيات .7

الدائرة المستخدمة في المشروع تحتاج إلى  .1

إضافة مجموعة تروس للمحرك حتى تتم 

تصميم بدقة أكثر وهذا يتطلب  محاكاة المحرك

 ميكانيكي. 

نحتاج إلى دراسة أكثر لمحركات السيرفو  .2

 وذلك لتعدد أنواعه وطر  التغذية الخاصة به. 

قة يمكن استخدام تقنيات التحكم الحديثة لزيادة د .3

 .وسرعة عمل المحرك

من الممكن دراسة وتحسين سرعة استجابة  .4

 (.PIDالمحرك باستخدام تقنية )

 :المراجع. 8

، " المتحكمة الصغيرة بنية وبرمجة"، يعبد العاطمحمد   ]1[

 .م2000الطبعة األولى، دار شعاع للنشر والعلوم، 

 ، سوريا،" AVRسلسلة تعلم ببساطة "د. عبدهللا علي عبدهللا،   ]2[

 .2015إصدار 
ادة ـظم القيـن" الحجازين،زيد أبول   –راتب حمدان العيسي   ]3[

بزي إصدار مكتبة المجتمع العر األولــى،الطبعة  "ةـائيـالكهرب

 .األردن عمان، والتوزيع،للنشر 
، إصدار دار " هندسة التحكم اآللي"د. داخل حسن جريو ،   ]4[

 2001 –القاهرة  مصر، الثقافية،النشر الدولية لالستثمارات 

 م.

جاسززززم، محمززززد. ": برمجززززة المتحكمززززات الميكززززرو باسززززتخدام   ]5[

MIKRO C8.2 "،  دار األنززس للنشززر والتوزيززع ، الطبعززة

 .م2010األولى 
ة ــراف برمجـــاحت"،  دــر فايــد سميــأحم   ]6[

  ."الميكروكنترولر

لؤي. " االسس النظرية  عبداللطيف ،حسان موسى   ]7[
والتكنولوجية واالستثمار الصناعي" شعاع للنشر والعلوم 

 م.1998الطبعة االولى  سوريا، - حلب
 


