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 الخالصة:

البحث هو عبارة عن تصميم نظام ذكي وعملي لحساب حركة المرور على الشوارع نظرا لالزدحام المروري 

لشوارع التي يقصدها هل هيا مزدحمة ام ال، مما يتسبب عن الموجود في المدينة وعدم معرفة المستخدم بحالة ا

تأخر المستخدم عن اعمالهم وتسبب في ازدحام خانق عليه لحضنا انه البد من نظام يخدم المستخدمون لمعرفة 

االماكن التي سيقصدونها في وقت مسبق وايجاد طرق اخرى اقل ازدحام ، ويعمل هذا النظام عن طريق تركيب 

ار وحساسات  في بداية ونهاية الطريق وكذلك في التقاطعات  والمخارج  الفرعية للطريق و اجهزة استشع

يوضع عدد مستشعرين في المدخل والمخرج ، األول للزيادة والثاني للنقصان مع معلومية ومعرفة القدرة 

يق و تؤخذ هدي االستيعابية للطريق مسبقا و يتم عرض البيانات عن طريق شاشة توضع في بداية مداخل الطر

القراءة عن طريق لوحة أردوينو التي تأخذ القراءات من المستشعرات و ترسلها الي شاشة العرض التي تكون 

مركبة في بداية كل شارع ، والنظام عبارة عن كيان مادي يمثل نموذج مصغر الحد شوارع المدينة ويحاكي هذا 

 ة االزدحام في هذا الطريق.الكيان التصميم الذكي لحساب حركة المرور وقياس نسب
 

 المقدمة

تقوم فكرة البحث على تجميع معلومات عن الشوارع بخصوص حركة السير لمعرفة حجم االزدحام المروري 

الموجود على تلك الشوارع، باإلضافة إلى معلومات عن متوسط سرعة السيارات، ومعلومات عن الطقس 

بيانات بشكل مؤقت وتعرض على الشاشات الكريستالية المعلقة كدرجة الحرارة ونسبة الرطوبة، ثم تحفظ تلك ال

في بداية كل شارع والمربوطة بلوحة االردوينو التي بدورها تقوم بتحديث هذه البيانات في حال تغييرها لتكون 

 سائق السيارة على علم مسبق بحالة الشارع او الطريق الذي ينوي ان يسلكه.

 أهداف البحث:

 وعملي لمراقبة حركة المرور على الشوارع.تصميم نظام ذكي  -0

 تصميم نظام ذكي وعملي لمراقبة حركة المرور على الشوارع. -3

( في هذا البحث  لمرونتها ومرونة لغة برمجتها Arduino Unoاستخدام لوحة المتحكم أردوينو اونو ) -2

 ة.والعمل على مميزات هذا المتحكم وإظهار اإلمكانيات الكبيرة لهذه الشريح

 استخدام حساسات قطع االشارة لمراقبة ازدحام الشارع. -4

 المواد المستخدمة:
 لوحة اآلردوينو:

مفتوحة  تتكون من دارة إلكترونية Development Board هي عبارة عن لوحة تطوير إلكترونية

على لوحة واحدة يتم برمجتها عن طريق الكمبيوتر وهي مصممة لجعل عملية استخدام  متحكم دقيق مع المصدر

ت التفاعلية في مشاريع متعددة التخصصات أكثر سهولة. ويستخدم أردوينو بصوره أساسيه في اإللكترونيا

تصميم المشاريع اإللكترونية التفاعلية أو المشاريع التي تستهدف بناء حساسات بيئية مختلفة )مثل درجات 

خصي. وتعتمد الحرارة، الرياح، الضغط. الخ( ويمكن توصيل أردوينو ببرامج مختلفة على الحاسب الش

، وتتميز األكواد البرمجية الخاصة بلغه بروسيسنج مفتوحه المصدر اآلردوينو في برمجتها علي لغة البرمجة

وتعتبر من أسهل لغات البرمجة المستخدمة في  )++programming language)  Cأردوينو أنها تشبهه لغة

 .[1]قيقةكتابة برامج المتحكمات الد

 :I/Oاخل والمخارج دمكونات اللوحة والم
 Digital)مدخل/مخرج ويمكن تخصيص الخطوط الرقمية األربعة عشر، ) 04يحتوي اآلردوينو أونو على 

Pins  )( كمداخل أو مخارج وذلك باستخدام االوامر البرمجيةpinMode  )(وdigitalWrite  )(و

digitalRead    فولت وكل خط يمكن أن يؤمن سحب للتيار بحدود ال  2د اقصاه وتعمل هذه الخطوط على جه

خطوط  6كيلو أوم. وهناك  32-31ميلي أمبير ويتصل كل خط بمقاومة سحب )مفصولة بشكل تلقائي( بقيمة  41

بشكل افتراضي تستطيع هذه المداخل قياس جهد من صفر  A5الى  A0ومعنونه من  Analogدخل تماثلية 

 .[2]فولت 2حتى 
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 :على عتاد أردوينو أونو نظرة

. تحوي هذه ATmega328 عبارة عن دارة ميكرو كونترولر تعتمد على معالج االتمل Arduino Unoالـ 

 (.Digitalمدخل/مخرج من النوع الرقمي ) 04 الدارة على

من أجل  USB، مدخل MHz 16، ومهتز كريستال بتردد Analogمداخل تماثلية  6أيضا تحوي الدارة 

والذي يعني القدرة على برمجة المتحكمة وهي ال تزال  ICSP headerمع الحاسب، ومدخل طاقة، و التواصل 

موصلة بالعتاد وهذا يوفر الكثير من الوقت والجهد مما يغني عن فك الدارة وتوصيلها بمبرمجة خاصة ومن ثم 

أو  USB عن طريق منفذ ال تركيبها على الدارة مرة أخرى. هذه المتحكمة تحوي كل ما تحتاج لكي تعمل سواء

 [1]. عن طريق المحول مباشرة

 
 المتحكمة اآلردوينو انو. (1شكل )

 

 الذاكرة:

لتحميل البرنامج   boot loaderللـ KB1.2)ويستخدم  KB 23على ذاكرة  ATmega328 وي دارة التتح

ها باستخدام )والتي يمكن القراءة والكتابة علي KB EEPROM0و  2KB SRAMعليه(. كما تحوي على 

 .EEPROM  [3]مكتبات ال 
  بعض أغطية أردوينو:

هداف األساسية للتصميم هو أن يكون سهل االستخدام لجميع الفئات ألعندما تم تصميم أردوينو كان واحداً من ا

من الناس وأن يجعل أي شخص قادر على القيام بالعديد من المشاريع االلكترونية دون الحاجة لمعرفه تقنية 

 Arduino) ، من هنا تم تصميم وصناعة أغطية أردوينو أو ما يعرف أيضا باسم دروع أردوينوكبيرة

Shields). 

األساسية وتقوم بعمل مجموعة من  الغطاء: لوحة الكترونية في نفس حجم أردوينو وتوضع فوق لوحة أردوينو

طاء في اختصار الوقت والجهد الوظائف الخاصة التي تحتاج لمكونات ودوائر الكترونية معقدة، ويستخدم الغ

الالزم لبناء هذه الدوائر االلكترونية، كما يمكن تركيب واستخدام أكثر من غطاء واحد على نفس لوحة المتحكم 

 .أردوينو

 :Data Logger Shield)غطاء بطاقات الذاكرة لتخزين البيانات ) -

 :Wave Shield)غطاء تشغيل ومعالجه الصوت وبطاقة ذاكرة لتخزين البيانات ) -

 341غطاء الُمرحالت )الريالى( Adafruit Industries GPS Shield):غطاء تحديد الموقع الجغرافي ) -

 :Relay Shield)فولت )

 :Arduino Ethernet Module)غطاء االتصال بشبكات الحاسب )كابل( ) -

  (Xbee Shield):  الشبكات الالسلكية غطاء -

 
 نو انو.بعض انواع االردوي (1شكل )

http://thetechsultan.com/wp-content/uploads/2011/05/Arduino-Hardware-ArduinoBoardUno.png
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سيتم التحدث عن العناصر اإللكترونية التي تم استخدامها في هذا المشروع، وتوصيل العناصر اإللكترونية مع 

 ( الذي يعتبر هو األساس في هذا البحث، وكما يوضح هذا الباب أهم مكونات النظام(Arduino Unoالمتحكمة 

 اس المقاومة الضوئية.( وشاشة العرض والمرحل وحسPhoto Transistorمثل حساسات )

 

 العناصر اإللكترونية والمادية المستخدمة في هذا النظام:

 .(Photo Transistor)حساسات 3- (3 ) (.Arduino uno( المتحكمة )2) -0

 مقاومة متغيرة. -4   مرحل.    -2

 شاشة العرض.  -6  (.LEDs)مصباح ضوئي  -2

 لوحة التوصيل. -2   اسالك توصيل. -9

 . (1KΩ)مقاومة -01  .(12v DC, 2A)محول  -7
 

وهنا نوضح اماكن مكونات الكيان المادي لدائرة النظام بالتفصيل، حيث يضم إضافة للوحة التحكم أدوات 

 ( المخطط الصندوقي للمنظومة.2شكل )يبين واإلدخال واإلخراج. 
 

 
 

 المخطط الصندوقي للمنظومة. (3شكل )
 

 .Arduinoيات اللوحات بوحدة   ( خانات توصيل محتو0و يبين جدول )
 

 .Arduinoخانات توصيل محتويات لوحة التحكم بوحدة  (1جدول )

 خانة المتحكم االداة مدخل / مخرج النوع

 Photo transistor 1 D7 مدخل رقمي

 Photo transistor 2 D3 مدخل رقمي

 LDR A1 مدخل تماثلي

 LCD A4/A5 مدخل ومخرج رقمي، متسلسل

 LED D11 مخرج رقمي
 

 

  العناصر االلكترونية وكيفية توصيلها باالردوينو أونو:
 :المتحكمة أردوينو أونو

بقراءة مدخالت النظام المذكورة أعاله وبحسب نطاق هذه القراءات يتم التشغيل من عدمه تقوم لوحة التحكم 

 .Arduino Uno [4]لمخرجات النظام طبقاً للبرنامج المحمل بوحدة التحكم 

ARDUINO UNO 

Photo transistor 1 

Photo transistor 2 

LDR 

IDE COMPUTER 

LCD 
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 المتحكمة اآلردوينو انو. (4)شكل 

 (:Photo transistorالمتحسس الضوئي )

( وقد وجدنا ان القيمة Variable Resistorويتركب هذا المتحسس من ترانزستور ضوئي ومقاومة متغيرة )

( كما هو موضح في شكل Photo sourceوكذلك مصدر ضوئي ) Ωk470المناسبة لحساسية المجس هي 

(2.) 

 
 كيب الداخلي للمتحسس الضوئي.التر (5شكل )

 

فولت إلى  2( مقدارها Electrical Signal( بإرسال إشارة كهربية )Sensorوتتمثل وظيفة هذا المتحسس )

 ( عند قطع مجاله الضوئي.  Microcontrollerالمتحكم الدقيق )

 (:6الضوئية كما هو موضح في شكل )حساسات الأنواع بعض 

 
 الضوئية.ات حساسالأنواع بعض  (2شكل )

 

 باالردوينو أونو: توصيل مجس الحركة

 



 

 كة المرور بنا  على شبكة االستشعارحساب تدفق حر
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 باالردوينو أونو. توصيل مجس الحركة (1شكل )

 

 :مجس المقاومة الضوئية

عليها  لضوءا عند شدة سطوع ، تقل مقاومتهاللضوء حساسة مقاومة كهربائية وهي  LDRويرمز لها اختصارا

تستخدم تلك الخاصية ل أداء أعمال  الدوائر الكهربائية وبسبب هذه الخاصية يستفيد منها الفنيون وواضعوا

ثيرة، تستغل خاصية تأثر المقاومة بالضوء فهناك دوائر إنذار بالضوء وأيضا إنذار بالظالم. ومن أشهر ك

 حيث تستعمل للتشغيل واإلطفاء اآللي.  الشارع، تطبيقاتها

في الظالم يكون لدى  .الموصل الضوئي اسم آخر هو )Semiconductor device (النبيطة يطلق على هذه

لكن عند تعرضها للسطوع الضوئي تقل هذ  ، (1MΩ)اي ميغا اوم  0111111Ωبلغ هذه األداة مقاومة ت

    [7].أوم المقاومة لتبلغ بضع مئات
 تركيب المقاومة الضوئية:

وتتكون توصيالتها  .للضوء حساسة شبه موصل تغطي مادة عازلة مثل السيراميك بطبقة رقيقة من مادة

 .ابلين مثبتان عليهاالكهربية من طرفين معدنيين في هيئة مشطين متق

الصناعي الشفاف. وأحيانا تحفظ المقاومة  بالراتنج توصل األطراف بأسالك التوصيل وتغطي المقاومة الضوئية

 . [7]ويخرج منها سلكي التوصيل المعزولين الزجاج في حافظة معدنية ذات نافذة من
 المقحل الضوئي و خواصه:

ولو أنه تيار ضعيف،  تيار بعد ابعاد الضوء تبقي بعض حامالت الشحنات في المقحل حرة مما يسبب مرور

، وتتميز المقاحل   المقحل درجة حرارة ويمكن خفض تيار الظالم عن طريق خفض .تيار الظالم يسمى

 :اآلتية الضوئية بالخواص

مليون أوم، وتصل إليها بعد عدة ثوان في الظالم، تبلغ  011إلى  أوم مليون 0تبلغ المقاومة في حالة الظالم 

 .أوم 2111أوم إلى  011لوكس )وحدة( من  0111عند  الضوء المقاومة في وجود

لوكس على  0111% من قيمته االسمية بعد سقوط 62يبلغ وقت االستجابة للضوء )الوقت الذي يبلغ عنده التيار 

على نوع  الطيف مد نطاقثانية( ويعت 0/0111ملي ثانية =  0ملي ثانية ) 2ملي ثانية إلى  0المقاومة( من 

   [7].المقحل 

 .والشكل التالي يوضح العالقة بين التغير في مقدار اإلضاءة وقيمة المقاومة للمقاومة الضوئية السابقة

 
 .LDRمنحنى الخواص للمجس  (9ل )شك
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 ة لنموذج البحث: الحسابات النظري

في حالتي الظالم واالضاءة، مع االخذ في االعتبار بيانات المقاومة  Vxفي الدائرة التالية أحسب جهد الخرج 

 الموضحة اعاله.

 
 .دائرة توصيل المقاومة الضوئية (8شكل )

 

 .Vxفي هذه الدائرة، وذلك للحصول على جهد الخرج  مجزئ سنقوم باستخدام قانون

R1/ (R1+ R2)]Vx = B1 * [ 
 أوال في النهار

Vx = 5 * [10000 / (10000 + 400)] = 4.807 V 
 ثانيا في الليل

Vx = 5 * [10000 / (10000 + 1000 000)] = 0.049 V 

 باالردوينو أونو توصيل مجس االضا ة

 
 باالردوينو أونو. توصيل مجس االضاءة (11شكل )

 

  :(Liquid crystalالكريستالية )شاشة العرض 

هذا النوع من الشاشات العرض هو األشهر واألكثر انتشارا بين هواة االلكترونيات وفي المشاريع اإللكترونية، 

 06و  اسطر 4التي تحتوي على )( 16x4) وهي شاشة عرضنظراً لتوفرها بسعر زهيد وسهولة برمجتها. 

 تملك ناقل خطالتي و ) bit8 Data bus) عمود(، والتي تعتمد في تشغيلها على المتحكم

)driver HD44780 (Hitachi [5]. 
 

 اونو: باالردوينو  (LCD)الشاشة الكريستالية  توصيل 

 
 يوضح كيفية توصيل الشاشة العرض باالردوينو أونو. (11شكل )
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 المرحالت:

م ( حيث يقوoff switch-On (مهما كان هذا الحمل العالي يمكن توصيله إلى المرحل، فالمرحل يعمل كمفتاح 

 او يقوم بفصلها.  (Loads)بتوصيل التيار الكهربائي لألحمال

 باستخدام المتحكم ارد وينو، )High Power (و التطبيقات العملية قد نود أن نتحكم بأحمال ذات قدرات عالية

او تشغيل محركات كهربائية حثيه مثل (  (ACفمثالً نود أن نتحكم بإنارة مصباح يعمل على تيار متردد

هو المسئول عن توصيل التيار  )Relay (لمياه، او حتى نجده شائعاً في السيارات إذ أن المرحلمضخات ا

    .[8](Relayالمنظومة، والشكل التالي يوضح المرحالت ) وفصله عن األحمال المختلفة في
 

 
 .لمرحلايوضح شكل  (21شكل )

 

 : باالردوينو أونو تركيب المتحسس الضوئي

 
 باالردوينو اونو. متحسس الضوئيتركيب ال (13شكل )

 

 الدائرة الكلية للمنظومة للنموذج المنتج من هذا البحث:

( Arduinoتم تجميع الدوائر اإللكترونية التي صممت في هذا المشروع في دائرة واحدة مربوطة بالمتحكم ) 

 .ية الكلية للمنظومةوالذي يعتبر هو العنصر األساسي في هذه الدائرة والشكل لتوصيل الدائرة اإللكترون
 

 
 توصيل الدائرة اإللكترونية الكلية للمنظومة.يوضح  (24) شكل

 الكيان المعنوي:

لكي نتعامل مع المتحكمة أردوينو أونو يستوجب علينا معرفة أمرين مهمين وهما: البيئة التطويرية لالردوينو 

 .ولغة البرمجة الخاصة باالردوينو مثل: المكتبات، األوامر... الخ
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 لغة أردوينو:

وهذه من أهم  ++Cبصفة عامة فان لغة اآلردوينو تعتبر منصة مفتوحة المصدر وتستخدم في الغالب أوامر لغة 

 مميزات هذه المتحكمة وذلك لسهولة التعامل والتعديل في هذه اللغة.

عن طريقها نتحصل تعتبر لغة البرمجة من االساسيات فلغة البرمجة هي الطريقة الوحيدة لمخاطبة المتحكمة و

 [11]. على المخرجات المطلوبة من المتحكمة وذلك عن طريق التحكم في المدخالت
 بيئة تطوير أردوينو:

وهي  Arduino Cبيئة تطوير اآلردوينو هي المكان المخصص لكتابة البرنامج الخاص والتي نستعمل فيه لغة 

 .ج للمتحكمةوهي المكان المخصص لتحميل البرنام ++Cقريبة جدا من لغة 

 
 يوضح واجهة البيئة التطويرية أردوينو. (21شكل )

 

تتميز بيئة تطوير أردوينو بالبساطة والسهولة في التعامل فهي تكاد تخلو من التعقيدات وسرعة تحميل البرنامج 

في الحاسب االلي ونستطيع أيضا مراقبة سير العمليات في المتحكمة  USBللمتحكمة وذلك عن طريق مدخل 

 .[7]ن خالل شاشة داخل بيئة التطويرم

واآلن يتم تجهيز البيئة التطويرية حيث نقوم باختيار اللوحة التي سنتعامل معها و يتم ذلك عن طريق الذهاب إلى 

( ثم نختار نوع اللوحة المتوفرة لدينا حيث في هذا المشروع سوف نختار Board( واختيار )Toolsقائمة )

(Arduino Uno )ومن ثم نق( وم باختيار منفذ التوصيل بأردوينو من قائمةTools-Serial Port كما في )

 (.06شكل )
 

 
 يوضح كيفية اختيار المنفذ الموصول بها لوحة اآلردوينو. (12شكل )

 ( يوضح كيفية اختيار اللوحة من واجهة البيئة التطويرية.2.5الشكل )
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( مباشرة من Newوأخيرا تستطيع البدء في كتابة أول برنامج لك على اآلردوينو وذلك عن طريق إختيار )

 (.09عة كما في شكل )شريط األوامر السري

 
 يوضح كتابة أول برنامج في اآلردوينو. (11شكل )

 
 ارسال البيانات واالوامر من اآلردوينو الى الحاسب الآللئ والعكس:

الموجود  Serial Monitor بعد االنتهاء من كتابه ورفع الكود البرمجي إلى المتحكمة نقوم بالضغط على زر 

 (.02موضح في شكل )في شريط األوامر السريعة كما 
 

 
 .يوضح مكان المنفذ التسلسلي (19شكل )

 

ستظهر صفحه خاصه تستقبل البيانات من بورده أردوينو  وتقوم بعرض درجات قياس الحساسات وحالت 

بدأ في    Txالتشغيل واالطفاء وسنالحظ أن الدايود الضوئي الموجود على بورده أردوينو المكتوب بجانبه 

 لك يعنى أن أردوينو يرسل بيانات إلى الحاسب اآللي .الوميض بسرعه وذ
 

 
 يوضح صفحة المنفذ التسلسلي. (18شكل )

 

في جعل بورده أردوينو تبدأ التواصل مع الحاسب اآللي عن طريق  ;Serial.begin (9600)يستخدم األمر 

 وبهذا يمكن لالردوينو أرسال أو استقبال بيانات من وإلى الحاسب. USBمنفذ الـ 
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 نتائج البحث

عند تطبيق فكرة البحث على النموذج الذي تم تصميمه باستخدام لوحة االردوينو اونو بدا العداد بحساب حركة 

 مرور السيارات وتطبيق المعادالت الحسابية عليها وايجاد نسبة االزدحام واظهاره على الشاشة .

نفس اللوحة وبافكار مقاربة لفكرة عمل النظام،  كذلك تمت مقارنة البحث بغيره من االنظمة المشابهة باستخدام

 فعلى سبيل المثال 

حركة السير، هدف مشروع موقف  مشروع طالبي لتخفيف االزدحام و تنظيم… نظام موقف الباص الذكي

الباص الذكي الذي قدم في المعرض السنوي االول لمشاريع الكليات التطبيقية بجامعة تشرين إلى تخفيف 

واقف الباصات وتوفير الوقت وتنظيم السير وحركة المرور خدمة للناس ولشركة النقل الداخلي االزدحام على م

 .على حد سواء

والمشروع  يحل مشكلة انتظار الناس على موقف الباص واالزدحام الذي يحدث في المكان جراء اجتماع الناس 

 .يةوالحافالت وتقليل نسبة الحوادث عن طريق استخدام إشارة المرور الذك

وأوضحت الطالبتان أن المشروع يعتمد على وضع شاشة كيباد على موقف الباص حيث تقوم هذه األخيرة 

بعرض أرقام الباصات والزمن الالزم لوصول كل باص وعدد األشخاص الموجودين على الموقف ونوع 

 .الباصات

قوم بإرسال باص احتياطي حتى وأضافتا: في حال زاد العدد على موقف الباص يتم التواصل مع شركة النقل لت

ال يبقى الناس في حالة انتظار طويلة كما يتضمن المشروع شمسيات مطرية تفتح عند هطول المطر وإنارة ذكية 

للشوارع باالضافة إلى اشارة مرور ذكية تقوم بتنظيم السير حيث يعتمد مشروعنا على استخدام متحكم اردوينو 

مسيات وحساس للمطر وللظالم وآخر للحركة ومجموعة دارات وشاشات وكيباد ومحركات لتحريك الش

 .كهربائية

المشرفة على المشروع الدكتورة الفت جولحة من قسم هندسة الحاسبات والتحكم اآللي في كلية الهندسة 

الميكانيكية والكهربائية أوضحت بدورها أن المشروع يعتبر تمهيدا للوصول إلى مفهوم المدن الذكية وتطبيقها 

ليا حيث تتم آلية التحكم الذكي عن بعد باستخدام أنواع من الشبكات لنقل إشارات الحساسات مختلفة األنواع فع

 .التي يتم توزيعها في المدن ومعالجة تلك االشارات عن طريق المتحكمات النتاج االشارات الفعلية المرغوبة

 -جامعة تكريت مشروع بعنوان  .ائيةوايضا تمت مقارنة مشروع  في كلية الهندسة/قسم الهندسة الكهرب

security system using (PIR) sensor with Arduino -  فكرة الموضوع هو حماية المباني او أي

الذي مبدأ عمله على اشعه تحت الحمراء مع كامرة مراقبة فعند  (PIR) مكان ممكن مراقبتها من خالل حساس

يأخذ اشارة ويعالجها ومن ثم تلتقط صورة ( (7m-140مرور أي شخص ضمن حدود الحساس الذي هو 

 . للشخص المار .وتخزن في جهاز الحاسوب
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