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Microcontrollersالمتحكمات الصغرية  
وهو فعاًل دارة " A Computer on a chip"حاسب موضوع على شريحة "يعرف المتحكم المصغر بأنه 

ة التي توجد تشكل حاسبًا رقميًا بسيطًا كاماًل يحوي معظم العناصر األساسيIntegrated Circuitمتكاملة 
دد قليل من في أي حاسب ويمكن أن يبدأ بتنفيذ التعليمات البرمجية المعّدة له دون االعتماد إال على ع

.العناصر الخارجية المساندة وأحيانًا دون أي عنصر آخر سواه على اإلطالق
محدودةتبدويالتومواردهاالبسيطةببنيتهاعادة-جداً صغيرةحواسبباعتبارها-المتحكماتتتميز
إليها،كلةالمو المهمةلتأديةكافيةمنأكثرتكون ماغالباً لكنهاالشائعةالرقميةالحواسبمعمقارنة

وضعهامنكنتمالمتحكماتبساطةأنأهمها:الفوائدمنبالعديدتعودالمبسطةبنيتهاأنإلىباإلضافة
التيالعواملمن(والتكلفةالحجمصغر)العامالنوهذانجداً منخفضةوبتكلفةواحدةشريحةعلىبالكامل
القياساتزةوأجهالمنزليةالكهربائيةكاألجهزة:حولنامناألجهزةمنالعديدفيإلدراجهامثاليةتجعلها
الحواسبزاءأجوبعضاألطفالألعابوبعضالمركباتوفيالحواسيبمعوالربطالتحكموأنظمةالرقمية

.المتنوعةالتطبيقاتمنوالعديدMouseكالفأرةمحيطياتهوالشخصية
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Microcontrollersالمتحكمات الصغرية  

المحيطياتوبعضذاكرةإلىباإلضافةMicroprocessorمصغرمعالجمنالمصغرالمتحكميتألف
لكن(متكاملةارةدشريحة)واحدةقطعةسوى ليسفعلياً فالمتحكموظيفيأومنطقيالتقسيموهذاالمساندة

.عنهأفضلرؤيةيعطيالتقسيمهذا

فييوضعالبرنامجذاوهبتنفيذه،ليقومببرنامجشحنهأوالً يجبمحددةوظيفةبإنجازيقومالمتحكملجعلو
الذاكرةهذهتكون و (كهربائيةتغذيةوجوددون حتىدائمبشكلبمحتوياتهاتحتفظأي)متطايرةغيرذاكرة
المتحكمأننجدهناومن،ROM(PROM,EPROM,EEPROM,Flash)الذاكرةأنواعأحدعادة
بالمتحكمالخاصةالتجميعبلغةPCشخصيحاسبعلىالبرنامجيكتبوعادة,للبرمجةقابلةشريحةهو

لذلكاآللةةبلغالبرنامجتعليماتتمثلرموزإلىتحويلهوتجميعهيجري ثمنصوصمحرربواسطة
خاصمترجماستخدامثمومن(BASICأوCكـ)المستوى عاليةبلغةالبرنامجكتابةيمكنكماالمتحكم،

.تحكمبالمالخاصةاآللةلغةإلىالمستخدمةالمستوى عاليةاللغةمنالبرنامجيحولالمتحكمبذلك
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Microcontrollersالمتحكمات الصغرية  
بهالخاصةاآللةغةبلممثالً بتنفيذهيقومأنالمتحكممننودالذيالبرنامجيمثلملفعلىالحصولبعدو

المتحكم،داخلوتخزينهالحاسبمنالبرنامجلنقلProgrammerبالمبرمجةيدعىجهازاستخداميتم
أو(COMعادةوالمسمى)RS-232التسلسليكالمنفذمنافذهأحدعبرالحاسبمعتوصلوالمبرمجة

بالتخاطبيقومبهاخاصSoftwareبرنامجالمبرمجةمعويرفقUSBالـمنفذأوLPTالطابعةمنفذ
عرضأومعينببرامجشحنهامنهاالمتحكمذاكرةعلىالمهاممنالعديدإجراءويتيحوقيادتهامعها

.ذلكغيرأومسحهاأومحتوياتها
المتحكماتمبيعاتأناإلحصائياتبعضفتقدراآلن،كبيرينوانتشارشهرةذاتالمتحكماتتعتبر

واسيبالحمعالجاتعليههيماأضعافتعدمبيعاتهاأعدادوأنالمعالجاتسوق معظمتشكلالمصغرة
اآلنوتتوفر،(أسعارهاالرتفاعاألعلىهيالحواسيبمعالجاتسوق أرباحفإنبالمقابللكن)تنوعهاعلى

المستخدمة)SIMبطاقاتمنهاالتيالذكيةالبطاقاتفيمثالً وضعهايتمالصغرشديدةمصغرةمتحكمات
.االئتمانبطاقاتوبعض(المحمولالهاتفأجهزةفي
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Microcontrollersالمتحكمات الصغرية  

متحكمأولوهو8051المتحكم:منهاأصنافعدةولهاالشركات،منالعديدقبلمنالمتحكماتإنتاجيتم
نمالعديداآلنوتنتجإنتاجه،عنتوقفتثمIntelشركةوأنتجتهطورتهواسعة،شهرةاكتسبقدومصغر

,AtmelشركةإنتاجمنAT89xxxxالعائلةأشهرهامنمعهومتوافقةعنهمطورةمتحكماتالشركات
MicrochipشركةتنتجهاوالتيPICمتحكماتهيكبيرةشهرةاكتسبتأخرى متحكماتعائلةتوجدكما

العائلةهذهاكتسبتوقدAtmelشركةتنتجهاالتيAVRعائلةتوجدوكذلكPICxxxxالتسميةوتحمل
إنتاجاتشركمنالكثيرهناكزالوالالمنخفضسعرهاواستخدامهالسهولةذلكوجداً واسعةشهرة

.وغيرهاMotorolla,Cypress,Phillips,Ubicomأشهرهامنالمتحكمات



28/07/1440 7

Microcontrollersالمتحكمات الصغرية  

؟؟؟Microcontrollerالصغري والمتحكمMicroprocessorالصغري المعالجبينمالفرق 

المصغروالمعالج(Microcontroller)الصغري المتحكمبينالفرق تحديدمنهناوالبد
(Microprocessor),بدون ةااللكترونيالداراتفيتركيبهيمكنالالمصغرالمعالجأنالمعروففمن

واكروالذالعداد/المؤقتوحدةوالخرج/الدخلوحدةالوحداتهذهومن,معهللتعاملمحيطيةوحداتوجود
الوسطمعتصليالمصغرالمعالجوبالتالي,الخ......الرقمي/التشابهيالتبديلوحدةوالمختلفةبأنواعها
تضمينمتقدأنهنجدالصغريةالمتحكماتفيبينما,بهالخاصةالمحيطيةالوحداتخاللمنالخارجي

ليسالصغري المتحكمأنأي,المصغرالمعالجشريحةبحجموواحدةشريحةفيالوحداتهذهجميع
و,مباشركلبشااللكترونيةالداراتفيتركيبهويمكنمعهللتعاملإضافيةمحيطيةوحداتإلىبحاجة
.الحديثةااللكترونيةاألجهزةمعظمفيالتحكمأنظمةنواة الصغري المتحكماليومُيشّكل
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Microcontrollersالمتحكمات الصغرية  

؟؟؟Microcontrollerالصغري والمتحكمMicroprocessorالصغري المعالجبينمالفرق 
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Microprocessor

CPU is stand-alone,  RAM, 
ROM, I/O, timer are separate

designer can decide on the  
amount of ROM, RAM and 

I/O ports.

expensive

versatility 

general-purpose

High processing power

High power consumption

Instruction sets focus on 
processing-intensive 

operations

Typically 32/64 – bit

Typically deep pipeline (5-20 
stages)

Microcontroller

•CPU, RAM, ROM, I/O and timer 

are all on a single chip

•fixed amount of on-chip ROM, 

RAM, I/O ports

•for applications in which cost, 

power and space are critical

•single-purpose (control-oriented)

•Low processing power

•Low power consumption

•Bit-level operations

•Instruction sets focus on control 

and bit-level operations

•Typically 8/16 bit

•Typically single-cycle/two-stage 

pipeline

Microprocessor vs. Microcontroller
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بنية المتحكمات الصغرية
:هيأساسيةوحداتمنالصغري المتحكميتألفعامبشكل

.المركزيةالمعالجةوحدة1)
Program)المتحكمتشغيلبرنامجلحفظROMذاكرة2) Memory).
Data)معهاوالتعاملالبياناتلحفظRAMذاكرة3) Memory).
I/O)الخرجوالدخلمنافذ4) lines).

:أهمهانذكرأخرى وحداتعلىتحتوي أنللمتحكماتالممكنومن
Counters)الزمنيةوالمؤقتاتالعدادات1) and Timers).
Analog)الرقميةالتشابهيةالمبدالت2) to Digital Converters).
serial)التسلسليةالمنافذ3) ports).
Receivers)واالستقبالاإلرسالدارات4) & Transmitters).
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بنية المتحكمات الصغرية

Microprocessor

ROMRAM I/O Ports

Timer / 

Counter 

Unit

Serial 

Ports
ADC UART Port

EEPROM

Microcontroller
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AVRمتحكمات 
رويجالنفيتطويرهتمبذاتهالمتحكمأنمنبالرغماألمريكيةATMELشركةإنتاجمنالمتحكماتهذه

:أنواعثالثولهالمتوفرة،التقنياتأحدثمنتصنيعهتقنياتوتعتبر
Tiny AVR
Mega AVR
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AVRمتحكمات 
tinyفمتحكماتمنها،كلفيالمتوفرةالميزاتهياألنواعبينالفرق  AVRعددعلىتحوي ماعادة

megaمتحكماتمنأقلمواصفاتوأقطاب AVRيجدروالسعر،والحجمعلىينعكسماوهذا
علىأبداً تؤثرالالفروقاتوهذه،AVRعائلةأنواعلكلنفسهالذاكرةتوزعوالتعليماتمجموعةأنالذكر
.أدائها
وحداتوEEPROM،SRAMالنوعمنذواكرمنإضافيةعدةوحداتعلىAVRمتحكماتتحوي 

UARTالتسلسليلالتصالوحداتوعدةمؤقتاتعلىتحتوي كما،(ADC)الرقميالتشابهيالتبديل
.الخرجوالدخلوحداتمنوغيرها

:ومن الميزات األساسية لهذه المتحكمات أنها
و توزع الحجرات الذاكرية في ذاكرة ( Data bus)أي أن ممر المعطيات : bit 8من النوع 1)

.bit 8المعطيات بطول 
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AVRمتحكمات 
.RISCوتقنية Harvardتصميمها على معمارية تم ( 2

يث تعتبر لقد تم اختيار هذه العائلة من المتحكمات لقوة أدائها وتوفرها في األسواق المحلية و لرخص ثمنها، ح
.            مرة28بـ 8051مرات ومن متحكمات 7بـ PIC16أسرع من متحكمات  AVRمتحكمات
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Atmegaالمتحكم  16
Atmegaالمواصفات العامة للمتحكم  16:
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