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 انًؼبنح انذلٛك/يمذيخ

احد اهم   Microprocessor ؼزجش انًؼبنح انذلٛك ٚ 

حٌث انه مثل اي صناعة ,  كونترول الحدٌثمكونات ال

مع التطور الزمنً فً , شهد تطورات فً صناعته 

,  حٌث شهد قفزات هائلة فً صناعته, التكنولوجٌا 

والبعض منا ٌجهل كٌف حصل ذلك التطور مع التسلسل 

واٌضا ما هً مكونات كل معالج ؟ وماهً , الزمنً له 

 وخطوط العنواٌن عدد التعلٌمات؟ وخطوط نقل البٌانات

 والشركات المصنعة لكل معالج



Bit 
 

 المعلومات تخزين الحواسيب في يتم : bit باإلنجليزية البت•

 البت نظريا يكون وبذلك (bits) بتات شكل على ومعالجتها

 .معين لمعنى أو لمعلومة ناقلة أو حاملة وحدة أصغر

 عبارة هو البت ،الرقمية والمعالجات الحواسيب في : عملٌا•

 بأحد لها ويرمز، سالبة أو موجبة إما كهربائية نبضة عن

 : كهربائي مفتاح تخيل ويمكن0أو 1 إما :الثنائيين الرقمين

 .0 مفتوح المفتاح ، 1 مغلق المفتاح

 Byte بايت مجتمعة بتات ثمانية كل تسمى•

 n 2 =االحتماالت عدد•
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA


MP4004 

•   
  
 Intelٚؼزجش أٔل يؼبنح دلٛك ٔلذ اَزح يٍ ششكخ  -1 

 4k=  4086=  12^  2ا٘ اٌ حدى انزاكشح ٚسبٔ٘  12bitػذد خطٕط انؼُبٍٔٚ رسبٔ٘  -2
   word size = 4 bitا٘ اٌ 

 3- data bus  ْٙ4 bit   
 programmable)ػجبسح ػٍ حبكى لبثم نهجشيدخ يٕخٕد ػهٗ سلبلخ  4004ٚؼزجش  - 4

controller on chip) 
 رؼهًٛخ  45ٚحزٕ٘ ْزا انًؼبنح ػهٗ  -5
 .فٙ رصُٛؼّ  P- channel MOSFET Technologyٚسزخذو رمُٛخ  - 6
رؼهًٛخ  50kا٘ ) kips 50ٚؼزجش ْزا انًؼبنح ثطٙء فٙ رطجٛك انزؼهًٛبد حٛث رؼزجش سشػزّ  -7

 (فٙ انثبَٛخ
 ثصغش حدًّ ٔلبثهٛزّ نهجشيدخ  4004يّٛض انًؼبنح  -8
فٙ ػًهٓب  mpاسزخذو ْزا انًؼبنح فٙ اَظًخ انؼبة انفٛذٕٚ ٔفٙ اَظًخ انزحكى انًؼزًذح ػهٗ  -9
. 

حدى انزاكشح انصغٛش , فمظ  4bitػشض انكهًخ فٙ , انسشػخ انًُخفضخ : اْى انسٛئبد  - 10
 .َٕػب يب 



MP4040 

 

فٙ  4004ٚؼزجش ْزا انًؼبنح رطٕٚش يٍ ششكخ اَزم ػهٗ  -•

  4040اَزبج 

اْى انزطٕساد ػهّٛ ثبنًمبسَخ يغ انُٕع انسبثك ْٕ صٚبدح  -2

 انسشػخ ال غٛش



MP8008 

 
  

 يٍ لجم ششكخ اَزم  1970اطهك ْزا انًؼبنح ػبو  -1
 8biهً ( Data Bus)حدى َبلم انجٛبَبد  -2
اي ان حجم  14bitتساوي ( control bus)خطوط العناوٌن  -3

 16k=  14^2الذاكرة ٌساوي 
 تعلٌمة  48ٌحتوي هذا المعالج على  -4
,  السرعة المنخفضة , حجم الذاكرة ما زال قلٌل : اهم السٌئات  -5

 .عرض الكلمة قلٌل 
  
 



MP8080 

 
  

 1973سُخ  8080انٗ  8008رى رطٕٚش  - 1
 (first modern 8bit mp)خبَبد  8ٚؼزجش أل يؼبنح يٍ  -2
 خط 16تساوي = خطوط العناوٌن : اهم مٌزاته  -3

 64k=  16^2حجم الذااكرة اصبح ٌساوي 
 8008مرات من المعالج  10احتوى هذا المعالج على تعلٌمات اكثر وهو اسرع  - 4
 TTL)عملٌة توصٌله مع دوائر اخرى سهلة وغٌر مكلفة الستخدامه تقنٌة  -5

Compatible  ) 
 Transistor Transistor Logicاي 

  
 8080من انتاج شركة موتوروال له نفس مواصفات  6800هناك المعالج ** 

  
 



MP8085 

• 

  

 8bitٚؼزجش اخش انًؼبندبد انًكَٕخ يٍ  -1

   8080يٍ َفٙ انششكخ رطٕٚشا يؼبنح  1977رى اَزبخّ ػبو  -2

 8bitَبلم انجٛبَبد ػجبسح ػٍ  -3

 64k=  16^2= ا٘ اٌ حدى انزاكشح  16bitخطٕط انؼُبٍٔٚ رسبٔ٘  -4

رؼهًٛخ ٔانسشػخ ػبنٛخ ثبنُسجخ نًب  246ٚزًٛض ْزا انًؼبنح ثبحزٕائّ ػهٗ  -5

 .سجمّ 

 (يٕنذ َجضبد داخهٙ) Internal Clock Generatorٚحزٕ٘ ػهٗ  -6

 (حبكى داخهٙ) Internal System Controllerٔاٚضب 

 (يٕنذ رشدد ػبنٙ) Higher System Frequencyٔاٚضب 

  

 .طجؼب احذٖ يٛضارّ ْٙ لهخ كهفزّ 



MP8086 

ٔثؼذْب ثؼبو رى اَزبج انًؼبنح  1978ٔانز٘ اَزح ػبو  8086MPأنٗ ْزِ انًؼبندبد ْٕ  -1

8088 

 8085ٔرؼزجش اسشع يٍ انًؼبنح ,  2.5MIPSرؼزجش ْزِ انًؼبندبد سشٚؼخ ار رجهغ سشػزٓب  -2

   1,84انز٘ رجهغ سشػزّ 

 20biٔخطٕط انؼُبٍٔٚ ,  16bitرحزٕ٘ ْزِ انًؼبندبد ػهٗ خطٕط ثٛبَبد  -3

 4يشح  16ثـ 8085ا٘ اَّ اكجش يٍ  1m=  20^2= ا٘ اٌ حدى انزاكشح 

حٛث آَب نى ركٍ يٕخٕدح )احزٕد ْزِ انًؼبندبد ػهٗ رؼهًٛبد الخشاء ػًهٛبد انضشة ٔانمسًخ  -4

 (يسجمب

   CISCرؼهًٛخ نزا اطهك ػهٛٓب يصطهح  200000احزٕد ْزِ انًؼبندبد ػهٗ  -5

 Complex Instruction Set Computerا٘ 

 ٚحزٕ٘ ػهٗ ػذد اكجش يٍ انًسدالد انذاخهٛخ  -6

الرائدة فً تصنٌع الحواسٌب الشخصٌة اعتماد المعالج  IBMالخم رنك كهّ لشسد ششكخ  -7

8088MP  ٔرنك ثسجت حدى انزاكشح انكجٛش ٔانضشٔس٘ 1981فٙ ثُبء حٕاسٛجٓب ٔرنك فٙ ػبو

  Word Processingنزشغٛم رطجٛمباد ػذٚذح يثم يؼبنح انُصٕص 



MP80286 

 

 .ٔكبٌ رطٕٚش نهًؼبندبد انزٙ سجمزّ  1983اطهك ْزا انًؼبنح فٙ ػبو 

•Data Bus =16bit  

•Address Bus = 24bits  

•Memory Size = 16M 

انزؼهًٛبد فٙ ْزا انًؼبنح ْٙ َفس انزؼهًٛبد انًٕخٕدح فٙ انًؼبندبد انسبثمخ   •

يب ػذا ثؼط انزؼهًٛبد انزٙ رسزطٛغ انزؼبيم يغ حدى انزاكشح  8088,  8086

 انشئٛسٙ

•  

  8MHZثهغذ سشػخ انًؼبنح •

 



MP80386 

 
كبٌ انسجت انًهح نزطٕٚش انًؼبندبد ْٕ انحبخخ انٗ انزطجٛمبد انزٙ رحزبج  -

 .سشػخ يٍ انًؼبنح انذلٛك 
فٙ  Intelنزنك لبيذ ششكخ , ٔخطٕط انجٛبَبد اػهٗ ,, حدى انزاكشح اكجش  -•

 32bitsكأٔل يؼبنح يٍ  386ثبطالق انًؼبنح  1986ػبو 
 :  ٚحزٕ٘ انًؼبنح ػهٗ  -•
•Data Bus =32bit  
•Address Bus = 32bits  
•Memory Size = 4G 
•  
َظشا السرفبع ثًٍ انؼبنح انسبثك ثسجت كفبئزّ انؼبنٛخ رى اَزبج ػذح َسخ ’’ •

(Version ) 386يٍ انًؼبنح  ْٙٔ: 



MP80486 

 
  32bitsوهو من معالجات  1989اطلق هذا المعالج عام  -1•
 8k bytsبحجم  cache memoryٌحتوي على  -2•
وهو معالج  Co processorاو  Math processorٌحتوي على معالج رٌاضً  -3•

 ,اضافً الجراء العملٌات الحسابٌة 
•  
 :احتوت هذه المعالجات على عدة نسخ وهً على الشكل التالً •
•1- 486Dx  50وبلغت سرعتهMHZ 
•2- 486Dx2  66وبلغت سرعتهMHZ 
•3- 486Dx4  100وبلغت سرعتهMHZ  16وحجم الذاكرة المخبئٌةKB  
•  
 32BITوقد كان هذا المعالج اخر المعالجات ذوات •
•  
 



 
 

 Pintiumأ يؼبندبد انجُزٕٛو  586يؼبندبد  
  
 

 64Bit  وهو اول معالج  1993اطلق هذا المعالج عام  -1•
  P5او اسم   586اطلق علٌه  -2•
 حٌث ترواحت سرعة هذه المعالجاات ,,,, ٌحتوي على عدة سرعات  -3•
 200MHZولغاٌة  166,  133,  120,  100,  90,  70,  66,  60•
•  
  16KBبحجم  Cache Memoryاحتوى على  -4•
• 8K 8,,  للبٌاناتK  للتعلٌمات(Instructions) 
•  
 4Gبلغت حجم الذاكرة  -5•
•  
 66MHZاو ,,  60MHZسرعة نقل البٌانات فً المعالج  -6•
•  
 Dud Integer Processorلذلك اطلق علٌه , ٌستطٌع هذا المعالج تنفٌذ تعلٌمتٌن فً نفس اللحظة  -7•
•  



 P6أٔ  Pintium Roيؼبندبد 

•  
 64bit mpعبارة عن معالج  -1•
•  
(  Cache Memory)والذاكرة المخبئٌة ,  16kbٌحتوي على  -2•

 (Level 1)اي  L1تدعى 
•  
  L2وتدعى  256kbتساوي  Cache Memoryٌحتوي على  -3•
•  
 تعلٌمات فً نفس اللحظة  3ٌستطٌع تنفٌذ  -4•
 64GBحجم الذاكرة  - 5•

•  



PIC16F877A 



PIC16F877A 

• Input current ≤ 25 mA 

• Input applied voltage 5 VDC  

• PIN 1 (MCLR) Master Clear– reset/restart  

• Positive Pin 11 and Negative Pin 12 two terminal of the input DC voltage source 5Volt 

• (Also alternative two terminals for 5 V source are the pin 31 and the pin 32) 

• Clock (CLK) 20MHz, Crystal oscillator has two terminals (OSC1/CLKIN and OSC2/CLKOUT) should be connected to pins 13 and 14. 

•   

• 40 pins/ 8 ports= 5 pins/port 

• Ports:  A, B, C, D and E. 

• 7 pins have a constant task in all the projects: 1, 11, 12, 13, 14, 31, 32 

• Therefore 40 pins -7 pins =33 pins  

•   

• 7 pins: constant tasks 

• Port A: 6 pins (2 to 7) 

• Port B: 8 pins (33 to 40) 

• Port C: 8 pins (Left Group: 15 to 18 and Right Group: 23 to 26) 

• Port E: 3 pins (8, 9 and 10) 

• Port D: 8 pins (Left Group: 19, 20 and Right Group: 21, 22, 27 to 30) 

• Note 1 : the name of the port is used in the program writing. 

 



Advanced Technologies were used in 
international universities in different 
engineering fields. 

 

The following examples below have been 
applied in Power Electronic Lab/Tenaga 
university/ Malaysia since 2015 for deriving the 
Electrical Machine and the Electric Grid 



 



Microprocessor DSP335f28 



PWM using ICs 



Microprocessor DSP335f28 for deriving three-phase 
induction motor and grid using IGBT inverter  



 

 شكرا للحضور االعزاء 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


