
Bouncing effect and De-bouncing



اٌٍّىأٍىٍت   Switchesإْ تأثٍش اٌمفض ظا٘شة تذذث ٌٍّفاتٍخ •

Push Buttonٚخاصت ِفاتٍخ اٌضغط 

فٙزٖ اٌّفاتٍخ عباسة عٓ ششٌذتٍٓ ِٓ اٌصفائخ اٌّعذٍٔت، فعٕذ •

.Contactاٌضغط عٍٍٙا ٌذذث تالِس 

ٌٚىٓ بسبب عٍب صٕعً فً ٘زٖ اٌصفائخ، فإٔٗ عٕذ اٌضغط  •

عٍٍٙا لذ ٌذذث فصً ٚٚصً أوثش ِٓ ِشة فً اٌثأٍت اٌٛادذة 

لبً استمشاس٘ا

Debouncingٚاٌذً ٘ٛ ..... ًٚ٘ ظا٘شة ِضعجت •



التأخيز الزمني -الحل األول

ِٓ  ” ِشتٍٓ ” ٌٚعتبش ِٓ أبسط اٌطشق ٌٚعتّذ عٍى اٌتأوذ •

اٌضغط عٍى اٌّفتاح ِع ٚضع تأخٍش صًِٕ بٍٓ وً ِشة

Debouncingاٌىٛد اٌتمٍٍذي ٌذْٚ •

• if (PINB == 0b11111110)

{ PORTA = 0b00000001;}

بتطبٍك ٘زا اٌذً



• if (PINB == 0b11111110)

{

_delay_ms(10);

if (PINB == 0b11111110)

{ PORTA=0b00000001; }

} 



استخذام مزشح -الحل الثاني

ٕٚ٘ا ٌعتّذ عٍى استخذاَ داسة ِششخ ٌتخفٍف تأثٍش اٌمفض•



حساب مقاومت األحمال

٘ٛ أي جٙاص ٌتصً بخشج اٌّتذىُ اٌذلٍك ِثً   Loadاٌذًّ •
اٌذٌٛد

أَٚ  330وٕا ٔستخذَ ِماِٚت •

فٍّارا ٘زٖ اٌّماِٚت باٌتذذٌذ؟؟؟؟؟•

mA 15بتٍاس  اٌذٌٛدٌتُ تشغًٍ •

Volts 5فعٕذ تطبٍك جٙذ •

• V= R * I 

• R= V/I= 5 / 0.015= 330 Ω



توصيل أحمال بتياراث كبيزة

أغٍب اٌّتذىّاث اٌذلٍمت ال تستطٍع تشغًٍ أدّاي تسذب  •

mA 50تٍاس أوثش ِٓ 

لٍادة تعًّ وّىبش جٙذ داساثٌٚزٌه ٌتُ استخذاَ •

 MOSFETأٚ    NPNأٚ    BJTتستخذَ اٌتشأضستٛساث •

اٌفاسق بٍّٕٙا ٘ٛ ألصى تٍاس ٌّىٓ أْ ٌتذٍّٗ اٌتشأضستٛس•

•MOSFET   40دتى A

•NPN     ٚأPNP   5دتى A



مثال

:ضٛئٍت  دٌٛداث   5ٌٕفتشض أٔه تشٌذ تشغًٍ •



التنفيذ األول

عٍى   دٌٛدأطشاف ِٓ اٌّتذىُ  ٚتٛصًٍ وً    5استخذاَ •

ٚ٘زا ٌعتبش ٘ذس ألطشاف اٌّتذىُ....... طشف ِستمً 



التنفيذ الثاني

:عٍى طشف ٚادذ باستخذاَ داسة لٍادة  اٌذٌٛداثتٛصًٍ •

• 15 * 5  = 75 mA



DCتشغيل المحزكاث  

اإلٌىتشٍِٚىأٍىٍتِٓ أشٙش اٌعٕاصش  Motorsتعذ اٌّذشواث •

DC Motorsِٚٓ أشٙش٘ا •

تٛصٍٍٗ ِباششة ِع اٌّتذىُ اٌذلٍك بسبب استٙالوٗ ٌتٍاس   الٌّىٓ•

وبٍش

فٍجب استخذاَ داسة اٌمٍادة•





2n2222دارة التزانزستور 

mA 500ٌستطٍع تشغًٍ أدّاي دتى  NPNٌعذ ِٓ عائٍت •



NPNبذال ِٓ  MOSFETٌّٚىٓ استخذاَ تشأضستٛس •





تشغيل المحزك في كال االتجاهين

ِارا ٌٛ أسدٔا تشغًٍ اٌّذشن باتجاٍ٘ٓ؟؟؟؟•

H-Bridgeٌّىٕٕا رٌه باستخذاَ ِا ٌعشف باسُ •

تشأضستٛساث   4ِىْٛ ِٓ •

ٌتصً اٌّذشن بٛسط اٌجسش•






