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 LM35حساس الحرارة 

LM35 .ًقا لتغّير درجة الحرارة
ْ
ا َوف يًّ

ّ
ي يتغّير جهُد خرجه تغّيًرا خط

ّ
 هو حّساس تشابهي خط

 أطراف )أرُجل( يصنع في شركة  LM35للحساس 
ُ
يتراوُح مجال استشعار الحرارة لهذا ”National semiconductors“ثالثة

 مئوّية.155، + -55الحّساس بين )
ً
 ( درجة

 في جهد 
ُ
قّدر الزيادة

ُ
 ( لكّلِّ درجة مئوّية واحدة.10mVالخرج للحّساس بـ )ت

+ ويكون تّيار االستعداد )التيار املستهلك في األجهزة عندما تكون مطفأة أو عند 5Vُيمكن تغذية الحّساس من منبع جهدِّ 

 ميكروأمبيًرا. 60عدم وجود حمل( أقل من 

 .Arduino UNO. سنستخدم في هذه التجربة اآلن سننتقل إلى مرحلةِّ ربط الحّساس باألردوينو

 مالحظة:

LM35  بمعنى آخر، تكون اإلشارة على خرج الحّساس تماثلّية )تشابهية(، وكما نعلُم فإن . هو حساس حرارٍة تشابهيٌّ

مات الّدقيقة 
ّ
ًرا على دخلها. Microcontrollersاملتحك

َ
 مباش

ً
 استقباال

َ
شابهّية

ّ
 ال تستقبل اإلشاراتِّ الت

 لذلك 
ً

م لذا نستخدم محّوال
ّ
ى إلى دخل املتحك

ّ
غذ

ُ
شابهّية إلى إشارٍة رقمّية قبَل أن ت

ّ
نحن نحتاج إلى تحويل هذه اإلشارة الت

ا ا )-تماثليًّ  (.ADC- Analog to Digital Converterرقميًّ

ا مثَل  ًما بدائيًّ
ّ
إلى  LM35 الخرج التشابهّية لـفإننا نحتاج إلى مبدٍل خارجي لتحويل إشارة  8051في حال كّنا نستخدُم متحك

م الّصغري 
ّ
ي دخَل املتحك

ّ
غذ

ُ
من خرج املحّول الخارجي )القيمة الّرقمّية املحّولة(. لكّن اللوحات  8051إشارة رقمّية، ثّم ن

مات الدقيقة األحدث في أيامنا هذه تمتلك محّوَل 
ّ
 ُمدمًجا. ADCالحديثة مثَل األردوينو ولوحات املتحك

 (.channels 6 –قنوات  6( مدمج )bit 10لديه محّول ) Arduino UNOنستخدمه  األردوينو الذي

 ُيستخدم هذا املحّول املدمج لتحويلِّ إشارة خرج الحّساس التماثلّية إلى إشارة خرج رقمية.

مةPINsأطراف )  6قنوات فهو حينئٍذ يمتلُك  6بـ  ADCلديه محّوُل  Arduino UNO بما أن
ّ
 ( مرق

 التشابهي بأحد أطراف الدخل التشابهية في األردوينو LM35وعليه، نوّصل خرج الـ  A5إلى  A0من 
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كل الّسابق. LM35ُيربط الحّساس 
ّ
 باألردوينو كما هو موضح في الش

+ لألردوينو، كما يمكن أن ُيوصل التأريض للحساس 5V(output pin)من  + للحساس يمكن أن يؤخذ5Vجهد التغذية 

 )أرض ّي( في األردوينو. GNDبـ

ذي الرمز  pinبالـ Voutوقد وّصلنا الـ  Arduino UNOدخل تشابهّي في  pin( بأي  LM35)الخرج التشابهّي لـ Voutنصل الـ 

A1 .  في هذا املخططِّ

ر  مالحظة:
ّ
 : في األسواق ضمَن ثالث سالسل )عائالت( هي LM35يتوف

LM35A , LM35C , LM35D 

 إن 
ُ
سخ الثالث من الدارة املتكاملة للحساس يكمُن في مجال قياس درجة الحرارة حيث

ُّ
االختالف الرئيس بيَن هذه الن

 درجة مئوية. 100درجة مئوية حّتى  0مصممة لقياس درجاتِّ الحرارة من  LM35Dسلسلة 

 أكبَر يتراوح بين ) LM35Aُد أن سلسلة في حين نج
ً

 ,( درجة مئوية.55-+ 155تقيس مجاال

 ( درجة مئوية.110, +40-درجاتِّ الحرارة بين ) LM35Cبينما تقيس سلسلة 

لذلك الحدود الدنيا والعليا التي   .LM35Dالذي ينتمي إلى عائلةِّ  LM35Dzفي املثال الذي ندرُسه نستخدم حساس 

 درجة مئوية. 100,  0  نتعامل َمعها هي
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 البرنامج :

 

const int sensor=A1; // Assigning analog pin A1 to variable 'sensor' 

float tempc;  //variable to store temperature in degree Celsius 

float tempf;  //variable to store temperature in Fahreinheit  

float vout;  //temporary variable to hold sensor reading 

void setup() 

{ 

pinMode(sensor,INPUT); // Configuring pin A1 as input 

Serial.begin(9600); 

} 

void loop()  

{ 

vout=analogRead(sensor); 

vout=(vout*500)/1023; 

tempc=vout; // Storing value in Degree Celsius 

tempf=(vout*1.8)+32; // Converting to Fahrenheit  

Serial.print("in DegreeC="); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print(tempc); 

Serial.println(); 

Serial.print("in Fahrenheit="); 

Serial.print("\t"); 

Serial.print(tempf); 

Serial.println(); 

delay(1000); //Delay of 1 second for ease of viewing  

} 
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