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ال ة اﻹخ ار ة لم وع IREEDER
العدد ، 4انون اﻷول 2021

في هذا العدد

مختبر الطاقة المتجددة

تعريف بمشروع IREEDER
لم وع  IREEDERهو زيادة قدرة
الهدف الرئي
التعليم العالي في ا ردن من خ ل استخدام
التقنيات المتطورة في التعليم با ضافة الى
تدريب أعضاء هيئة التدريس لتحسين جودة المواد
التي يتم تدريسها في مختلف تخصصات الهندسة
الكهربائية والحاسوب مثل الطاقة المتجددة
وإنترنت ا شياء وا من السيبراني  ،إلى جانب
تطبيقاتها العديدة .يمكن تحقيق هدف IREEDER
من خ ل:


تحديث المناهج الجامعية من خ ل استخدام
أحدث التقنيات مثل الطاقة المتجددة
وإنترنت ا شياء وا من السيبراني.



تعزيز قدرات ال

كاء ا ردنيين من خ ل إنشاء

مختبرات جديدة مزودة بمنصات تعليمية
لمساعدة الط ب في تحسين فهمهم
ومهاراتهم في تخصصات الطاقة المتجددة
وإنترنت ا شياء وا من السيبراني.


القدرات

تحسين
والتدريبية

المعرفية

والتدريسية

عضاء الهيئة التدريسية وفنيي

الجامعات ا ردنية.


تزويد

المهندسين

ا كفاء

ل ختراقات التقنية المعا

بفهم

واسع

ة لسوق العمل

ا ردني.


إنشاء مراكز تدريب وطنية في ا ردن حدث
التطورات التكنولوجية مثل الطاقة المتجددة
وإنترنت ا شياء وا من السيبراني.

مختبرات IREEDER
سيقوم م وع  IREEDERبإنشاء مواد تعليمية
وتدريبية للط ب الجامعيين في الهندسة
الكهربائية والمجا ت ا خرى ذات الصلة بالطاقة
المتجددة ) (REوإنترنت ا شياء ) (IoTوا من
السيبراني ) .(CSوسيتم التعامل مع العن
العملي من خ ل إنشاء مختبرات متقدمة في
جامعة مؤتة ) ، (MUجامعة الطفيلة التقنية )(TTU
 ،وجامعة الحسين بن ط ل ) ، (AHUفي حين أن
ال كاء ا ردنيين ا خرين سيكونون قادرين على
الوصول إلى هذه التقنيات عن طريق تكنولوجيا
التعليم عن بعد.
في الواقع  ،سوف تسمح هذه التقنيه بالتحكم في
معدات المختبر عن بعد ورصد المعدات المختبرية،
كما انها ستمكن الط ب الهندسة من إجراء
التجارب في الوقت الحقيقي  ،في الجدول الزمني
الخاص بهم  ،من أي مكان  ،وكلما كان ذلك مناسبا
التي
لهم .وب ف النظر عن التدريب المبا
توفرة هذه المختبرات  .يعتبر أيضا هذا ا سلوب
أداة تعليمية مهمة جراء التجارب العملية في
الوقت الحقيقي حيث يمكن القيام بها ومشاهدتها
في وقت واحد من قبل مجموعة من الط ب .هذه
ا ستراتيجية مفيدة للغاية لكليات الهندسة  ،خاصة
في ا ردن  ،نه يمكن مشاركة الموارد عبر ا نترنت
حتى خ ل ا وضاع الصعبة خ ل مرحلة COVID
 19الحالية.

مختبر أنترنت اﻷشياء

مختبر اﻷمن السيبراني
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مختبر الطاقة المتجددة ﻓي ﺟامعة مﺆتة
يتكون مختبر الطاقة المتجددة المستحدث في
جامعة مؤتة من جزأين :او ,مختبر الطاقة
المتجددة ذو خاصيه الوصول عن بعد  ،والذي
يسمح للط ب بإجراء تجارب مختلفة في تقنيات
الطاقة الشمسية والرياح وخ يا الوقود .ﺛانيا ,
برمجية  , PSIMوهي برمجية مختصة في مواضيع
متقدمة في الهندسة الكهربائية تمكن الط ب من
نمذجة ومحاكاة أنظمة الطاقة المتجددة المتقدمة
في  9آب  ، 2020بدأت إجراءات المناقصة لتجهيز
مختبر الطاقة المتجددة في جامعة مؤتة .حيث تم
ا ع ن عن مناقصة عامة غراض تجهيز المختبر
وذلك في  6ت ين ا ول  ، 2020ومن ﺛم اختارت
اللجنة الفنية عرضا واحدا في  3كانون ا ول .2020
وفي النهاية ,تم تسليم معدات مختبر الطاقة
المتجدده وتشغيلها في جامعة مؤتة بتاريخ 17
تموز .2021

الشمسية إلى الطاقة الكهربائية .تتم كتابة برنامج
التحكم المخصﺺ بلغة البرمجة الرسومية
 LabVIEWحيث يصور البرنامج مخططا تشغيليا
افتراضيا للمنشأة ويوفر مراقبة وإدارة تفاعلية عبر
النظام .باستخدام هذه الوحدة  ،يمكن إجراء التجربة
التالية بشكل مبا او عبر الية الوصول عن بعد :




دراسة ا لواح الشمسية الضوئية.
تشغيل محطة الطاقة الشمسية في وضع
شحن البطارية.
التشغيل الذاتي لمحطة الطاقة الشمسية
التي تغذي الحمل.

مختبر الطاقة المتجددة ذو خاصية الوصول
عن بعد
يتكون هذا المختبر من عده وحدات تدريبية تختﺺ
بتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وخ يا وقود
الهيدروجين .يمكن مشاهدة فيديو توضيحي
لمختبر الطاقة المتجددة ذو خاصية الوصول عن
بعد في جامعة مؤتة من خ ل الرابط التالي على
قناة اليوتيوب الخاصة بم و ع IREEDER
(https://www.youtube.com/watch?v=KwVB
3Og5XBY).

وحدة التدريب على توليد الطاقة الكهربائية
من طاقة الرياح
تتكون وحدة التدريب في المقام ا ول من
مجموعة مولدات و توربينات الرياح  ،ونفق الرياح
مع مروحة هواء يمكن التحكم فيها  ،ومقياس عة
الرياح  ،وجهاز التحكم في الشحن  ،والبطارية ،
والعاكس  ،با ضافة إلى عدة أنواع من ا حمال.
الغرض منه هو التحقيق العملي في تحويل طاقة
الرياح إلى طاقة كهربائية .يمكن استخدام هذة
الوحدة إ عندما تكون الوحدة غير متصلة بشبكة
الطاقة ) .(off gridتتم كتابة برنامج التحكم
المتخصﺺ بلغة البرمجة الرسومية . LabVIEW
و يقوم البرنامج بإنشاء مخطط تشغيلي افترا
للمنشأة كما انة يتيح المراقبة التفاعلية والتحكم
في النظام.

باستخدام هذة الوحدة  ،يمكن إجراء التجارب
التالية بشكل مبا اوعن بعد:




هيكل وخصائﺺ توربينات الرياح ومحطات
طاقة الرياح.
خصائﺺ محطات طاقة الرياح في وضع
شحن البطارية.
خصائﺺ محطة طاقة الرياح خارج الشبكة
التي توفر الحمل.

وحدة التدريب على توليد الطاقة الكهربائية
من خ يا الطاقة الهيدروجينة
تتكون وحدة التدريب على خ يا الوقود مكونة من
مجموعة من خ يا الوقود  PEMمع وحدة تحكم ،
واسطوانة هيدروجين  ،ومقياس تدفق الهيدروجين
 ،ومقياس ضغط  ،وحمل مقاوم  ،ووحدة تزويد
الطاقة  ،ووحدة تحكم وقياس يمكن برمجتها
باستخدام  .LabVIEWتعمل وحدة التحكم على
تشغيل خلية الوقود عن طريق تشغيل صمام
تدفق الهيدروجين .كما أنه يعالج أي حا ت مثل
التيار الزائد  ،وا فراط في درجة الحرارة  ،ونقﺺ
ضغط الغاز .ويهدف هذة الوحدة الى تعريف
الط ب باليات تحويل الطاقة الكيميائية إلى
الطاقة الكهربائية .تتم كتابة برنامج التحكم
المخصﺺ بلغة البرمجة الرسومية .LabVIEW
يقوم البرنامج بإنشاء مخطط تشغيل افترا
للمنشأة ويسمح بالمراقبة التفاعلية والتحكم في
النظام.كما يمكن هذا النظام الط ب من اجراء
التجارب الخاصة بتكنولوجيا خ يا الوقود
الهيدروجينية ضمن بيئة مادية أو افتراضية  ،بما
في ذلك بناء وتصميم خ يا وقود الهيدروجينة ،
با ضافة إلى دراسة خصائﺺ الكهربائية للخ يا
مثل خصائﺺ الجهد -التيار  ،القدرة -التيار  ،ودرجة
الحرارة -التيار .

وحدة التدريب على توليد الطاقة الكهربائية
من الطاقة الشمسية
تتكون وحدة التدريب على توليد الطاقة الشمسية
من لوحة شمسية  ،ووحدة محاكاة شمسية ،
وبطارية  ،ووحدة تحكم في الشحن  ،وعاكس ،
وعدة أنواع من ا حمال  ،ومستشعر لقياس
 ،ووحدة تزويد بالطاقة  ،ووحدة
ا شعاع الشم
تحكم وقياس يمكن برمجتها باستخدام برمجية
 . LabVIEWوتهدف هذه الوحدة من تمكين
الطالب من التحقق من الية تحويل الطاقة

ﻲ ﻣﻦ اﻻﺗحﺎد اﻷوروﺑﻲ ويتح ّمل الشركﺎء ﻓﻲ ﻣشروع ايريدر المسؤولية الكﺎﻣلة لمحتواهﺎ الذي ﻻ يعكس ﺑﺎلضرورة ﻣواقف اﻻﺗحﺎد
ﺗ ّﻢ إعداد هذه الوثيقة ﺑدعﻢ ﻣﺎل ّ
اﻷوروﺑﻲ.

برمجية PSIM
تحتوي برمجية  PSIMعلى مجموعة واسعة من
البرامج المتخصصة لنمذجة الدوائر والتى تم
تطويرها بواسطة  Powersimل ستخدام في
مواضيع الهندسة الكهربائية .يحتوي هذا البرنامج
على واجهة التقاط تخطيطي وعارض موجي
يسمى  . Simviewيمكن توسيع استخدام برمجية
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 PSIMإلى نماذج متقدمة من نمذجة الدوائر
وتصميمها  .على سبيل المثال الح  ,الوحدات
التى تخﺺ التحكم بالمحركات الكهربائية والخ يا
الكهروضوئية وتوربينات الرياح.
تستخدم برمجية PSIMبشكل متكرر في البيئات
التعليمية للبحث والتدريس  ،وكذلك في الصناعة
والبحث .
المنتجات
لتطوير

يساعد الط ب من الجامعات ا خرى على الوصول
إلى التجارب والتعامل معها بسهولة.

مختبر إنترنت ا شياء ذو خاصية الوصول عن
بعد
من أجل جعل الط ب قادرين على التحكم
والوصول الى نظام إنترنت ا شياء في جامعة
الحسين بن ط ل والجامعات ال يكة مثل انظمة
 EST IoT kitو  sparkfun training kitوالتى يمكن
الوصول إليها عن طريق استخدام برمجيه
) (RealVNCالمثبتة على الخادم .يوفر هذا البرنامج
تحكم واجهة المستخدم الرسومية الذي
عن
يتميز بسهولة ا ستخدام ويعطي الط ب القدرة
على إنشاء وتطوير شفرة المصدر باستخدام IDE
)بيئة التطوير المتكاملة( .

تم وضع برنامج  PSIMعلى خادم في جامعة مؤتة،
بشكل يسمح لل

كاء ا ردنيين با ستفادة منه

بالكامل .با ضافة إلى ذلك  ،تم إنشاء خمس
تجارب للسماح للطالب بإجراء تجارب محاكاة حول
مواضيع الطاقة المتجددة .فيما يلي قائمة بهذه
التجارب:


مقدمة في برنامج . PSIM



وحدة الطاقة الشمسية واتصال المجموعات

يمكن الوصول عن بعد بطريقة أخرى باستخدام CLI
)واجهة ا وامر السطر ية( و هي طريقة يمكن
إنشاؤها باستخدام بروتوكول  . SSHوبهذه الطريقة،
يمكن للمستخدم استخدام واجهة ا وامر لبرمجة
المتحكمات في أنظمة انترنت ا شياء .







التحكم بالجرس باستخدام المفاتيح القابلة
للضغط.
مراقبة درجة الحرارة والضغط والرطوبة للبيئة
باستخدام BME280sensor
مراقبة  GYR ، ACCباستخدام حساس
. BMI160
التحكم بمحركات الخطوة .
واجهة  RFل رسال وا ستقبال .

)Spark Fun Invetor Training Kit (SIK

تعتبر الوحدة التدريبية  SIKوسيلة رائعة لبدء
مشاريع انترنت ا شياء والتفاعل مع لغة البرمجة
اردوينو .تتضمن الوحدة مجموعة واسعة من
مكونات ا لكترونيات التي يمكن استخدامها لبناء
مشاريع إنترنت ا شياء البسيطة والمعقدة .
تحتوي هذة الوحدة على نظام التوصيل
يع
 SparkFun Qwiic Connectهو نظام بيئي
مكون من مجموعة الحساسات والمحركات
والكاب ت  I2Cالتي تجعل عملية تنفيذ النماذج
ا ولية أ ع وأقل عرضة للخطأ.

الكهروضوئية.


نموذج بطارية ليثيوم أيون.



نموذج .Ultracapacitor



نماذج  cSiوا ف م الضوئية الرقيقة.

مختبر إنترنت اﻷشياء ﻓي ﺟامعة
الحسين بن طﻼل
في أيلول  ، 2021بدأت عملية توريد معدات مختبر
كة cleanwave for
إنترنت ا شياء من قبل
 techالى جامعة الحسين بن ط ل .تم تركيب
المختبر مع أنظمة إنترنت ا شياء المتكاملة
المختلفة مثل  Raspberry Piو  Ets IoT Kitو
SparkFunو stm32
training
kit
با ضافة
 microcontrollerوmBot Trainer
لمجموعة منتوعة من أجهزة ا ستشعار
كة
والمحركات المنفصلة .قدم فنيي
 Cleanwaveتدريبا تقنيا حول كيفية العمل وبرمجة
أنظمة إنترنت ا شياء من خ ل إنشاء العديد من
العروض التوضيحية .ع وة على ذلك  ،يدعم
مختبر إنترنت ا شياء الية الوصول عن بعد مما

الوحدة التدريبية ETS IoT

فيما يلي قائمة بالتجارب باستخدام هذة الوحدة:

 ETS IoTهي عبارة عن منصة نماذج أولية كاملة
لمشاريع إنترنت ا شياء المعتمدة على
الحساسات  .تحتوي هذة الوحدة على مع مجموعة
متطورة من الحساسات با ضافة الى عدد من
البرمجيات الجاهزة ل ستخدام والتي تمكن التعامل
الطالب من تطوير عدد كبير من النماذج ا ولية
التي تعني بمفاهيم إنترنت ا شياء .



كما تتضمن وحدة التدريب على  GPSالذي يمكن







مشاريع التحكم في الضوء
مشاريع التحكم في الصوت
مشاريع التحكم في الحركة)محرك سيرفو ،
مستشعر المسافة  ،إنذار الحركة(.
مشاريع التحكم فى شاشة lcdو مجسات
القراءة.
روبوت التحكم عن بعد والروبوت ا لي.

مشاريع إنترنت ا شياء من تحديد الموقع .ويشمل
أيضا أزرار الضغط  ،وشاشة  ، OLEDومصابيح
الحالة

ظهار أو تصور تطبيقات إنترنت ا شياء.

سوف يستخدم الطالب لغة البايثون لكتابة برامج
مختلفة لتؤدي تجارب محددة يمكن القيام به على
حد سواء بشكل مبا

اوعن بعد  .فيما يلي قائمة

بهذه التجارب:

ﻲ ﻣﻦ اﻻﺗحﺎد اﻷوروﺑﻲ ويتح ّمل الشركﺎء ﻓﻲ ﻣشروع ايريدر المسؤولية الكﺎﻣلة لمحتواهﺎ الذي ﻻ يعكس ﺑﺎلضرورة ﻣواقف اﻻﺗحﺎد
ﺗ ّﻢ إعداد هذه الوثيقة ﺑدعﻢ ﻣﺎل ّ
اﻷوروﺑﻲ.

متحكم Stm32 Nucleo L476RG
جهاز  Stm32-Nucleoهو عبارة عن متحكم دقيق
منخفض الطاقة للغاية يعتمد على متحكمArm-
cortex –M4عالي ا داء .يضمن الجهاز ذاكرة
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عالية ال عة  ،ولديه ميزات أمان رائعة  ،والجهاز
لديه قدرات اتصال متقدمة .بشكل عام  ،يستخدم
هذا الجهاز لتصميم تطبيقات إنترنت ا شياء
منخفضة الطاقة  .لبرمجة هذا المتحكم يمكن
استخدام البرمجة  IDEاردوينو مع لغة  .Cوتعد
البرمجة ا كثر استخداما هي برمجة STM32Cube
عن طريق استخدام لغات  c++حيث تتيح هذه
ا داة للمستخدم تحديد الواجهات وا جهزة
الطرفية التي سيتم استخدامها في الم وع.

مختبر اﻷمن السيبراني ﻓي ﺟامعة
الطفيلة التقنية

أعضاء مشروع IREEDER

يتكون مختبر ا من السيبراني في جامعة الطفيلة
التقنية من جزأين :مختبر ا من السيبراني ذو
خاصية الوصول عن بعد  ،والذي يسمح للط ب
بإجراء تجارب مختلفة في مجال ا من السيبراني ،
ومختبر ا من السيبراني الموجود قي موقع جامعة
الطفيلة التقنية.
تم تسليم وتركيب معدات مختبر ا من السيبراني
في ديسمبر .2021

مكونات مختبر ا من السيبراني:
يتكون مختبر ا من السيبراني من  15جهاز كمبيوتر
وخادمين ومعدات داعمة أخرى.
قائمة بتجارب: STM32-nucleo


التحكم باضاءة  LEDبمعد ت مختلفة.



استخدام جهاز حساس درجة الحرارة الرقمية.



ربط وحدة  NRF24L01مع وحدة STM32



ربط وحدة  mhz RF 433مع . STM32



ربط وحدة  RFIDمع .stm32-nucleo

تجارب ا من السيبراني

mBot STEM coding RoBOT
يمكن للمبتدئين استخدام هذا الروبوت لتعلم
البرمجة mBot .هي لعبة روبوت تعليمية رائعة
لتعلم ا لكترونيات والروبوتات والبرمجة بطريقة
ممتعة وسهلة .وهو يعلم الط ب كيفية البرمجة
باستخدام طريقة البرامج التفاعلية.

يدعم هذا المختبر العديد من التجارب بما في ذلك
ا ستط ع باستخدام ) Maltegoأداة مفتوحة
المصدر(  ،ومسح المنافذ باستخدام "، "Nmap
وتقييم الثغرات ا منية  ،وتجاوز المخزن المؤقت
 ، SHEواختراق النوافذ باستخدام  ، Kaliوالهجوم
النشط عبر ا نترنت  ،واختطاف  ، DDLوتصعيد
ا متيازات  ،واستغ ل الويب.
إلى جانب هذه التجارب  ،يتم استخدام هذا المعمل
للتدريب على ا جراءات ا دارية لتكوين أصول
الشبكة .تشمل تجارب التدريب المتاحة تعطيل
خدمات الشبكة وتكوين أمان المحو ت ا ساسية
وتأمين أجهزة توجيه  Ciscoوتعطيل معلومات
جهاز الشبكة وتنفيذ وتكوين  IPv4 ACLsوأمن منفذ
التبديل وتنفيذ جدران الحماية البسيطة وتنفيذ
 VPNباستخدام بروتوكول  GREوتكوين مصادقة
 AAAعلى أجهزة توجيه . Cisco

ﻲ ﻣﻦ اﻻﺗحﺎد اﻷوروﺑﻲ ويتح ّمل الشركﺎء ﻓﻲ ﻣشروع ايريدر المسؤولية الكﺎﻣلة لمحتواهﺎ الذي ﻻ يعكس ﺑﺎلضرورة ﻣواقف اﻻﺗحﺎد
ﺗ ّﻢ إعداد هذه الوثيقة ﺑدعﻢ ﻣﺎل ّ
اﻷوروﺑﻲ.

للمزيد من المعلومات حول مشروع IREEDER
الرﺟاء زيارة موقعنا اﻻلكتروني:
http://ireeder.ahu.edu.jo/

