
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Road congestion and vehicles have 

become a major obstacle in every 

place where the probability of 

occurrence of accidents is increasing 

day by day, so it is necessary to use 

the traffic system to regulate the 

movement of vehicles and regulate 

the passage of people at intersections. 

In this project, a traffic signal was 

organized, through which the 

passage of cars, the passage of 

people, the dispensing of the traffic 

police in roads and intersections to 

regulate the passage of vehicles and 

persons, and the reduction of 

accidents and human and material 

losses. This work was done on the 

intersection of three main roads. The 

Arduino board was used and a set of 

LEDs, resistors and wires were 

programmed on the Arduino board 

to operate on a traffic light system to 

regulate the desired intersection. 

 الخالصة

 رئيسية عقبة والمركبات الطرق ازدحام اصبح

 حصول احتمالية تتزايد حيث مكان كل في

 من اصبح لذلك يوم بعد يوما الحوادث

 لتنظيم المروري النظام استخدام الضروري

 عند االفراد مرور وتنظيم المركبات حركة

 اشارة تنظيم تم المشروع هذا ففي التقاطعات. 

 و  السيارات مرور تنظيم خاللها من يتم مرور

 شرطة عن االستغناء  و االشخاص مرور

 مرور لتنظيم  التقاطعات  و الطرق في المرور

 والخسائر الحوادث وتقليل واالشخاص المركبات

 على العمل تم البحث هذا . في والمادية البشرية

 استخدام رئيسية. وتم طرق ثالث من تقاطع

 اللدات من ومجموعة االردوينو بورد

 بورد  على البرمجة وتمت واالسالك والمقاومات

  مروري ضوئي نظام على تعمل لكي االردوينو

 . المنشود التقاطع لتنظيم

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة التقنية الوسطى

بعقوبة-المعهد التقني  
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