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المقدمة 
Supervisory Control and Data Acquisitionھى أختصار(SCADA)سكادا

تجمیع البیاناتعن طریقالتحكم فى العملیات الصناعیة المختلفة و ذلك ھو نظام یقوم بوظیفتى المراقبة و
ى یقوم بعرض قیم الحساسات و و أرسالھا إلى كمبیوتر رئیسمن الحساسات الموجودة فى العملیة الصناعیة

و یكون رسال أشارات تحكم إلى المشغالت الموجودة فى العملیة الصناعیة من خالل شاشة التشغیلأ
حیث یقوم بمھمة قراءة الحساسات و Data Acquisition Cardالوسیط بین الحساسات و الكمبیوتر ھو 

كما فى الكتاب السابق أو عن طریق Serialتخزینھا بداخلھ ومن ثم األتصال بالكمبیوتر عن طریق منفذ 
دوالر وفى ھذا الكتاب 200من شركة الب فیو بأسعار تبدأ من DAQكارت و یتم شراءهUSBمنفذ 

بتكلفة بسیطة جدا عن طریق كنترولرعن طریق المایكروDAQسنتناول كیفیة بناء كارت 
PIC18f4550.

:من ثالثة أجزاءSCADAیتكون نظام سكادا 

تقوم بتجمیع المعلومات من الحساسات الموجودة الذىDAQكارت یتمثل فى Hardwareاألولالجزء 
باألضافة إلى جھاز الكمبیوتر.فى العملیة الصناعیة

باألتصال بالھاردویر و ھو البرنامج المثبت على جھاز الكمبیوتر الذى یقوم Softwareالثانىالجزء 
توضح سیر العملیة Reportsو أصدار تقاریرو تمثیلھا للمستخدم فى شكل منحنیات و قیمأستقبال البیانات

.عند حدوث خطأ معینAlarmsالصناعیة و أنذارات 

وسیلة األتصال التى تقوم بنقل المعلومات من الحساسات ألى یمثلوCommunicationالثالث الجزء 
جھاز الكمبیوتر و التى تصل غالبا لمئات األمیال و قد یستخدم األنترنت أو األتصال عن طریق القمر 

الصناعى و یجب أستخدام وسیلة أتصال مؤمنة ومشفرة حتى ال یتاح ألى شخص من خارج النظام بالتحكم 
التقاریر فى المعدات و قراءة

جزئین:ینقسم الكتاب إلى 

دائرة المایكركنترولرعلى برنامج المحاكاة و كتابة الكود تنفیذیشمل :المایكروكنترولر-الجزء األول
.USBالبیانات إلى الكمبیوتر عبر منفذ أرسال و أستقبال الخاص بلغة المیكروسى و كیفیة 

البیانات رضالمایكروكنترولر وعالالب فیو وبینالربطیشمل شرح كیفیة :الالب فیو-الجزء الثانى
عن Digital Sensorعن طریق عدادات و یتم تمثیلAnalog Sensorعلى المستخدم حیث یتم تمثیل 

أجھزة على خرج 8مفاتیح فى شاشة الالب فیو یمكنھم التحكم فى 8طریق لیدات مع توافر
المایكروكنترولر.

www.almohandes.org



المایكروكنترولرول : ألالجزء ا

ھاردویر المایكروكنترولر.1

طرف 40على PIC18F4550المایكروكنترولریحتوى

USB Moduleأھمھا الخصائص العدید من و یحتوى على 
32 KbytesFlash program memory

DC – 48 MHzOperating Frequency

Ports A, B, C, D, EI/O Ports

Enhanced USARTSerial Communications

1Universal Serial Bus (USB)Module

13 Input Channels10-Bit Analog-to-Digital Module
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أستغالل منافذ بھذا الشكل یتمو كما بالصورةیتم توصیل المیكروكنترولر على برنامج المحاكاة 
Startمن قائمة Virtual USBو یجب تنصیب بالكاملالمایكروكنترولر > Proteus

سیتم أستخدام أطراف المایكروكنترولر كالتالى

Input ( Digital Sensor )PORTB (RB0-RB7)

Input ( Analog Sensor )PORTA (RA0-RA5), PORTE (E0-E2)

Output (Digital Sensor )PORTD ( RD0-RD7)

LCDPORTC(RC0-RC2 & RC6-RC7), RA4

USBRC4, RC5

یجب مراجعتھا من الداتاشیت أو من كتاب : المعلومات الفنیة الخاصة بالتوصیل العملى ملحوظة
Advanced PIC Microcontroller Projects in C.
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برنامج المایكروكنترولر.2
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الشرحرقم السطر

USBالذى یحتوى على التوصیف الخاص ب descriptorأستدعاء ملف6

الكمبیوترتخزین الداتا المستقبلة من بسیقومتعریف المتغیر الذى 8

الداتا المراد أرسالھا ألى الكمبیوترتخزین بسیقومتعریف المتغیر الذى 9

Digital Sensorتقوم ھذه الدالة بقراءة قیم 11

Analog Sensorsتقوم ھذه الدالة بقراءة قیم 12

LCDتقوم ھذه الدالة بالكتابة على 13

دائمبشكل USBكل فترة معینة ألبقاء أتصالInterruptأستدعاء 15,16,17

بدایة البرنامج الرئیسي19

LCDتھیئة مودیول 20

LCDمسح أى بیانات موجودة على شاشة 21

LCDأطفاء مؤشر 22

Comparatorsتعطیل 23

24
OutputلیكونPORTDتھیئة 

Inputلیكون PORTBتھیئة 

USBتھیئة األتصال عن طریق منفذ 26

النھائیة لتكرار البرنامج بشكل مستمر Whileبدایة 28

USBبدایة الجزء الخاص بأستقبال الداتا من الكمبیوتر عبر منفذ 

30

و read_buffوتخزینھا فى المتغیر USBتر عبر منفذ وتقوم ھذه الدالة بأستقبال الداتا من الكمبی
تكون الداتا المستقبلة على شكل مصفوفة حیث یمثل العنصر األول القیمة المراد وضعھا فى 

PORTD و باقى العناصر تمثل الكتابة المراد عرضھا علىLCD تقسیم عناصر المصفوفة و
تحدیده بداخل الالب فیویتم

PORTDبداخل read_buff[0]یتم وضع قیمة العنصر األول من المصفوفة31

32
read_buffوذلك لعرض باقى عناصر المصفوفةLCDأستدعاء الدالة الخاصة بالكتابة على 

67على الشاشة و سیتم شرحھا فى السطر رقم 
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USBأرسال الداتا ألى الكمبیوتر عبر منفذ بالجزء الخاص بدایة 

63و سیتم شرحھا فى السطر رقم Digital Sensorأستدعاء الدالة الخاصة بقراءة قیم 34

Analogأستدعاء الدالة الخاصة بقراءة قیم 35 Sensor 37و سیتم شرحھا فى السطر رقم

36
لى إیتم أرسال المصفوفة write_buffو تخزین الناتج فى المصفوفةSensorsبعد قراءة قیم 

USBالكمبیوتر عبر منفذ 

39
سیتم قطع األتصال بین المیكروكنترولر و الكمبیوتر RE3فى حالة الضغط على الزر الخاص ب 

Device Managerو نالحظ أختفاء الجھاز من شاشة 

Analog sensorsالدالة الخاصة بقراءة قیم 43

و لتخزین ھذه القیمة10bitوذلك ألن الدقة 1024إلى 0من Analog Sensorقیمة
بداخل الالب فیوعلى حدة و تجمیعھم Byteو یتم أرسال قیمة كل Byte 2البد من تخزینھا بداخل 

write_buff[0]من قیمتھ بداخل byteاألول و تخزین أول Analog Sensorقراءة قیمة44

write_buff[1]األول بداخل Analog Sensorمن قیمة Byteتخزین ثانى 

Digitalالدالة الخاصة بقراءة قیم 69 sensors

70
و یتم 255ألى 0و تكون من Digital Sensorو التى تمثل قیم PORTBیتم تخزین قیمة 

Digitalو یمكن أرسال قیمة كل write_buff[16]تخزینھا فى  Sensor بصورة منفصلة و لكن
write_buffقیم من المصفوفة  8سنحتاج ألى 

LCDالدالة الخاصة بالكتابة على 73

75
بداخلھا و یوجد متغیر LCDتعریف المتغیرات التى سیتم تخزین الكتابة المراد عرضھا على 

للبیانات المراد عرضھا على السطر األول

76
32إلى 17على السطر األول و الحروف من 16إلى 0ھى كتابة الحروف من forloopوظیفة 

تكون مسجلة فى المصفوفة LCDعلى السطر التانى مع مالحظة أن الحروف المراد كتابتھا على 
read_buff[32]حتى read_buff[1]من 

LCDعلى السطر األول فى شاشة First_Lineطباعة قیمة المتغیر 81

LCDعلى السطر الثانى فى شاشة Second_Lineطباعة قیمة المتغیر 82

LCDتحدید األطراف الموصل علیھا شاشة 86-98
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و یمكن فتحھامن خالل األداة المرفقة مع برنامج میكروسى Descriptorملف یتم أنشاء 

Toolsمن القائمة  –> HID Terminalو یتم حفظھ فى نفس مجلد البرنامج.

األجھزة شركة لبیع مثل ھذهكان لدیكرقم موزع الجھاز یعنى لو 
ھیكون ده الرقم الخاص بشركتك

VID : Vendor ID
رقم المنتج لو شركتك بھا العدید من المنتجات ستضع لكل منتج رقم 

خاص بھ.تعریف
PID : Product ID

64Report lengthالتى سیتم أرسالھا و أستقبالھا أقصى عدد Bytesعدد 
مللى ثانیة سیكون معدل 1یتم وضع قیمة األنتربت بالمللى ثانیة لو 

مرة بالثانیة1000األرسال و األستقبال 
End points Poolingint.

device managerVendor nameشركتك و الذى سیظھر فى أسم 
Product nameعند توصیل الجھازtask barأسم المنتج و الذى سیظھر فى 

DAQالجھاز ھنا یقصد بھ كارت 
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Project-Edit Projectوذلك من قائمة Configuration bitsو یتم تعدیل 

كدخل و خرجPORTBاألولى ألستخدام أطراف 

و أستخدامھ كدخل و خرجResetالثانیة أللغاء زر 

یوجد المزید من األعدادات فى حالة التوصیل العملى: ملحوظة

أسم الجھاز الذى تم Task Barعند تشغیل البرنامج السابق فى برنامج المحاكاة سیظھر لدیك فى 
SCADA Systemوھو Descriptorوضعھ مسبقا فى ملف 

Device Managerو أیضا سیظھر لدیك فى 
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عن LCDوالكتابة على Digital Actuatorو یمكن إرسال قیم ألى برنامج المحاكاة لتشغیل 
HID Terminalطریق األداة 

VISAمن خالل INFعن طریق أنشاء ملفتعریف الجھاز عمل و یلزم Device Manager: فى حالة تشغیل الالب فیو لن یتم التعرف على الجھاز الموصل بالرغم من ظھوره فى مالحظة
Driver Wizard
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الجزء الثانى : الالب فیو
ینقسم البرنامج الرئیسى إلى ثالثة أجزاء 

USB: فتح األتصال مع منفذ الجزء األول
إلى المیكروكنترولرData: أرسال الجزء الثانى
من المیكروكنترولرData: أستقبال الجزء الثالث
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USBاألتصال مع منفذ .1

علیھDataللتمكن من أرسال و أستقبال USBمع منفذ Sessionجلسة أتصال یلزم فتح

الخطوة األولى 

Right Click > Instrument I/O > VISA > Advanced > Open

Right Click on point > Create > control

Right Click on Control > Select VISA Class >I/O
Session > USB Raw

VISA resource name

VISA resource nameتوصل بالمرحلة التالیة

Error outتوصل بالمرحلة التالیة
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الثانیةالخطوة 

Right Click > Instrument I/O > VISA > Advanced >Event handling > Enable Event

الثالثةالخطوة 

Right Click > Instrument I/O > VISA > Write

VISA resourceتوصل بالمرحلة السابقة name, Error in

Write bufferإلى المیكروكنترولرتوصل بالبیانات المراد أرسالھا 

VISA resourceتوصل بالمرحلة التالیة out, Error out

VISA resourceتوصل بالمرحلة السابقة name

Right Click on point > Create >Constant
Click on Constant > Select USB interrupt

Event type

VISA resourceتوصل بالمرحلة التالیة out

Error outتوصل بالمرحلة التالیة
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الرابعةالخطوة 

Right Click > Instrument I/O > VISA > Advanced > Event handling >Wait on Event

VISA resourceتوصل بالمرحلة السابقة name, Error in

Right Click > Create > ConstantEvent class

eventبالمرحلة التالیةVISA USB Intr Eventتوصل 

الخامسةالخطوة 

Right Click > Instrument I/O > VISA > Advanced > Bus Specific >VISA USB>
Get Intr Data

VISA USB Intr Eventمن المرحلة السابقةeventتوصل ب 

Data bufferتحتوى على البیانات المستقبلة من المایكروكنترولر 

VISA USB Intr Event outتوصل بالمرحلة التالیة

السادسةالخطوة 
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إلى المیكروكنترولرالالب فیومن Dataأرسال .2

أجھزة موصلة بالمایكروكنترولر كما یمكننا أیضا الكتابة على شاشة 8یمكننا التحكم فى 
LCDالموصلة بالمایكروكنترولر من خالل الالب فیو.

حرف فى كل سطر ولذلك 16أن تعرض یمكنھاالموصلة بالمایكروكنترولر LCDشاشة 
و Dataحتى ال یقوم المستخدم بأرسال USBیتم التحقق من عدد الحروف المرسلة إلى 

LCDذلك فى الخانة المخصصة للكتابة على 
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: التحكم بثمانیة أجھزة موصلة بالمایكروكنترولرالجزء األول

Right Click > Buttons > Toggle Switch

Clusterمفاتیح فى8یتم تجمیع خرج .1
ArrayألىClusterتحویل ھذه.2
بناءاً على المفاتیح المضغوطة 255ألى 0ألى أرقام و التى تكون من Arrayتحویل.3
.ASCIIصیغة ألى Decimalتحویل رقم من صیغة .4
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Right Click > Programming > Cluster > Bundle

Right Click > Programming > Cluster > Cluster to
Array

Right Click > Programming> Numeric >
Conversion > Boolean Array To number

Right Click > Programming > Numeric > Data
manipulation > Type Cast

Right Click > Programming > String > String
Subset

Typeوظیفتھا تقوم بعمل فلترة على الحروف الخارجة من 
Cast حروف و احد علیھ الداتا و الباقى 4(یخرج منھا حوالى

8ألنھ ھو المحمل بقیمة 3داتا مجھولة ) و أختیار الحرف رقم 
لى المایكروكنترولر مفاتیح و من ثم أرسالھا إ

LCDالكتابة على شاشة :الجزء الثانى

Write Me To LCDفى الحالة العادیة یكون الخرج ھو ما یكتب بداخل 

یتم أرسال نص فارغ لمسح النص القدیم من على الشاشةRefresh meوعند الضغط على زر 

بداخلھاRamتحتوى على ذاكرةLCDوذلك ألن شاشة 

www.almohandes.org



تجمیع الجزئین السابقین : الثالثالجزء 

حرف 33او التحقق من طول البیانات و التأكد من عدم تجاوزھالسابقین یتم تجمیع الجزئین 

LCDحرف للكتابة على 32مفاتیح + 8ھما ناتج جمع الحرف الخاص ب 

Right Click > Programming > String > Concatenate string

Right Click > Programming > String > String length

Right Click > Programming > String > String Subset

Right Click > Programming> Comparison > Select
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من المایكروكنترولر فى الالب فیو Data. أستقبال 3

Digital Sensorعرض قیمة وGaugesعلى عدادات Analog Sensorیتم عرض قیمة 
Ledعلى لیدات 

و تكون العناصر بداخلھا مرتبة بناءاً على ما Arrayو یتم أستقبال البیانات على شكل مصفوفة 
.تم تحدیده داخل برنامج المایكروكنترولر
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Right Click > Programming > Array > Index Array

Right Click > Programming> Numeric > Data
manipulation > Join Numbers

Analog Sensor 1وھما قیمة Byte 2تقوم بتجمیع كل من 

Right Click > Programming > Cluster >unbundle
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DAQتعریف كارت .4

وھى أختصاراً NI-VISAعن طریق hardwareیتم األتصال بین الالب فیو و أى أجھزة 
Virtual Instrument Software Architecture و تكون ھى المسئولة عن برمجة و

تعریف األجھزة المتصلة و أتاحتھا لبرنامج الالب فیو للتعامل معھا.

من قائمةDriver Wizardلتعریف المیكروكنترولر كجھاز بداخل الالب فیو یتم فتح 

Start > All Programs > National Instruments > Visa > Driver Wizard

USBثم نختار نوع التوصیل 

لن یتم التعرف على الجھاز فى حالة أختیار (بالرغم من ظھور أسم الجھاز otherثم نختار 
أسمھ من القائمة )

Vendorثم یتم كتابة  ID بنفس القیمة المكتوبة فى ملفDescriptor
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ثم نختار مكان حفظ التعریف

Runفى وضع بروتوسثم نختار تثبیت التعریف و یجب أن یكون برنامج 

Device Managerو للتأكد من تثبیت التعریف بشكل صحیح نالحظ ظھور التعریف 
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یمكنك أتباع الخطوات التالیةNI-VISAفى حالة عدم توفر لدیك 

و ستجده بداخل ملفات الكتابتنصیب الدرایفر الذى تم أنشاءه بنفس الطریقة األولى.1

Updateیتم عمل Device Managerمن .2

یتم أختیار البحث عن مكان التعریف.3
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یتم أختیار التعریف المطلوب.4

ستجد أسم الجھاز كما بالصورة.5
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صور الدائرة
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على الرابط التالىأثناء العمل و یمكنك مشاھدة فیدیوھات الدائرة 
tLrg-http://www.youtube.com/channel/UC_YERaNMA9pfMjZ5M0

و یمكنك شراء الدائرة من الرابط التالى
http://arabmicro.com/products.php
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