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كمھندس بحث و تطویر بأحدى الشركات, أعملمجال التحكم األلىبمھتمو حالیا منذ الصف الثانى الثانوى 
و .الثانى إلى األنجلیزیةالكتاب و قمت بترجمة الصناعیة باألسكندریة , قمت بتألیف ثالثة كتب إلى األن
.الكتب متوفرة للتنزیل المجانى على رابط موقعى باألسفل

PLCأساسیات .1
كیف تبنى منظومة سكادا بواسطة المایكروكنترولر و الالب فیو.2
المراقبة و التحكم فى العلمیات الصناعیة بأستخدام المایكروكنترولر و الالب فیو.3
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المقدمة
.و مناسبتھا للبیئة الصناعیةالكھربیة من الضوضاءحمایتھاالثبات وبالموثوقیة وPLCتتمیز أجھزة 

تطبیقات حدیثة مثل التعرف على الصوت و التعرف على دعم و تتمیز برامج الالب فیو بسھولة البرمجة و 
.سھولة عرض البیانات علیھاالصورة و أمكانیة األتصال بقواعد البیانات المختلفة و 

قى لیب, ة مثل التعرف على الصور باألضافة إلى ثمنھ المرتفعتقنیات حدیثتطبیقصعوبة PLCو یعیب 
عملیة وPLCأجھزة و خطوط األنتاج تأتى مجھزة بأن معظم المصانعھو العائق الرئیسى أمام الالب فیو

تبع الالب فیو تكون مكلفة للوقت حیث تصل دقیقة وقت التوقف DAQنقل البرنامج و التوصیالت منھ إلى 
لمئات األالف من الجنیھات.عفى بعض المصان

LabViewمن ھنا نشأت الحاجة للربط بین  , PLC لألستفادة من ممیزاتھم و ھو ما دعمتھ شركة الالب فیو
مت بدعم التواصل مع حیث قاmoduleDatalogging and supervisory controlعن طریق أصدار

.OPC Serverعن طریق PLCمعظم أجھزة 

ینقسم الكتاب إلى ثالثة أجزاء

OPC Serverو تھیئتھ لألتصال ب Siemens S7-300من نوع PLC: التعرف على كیفیة برمجة الجزء األول

LabViewوPLCفى الربط بین كل من او دورھOPCھوم تقنیة: التعرف على مفالجزء الثانى

OPC Serverمع : تھیئة الالب فیو لتبادل البیانات الجزء الثالث
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PLCالجزء األول : 

SIMATEC Managerنقوم بفتح برنامج .1
SIMATEC 300 stationنقوم بأنشاء .2
أى یدعم PNیكون فى أسمھا الرمز CPUو أدخال أى Hardware Configurationنقوم بفتح .3

Industrialاألتصال عن طریق  Ethernet
سیتم فتح قائمة CPU 315-2 PN/DPبعد اختیار النوع .4

یمكن أیضا الدخول على أعدادات الشبكة  من.5
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تظھر قائمةNewبعد الضغط على .6

Save and Compileنختار Stationمن قائمة .7

و كتابة برنامج بسیط OB1قم بفتح.8
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Simulateثم أختیار Optionsمن قائمة Simulationثم نقوم بتشغیل .9 modulesاو من خالل

OB1المعرفة فى و نعدلھا بحیث نستطیع مراقبة المتغیرات S7-PLCSIMستظھر قائمة .10

و و كارت الشبكة الحقیقىPLCSIMیعمل كوسیط بین المحاكاة لNetToPLCsimالبد من تشغیل برنامج 
OPC Serverعبر PLCلكى نستطیع التواصل مع 

ستظھر لنا الرسالةAdministratorك NetToPLCSimنقوم بفتح برنامج .11
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و كارت الشبكةPLCلعمل وصلة وھمیة بین ADDنقوم بالضغط على .12

و كارت الشبكة الحقیقىPLCعنوان األبى لكل من نقوم بادخال .13

موصل على كارت الشبكة الحقیقىPLCلیصبح بعدھا Start allبالضغط على نقوم .14

فى كل مرة تتصل بالشبكةجدید IPبداخل أعدادت الشبكة بدال من الحصول على IPیفضل كتابة .15
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OPC Server:الجزء الثانى

و for Process ControlObject Linking and Embeddingإلى OPCتشیر كلمة 
و ھو بروتوكول للربط  بین أى جھاز تحكم مثل OLE for Process Controlصر إلى ختت

PLCأوDCS و تم تطویره فى عام أو األوفیس مثل برامج السكادا الویندوزتطبیقاتو بین
1996.

المستخدمة فى الصناعة حیث یقوم بمھمة PLCأنواع لمعظمDriversمجموعة من بداخلھیحوى السیرفر 
و من ناحیة أخرى یقوم السیرفر بمشاركة ھذه البیانات مع البرامج األخرى األجھزة المختلفة تبادل البیانات

.OPCمثل الالب فیو أو مجموعة األوفیس عبر تقنیة 

OPCالخاص بھ تقوم منظمة Driverفبدال من قیام كل برنامج بكتابة OPCیتضح فائدة تقنیة ھناومن 
إلى السیرفر الخاص بھا و بالتالى یصبح متاح لكل البرامج بكل سھولة.Driverبأضافة 

عبر المنتجة لبرنامج الالب بدعم األجھزة الصناعیة المختلفةNational instrumentsقامت شركة 
OPC Serverعبر تقنیة Fieldbus, Industrial Ethernetالبروتوكوالت المشھورة مثل 

Datalogging and Supervisory Control Moduleقم بتنزیل OPC Serverلتنصیب 

http://ftp.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/2012DSC_downloader.exe

تعمل لمدة ساعتینNI OPC Severمن تجریبیةنسخة بوفر تو ھو ی
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NI OPC Serverبفتحقم .1

New Channelقم بأضافة .2

قم بأختیار أسم معین.3

السابق أنشاؤھا channelالمراد ألحاقھ ب Driverقم بأختیار .4
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NetToPLCsim.قم بأختیار كارت الشبكة الذى تم ربطھ مع برنامج 5

finishثم أضغط قم بأختیار األعداد الذى یناسبك.6

Click to add a deviceأضغط على ثم فى القائمة Channelستالحظ ظھور أسم .7
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دخال أسم الجھازقم بأ.8

المراد التعامل معھPLCSiemensمودیولقم بأدخال .9

NetToPLCSimألنھم مرتبطین عبر PLCقم بأدخال عنوان األى بى الخاص بكارت الشبكة و لیس .10
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قم بأدخال ما یناسبك من أعدادت.11

102رقم البورت أختار.12

اختار االعدادات المناسبة لمشروعك.13
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بعد األنتھاءfinishقم بالضغط على .14

add tagفى القائمة  ثم أضغط على Deviceستالحظ ظھور أسم .15

PLCو عنوانھ بداخل tagقم بأدخال أسم .16

لتكون بھذا الشكل.17
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بین كل من الربطأن للتأكد من وھمى . و الذى سنستخدمھ Clientأمكانیة أنشاء NI OPC Serverیوفر 
Device وClientتم بشكل سلیم.

OPC Clientقم بفتح .18

ھادالتى قمنا بأعداtagsى حتى ترى القائمة الیمنقم بالتنقل عبر .19

لیعمل معك التوصیل بشكل صحیح تأكد من تشغیل الثالث برامج كما بالصورة.20
OPC Client > PLCSIM > NetToPLCSim
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LabViewالجزء الثالث : 

.OPC Serverو الذى سیقوم بأرسال و أستقبال البیانات من ClientOPCسیقوم برنامج الالب فیو بدور

I/O Serversو أختر قم بأنشاء مشروع جدید.1

Continueثم أضغط OPC Clientأختار .2

National Instruments.NIOPCServersختار .3
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Create Bound Variablesقم بالضغط یمین علیھا ثم أختر Libraryسیتم أنشاء .4

Structuresو من قائمة Block Diagramللمشروع السابق ثم نذھب إلى VIنقوم بأضافة .5

While Loopو یتم وضعھم داخل بأى عنصر نریدهShared Variableنقوم بربط قیمة .6

و ذلك بالوقوف على العنصر المراد ربطھ ثم Shared Variableو ھناك طریقة أخرى ألنشاء .7
Right Click > Create > Shared Variable node
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