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 مقدمة

فإننا سوف نتدرج بطرح األمثلة علَّها تكون مريحة في فهم هذا  نشوؤهلتبسيط نظام سكادا وكيفية 
 :تاح ومصباح كما في الشكل التاليلنفترض أن لدينا دارة كهربائية بسيطة تتألف من مف. النظام 

 
هذه الدائرة البسيطة تتيح للعامل مراقبة حالة المفتاح فيعلم من خاللها فيما إذا كان المفتاح في 

وفي مثال آخر إذا كان المصباح مرتبط مع . وذلك اعتماًدا على حالة المصباح offاو onحالة 
دارة تغذية محرك فإن المصباح يكون داللة على حالة عمل المحرك فيما إذا كان متوقف أو 

لى اآلن ليس هناك شيء يخص نظام  سوى المراقبة واآلن تخيل أن المصباح  SCADAيدور وا 
 م عن مكان وجودك، فمن الواضح بأننا ال نستطيع إيجاد دائرةك  100والمفتاح هما على بعد

كهربائية بهذا الطول تمتد على هذا المجال فسيكون لدينا مشكلة في عملية المراقبة واآلن سنقوم 
دائرة من هذا الشكل عندها لن نستطيع  0222بتعقيد هذه المسألة أكثر حيث لنفترض أن لدينا 

بالتشارك  واحدة اتصال دائرة استخدام يمكننا بأنه يقول ما أحًدا لعلو  دائرة اتصال 0222تأمين 
وهكذا  الثانية الدائرة حالة نرسل ثم األولى الدارة حالة نرسل أن أوال علينا عندها جميًعا بينها
اآلن  ولحد حالتها عن معلومات بإرسال تقوم دائرة  2000أل هذه من دائرة أي نحدد أن وعلينا

 يواجه المسكين العامل ذلك سنجد فإننا اآلخر الجانب إلى انتقلنا ما فإذا الحل مقبولة المشكلة
 المعلومات خالل من دائرة  2000مراقبة عليه حيث وفهمها المعلومات هذه مراقبة مشكلة في

 سيراقب الكمبيوتر أو الحاسب أن حيث حاسب أو كمبيوتر باستخدام المهمة له به سنبسط وشفقة
 غيرها دون واحد وقت في واحدة دائرة مراقبة للعامل ويتيح هذه الدوائر كل

 هناك أن أو طبيعية عمل حالة في الدائرة كانت إذا فيما العامل الحاسب سيخبر الدوائر إن من
 عندما ما لدائرة إنذار بحالة العامل ويعلم الدوائر كل سيراقب هنا أن الحاسب أي، عليها ما خطر

 .لها تتعرض
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 يدل رقم :المثال سبيل على مستمرة تشابهية معلومات على تحوي أن الدوائر لبعض يمكن واآلن
 قيمة مسبًقا بأعظم يعلم أن يجب الكمبيوتر فإن الحالة هذه في، ما خزان في الماء مستوى على

 المجال فإن هذا القيمة تتجاوز وعندما طبيعية الحالة أن يعتبر حتى للمستوى قيمة وأصغر
 النظام هذا لنطور واآلن .بها العامل سينذر وبالتالي خطر حالة في يمر أنه سيعتبر الكمبيوتر

 أجزاء حالة على رسومي يدل بشكل المعلومات هذه عرض إمكانية للكمبيوتر نتيح حيث أكثر
 .تدرجها وعن النظام

 ولكن في الحقيقة ان نظام سكادا اكثر تعقيدا حيث ان هناك في النظام اماكن مخصصة
 فتح علينا أوال آلخر مكان من مواد ضخ نظام في فمثال للرقمية وأخرى التشابهية للمعلومات
بنظام سكادا  يمثَّل أن يجب بالعمل التتابع هذا المضخة بتشغيل األمر إعطاء ثم الصمامات

 خلل بحدوث تنبيه بإعطاءنظام سكادا  سيقوم المراحل أحد في خلل حدوث ،وعند واضح بشكل  
 ورسم إليه وردت التي المعلومات ويظهر يلخِّص إن الحاسب بإمكانو   .معالجته إلى كي يصار
 يقوم أن أيًضا وعليه .محددة زمنية فترة على الواردة للمعلومات القيم التشابهية توضح منحنيات

 دوري وبشكل سير العمل فيه يوضح النظام لمدير يصدر تقرير في ويلخصها المعلومات بجمع
 .محددة فترات في
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 Supervisory Control and Data Acquisition( SCADA) تعريف ال

رسالها النظام في الموضوعة الحساسات واألجهزة من البيانات بتجميع يقوم نظام هو مركز  إلى وا 
 التطبيقية.بها التحكم البرامج أحد وهو .المراقبةو  والتحكم اإلدارة لغرض التحكم والمراقبة الرئيسي

 أماكن من الحقيقي الوقت في البيانات بها تجميع يتم التي التحكم عمليات أجل من المستخدمة
 .وبنفس الوقت المحيطة والظروف التجهيزات لمراقبة بعيدة

 

 :تطبيقات نظام سكادا

واسع التطبيق حيث أنه بمثابة مظلة واسعة تنضوي تحتها حلول لمدى واسع من  ان نظام سكادا
 :المشاكل على سبيل المثال وليس الحصر نذكر

 نتاج، وتوليد كهرباء، وتكرير إلى ..العمليات الصناعية بكامل اختالفاتها، من تصنيع، وا 
 .آخره

 وخطوط توزيع الكهرباء، ، وتوزيعها، وخطوط أنابيب البترول، كمعالجة المياه، البنى التحتية
 .وأنظمة اإلتصاالت الكبيرة

 التطبيقات الزراعية وأنظمة الري الحديثة. 

 

 :مكونات نظام سكادا

 :يتكون نظام االسكادا المتكامل من أربعة مكونات رئيسية وهي

 .Monitoring Station & Central Controllingمركز المراقبة والتحكم الرئيسي  -

 .  Communication Systeنظام االتصال -

 .Remote stationالطرفية  وحدات تجميع البيانات والتحكم -

 Instrumentation Field اجهزة القياس المختلفة والحساسات الميدانية -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
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وبصورة عامة يتكون نظام سكادا من أربعة مراحل بصورة تسلسلية من المحطات المختلفة حتى 

 :التحكم الرئيسي أو بالعكس هيو  مركز المراقبة

 :المراقبة

 تقوم وحدات تجميع البيانات الطرفية بتجميع البيانات من خالل الحساسات المركبة علي .1
 الخ...وأجهزة القياس المختلفة بالمحطة المحطة مكوناتجميع 

يكون نقل البيانات المجمعة من وحدات تجميع البيانات الطرفية عن طريق نظام االتصال  .0
 .المراقبة والتحكم الي مركز

 بما عليها من برامج ويشمل الحواسيب والسيرفرات مركز المراقبة والتحكم .3

 .وبيان موقف مكونات المحطة من العمل وحدات عرض المعلومات بعد معالجتها .4

 

 :التحكم

 تقوم الحواسيب والسيرفرات الموجودة بغرفة المراقبة والتحكم الرئيسية بمعالجة االوامر .1
 الخاصة بمكونات المحطات

يكون نقل األوامر من غرفة المراقبة والتحكم الرئيسية عن طريق نظام االتصال الي وحدات  .0
 لطرفيةا تجميع البيانات والتحكم

Communication 
Cable - Wireless 

Satellite - DSL 
GMS 

Field Instruments 

Valves Drives / Soft starter 
SWGR / MCC. 

            

         Central Monitoring Station 

Software/ hardware  

 

sRTU 
Local PLC 

Master PLC 

Complete 
SCADA 

System 
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الطرفية بتلقي أوامر التشغيل وااليقاف وتمريرها الي  تقوم وحدات تجميع البيانات والتحكم .3
 وحدة التحكم المنطقي

االشارات بأوامر التشغيل أو االيقاف أو قفل أو فتح  بإرسالتقوم وحدات التحكم المنطقية  .4
 محبس الخ الي مكونات المحطة المختلفة للتنفيذ عن طريق كابالت قدرة

 
 

 :ا بإستعراض مكونات نظام االسكاداوسوف نقوم تباع

 Instrumentation Fieldاجهزة القياس المختلفة والحساسات 
وهي أجهزة ميدانية مختلفة المرتبطة بمكونات المحطة والتي يتم المراقبة والتحكم بها من خالل 

أو  بعض المعلومات وهي أما أجهزة القياس المختلفة والحساسات لرصد ومراقبة ،نظام االسكادا
 .نظامللتحكم في وحدات معينة من ال( الخ..المحابس الكهربائية  –المنتظم  التشغيل بادئ)أجهزة 

ومستوى ، والسرعة، أي تدفق السوائل)وتقوم أجهزة القياس الميدانية بتحويل المعلومات المادية 
 للقراءة من قبل وحدات تجميع البيانات( الجهد أو التيار)إلى إشارات كهربائية ( السوائل، الخ

 .الطرفية

 (.Digital)أو رقمية  (analog)تناظرية  يمكن أن تكون مخرجات االجهزة إما
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 :بعض المخرجات القياسية لهذه االجهزة التناظرية من هذه المجسات هي

 .(مللي أمبير 02الي  2)و (مللي أمبير 02إلى 4)،(فولت 12-2)، (فولت 5 -2)

تستخدم مخرجات الجهد لألجهزة عندما تكون الحساسات بالقرب من وحدات المراقبة والتحكم 
وتستخدم مخرجات التيار عندما تكون الحساسات بعيدة عن وحدات  ،(PLCأو  RTU)الطرفية 

 .المراقبة والتحكم الطرفية

 

 :لبيان الحاالت المختلفة للمعدات مثل (digital output)تستخدم المخرجات الرقمية 

( 2)و ممتلئ( 1)كما يمكن أن تعني أيضا  تعني ايقاف المعدة( 2)و تشغيل المعدة تعني( 1)
 .تعني فارغ

 

 .لتشغيل وايقاف بعض مكونات المحطات( Actuators)تستخدم ال 

 .بغرض التحكم( Digital & Analog Inputs)وبالتناظر تستخدم المدخالت الرقمية والتناظرية 

 

 :علي سبيل المثال

 (Analog Inputs)لتشغيل وايقاف المعدات بينما تستخدم ( Digital Inputs)يمكن أن تستخدم 
 .للتحكم في سرعة المحرك أو حالة الصمامات الكهربية
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 :وفيما يلي نوضح بعض االجهزة والحساسات الميدانية

 

 

 

 

 قياس ضغط جهاز     قياس مستوي جهاز

 

 

 

 قياس حرارةاجهزه  قياس تصرف جهاز

 

 

 

 

  Chlorine  حساسات          PH/Redox حساسات        Turbidity حاسات

 

 

 

 

 

 Oxygen             Soft starter حساسات     Conductivity     حساست
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On/ Off valve  Motor starter  Analyzer 

 

 Remote Stationوحدات تجميع البيانات والتحكم الطرفية 

أجهزة القياس الميدانية والحساسات المتصلة بالمحطة أو المعدات التي يجري مراقبتها وتشغيلها 
وذلك ( RTU)تكون متصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بوحدات تجميع البيانات الطرفية 

كما تستخدم لجمع البيانات من المعدات ونقلها الي . للسماح ببعض العمليات في الموقع نفسة
 .التحكم والمراقبة الرئيسي مركز

وحدات تجميع البيانات الطرفية ( RTU) الطرفية إما وقد تكون وحدات تجميع البيانات والتحكم
أو وحدة نمطية ( Single board)قد تكون لوحة واحدة . أجهزة التحكم المنطقية( PLC)أو 
(modular unit) 

 

  UnitRemote Terminal( RTU) وحدات نقل وتجميع البيانات

وهو جهاز نقل المعلومات يقوم بتجميع المعلومات من الوحدات المختلفة وارسالها الى مراكز 
 .السيطرة

ومصدر للقدرة وذاكرة لخزن المعلومات  CPUمن وحدة معالجة للمعلومات ( RTU)يتكون ال
 & digital)سواء كانت رقمية او متصلة  لإلشاراتاثناء التعامل معها ووحدات ادخال واخراج 

analog ) ويتصل بالمتحكم المنطقي(plc)عن طريق كيبلRS232   اوRS485  ويتصل
 :كذلك بحاسوب لعرض البيانات عن طريق كيبل ضوئي وكما مبين بالشكل
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من خالل وسائط  المراقبة الرئيسي التحكم يتم نقل المعلومات التي يتم تجميعها الى مركز
الى  52) سلكية او السلكية وبسرع مختلفة تتراوح بين  تكون والتياالتصاالت المتوفرة بينهما 

 (.ثانية /نبضة ) بود والذي يعرف ب (  0022اكثر من 

المراقبة الرئيسي حيث بدونها  التحكم وتعتبر اجهزة نقل المعلومات أحدى المفاصل الرئيسية مركز
للمنظومة الكهربائية حيث الكم الهائل من  يتحقق المفهوم الخاص بالتشغيل الكفوء واالمثل ال

المراقبة الرئيسي تؤدي الى تحسين في كفاءة المنظومة في  التحكم الي مركز البيانات التي تنقل
 .مجاالت عديدة قد تكون احصائية او تخطيط للمستقبل وغيرها

 

 (RTU)مات والتي يتم نقلها الى جهاز نقل المعلو  ويمكن تقسيم المعلومات الخاصة بالمحطة
 :ومن ثم الى مركز السيطرة كما يلي

 تحدد وضعية قواطع الدورة والفواصل في المحطة  إشارات(Digital Data ) من حيث حالة
شارات relay الغلق والفتح ونأخذها من مناولة  إشارةالحماية للخطوط والمحوالت مثال  وا 

 .البعد ومناولة الغلق الذاتي وحساسات حرارة الزيت ومناولة األرض وغيرها
  قراءات الفولتية والتيار والقدرة الحقيقية والقدرة الخيالية(Analogue Data ) وتؤخذ من

 (.Transducer)مقاييس محوالت القدرة 
 الخاصة بمعرفة كمية االنتاج والصرف في ( ساعة –ميجاواط ) إشارات(Accumulator 

Data ) ساعة  –وحدات التوليد والمحوالت وتؤخذ على شكل نبضات من مقاييس الكيلوواط
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بأرسالها بصورة  يقوم( RTU)تجميع هذه النبضات في جهاز نقل المعلومات وبعد ان يتم
 .دقيقة جدا في نهاية كل ساعة الى مراكز السيطرة

 صة بالخطوط والمحوالت والباص كوبلرالتحكم في غلق وفتح قواطع الدورة الخا إشارات 
شارة كيلو فولت حيث  422مستوى الفولتية في المحوالت لمحطات  في رفع وخفض التحكم وا 

 من مركز السيطرة وتوصل الى كابينة عبر جهاز نقل المعلومات اإلشاراتهذه  يتم أستالم
بغلق وفتح قواطع  نظام تجميع المعلومات لغرض ربطها الى مناوالت ثانوية وملفات خاصة

 .الدورة في المحطة

 
  Programmable Logic Controller(PLC)أجهزة التحكم المنطقية المبرمجة 

معالج  هو جهاز الكتروني تتكون بنيته األساسية من( PLC)جهاز التحكم المنطقي المبرمج 
والبرمجة، ليستخدم في التحكم الصناعي، يمتاز بسهولة التركيب ( Microprocessor)صغير

 ...(حرارة، اهتزاز، تشويش خارجي أبخرة،)ومقاومته للظروف المحيطة 

وحدات دخل وخرج، توصل على وحدات الدخل الحساسات والمفاتيح ذات ( PLC)يتضمن
، بينما (Toggle Switches)األنواع المختلفة مثل المفاتيح الناخبة، األزرار االنضغاطية 

، (Relays)مثل المؤشرات، الحواكم ( actuators ) توصل على وحدات الخرج المشغالت
، فإنها توصل إلى طرفيات مخارج الـ (Solenoid Valves)الصمامات الهوائية و  الكونتاكتورات،

(PLC.) 

بعد أن يتم تحميله في ذاكرة وحدة المعالجة ببرنامج يصف طبيعة العملية  PLCيتم تشغيل الـ 
 .بتنفيذها بشكل آلي تتابعيالتكنولوجية المطلوبة ليقوم 

قلب نظام التحكم، وعندما يوضع برنامج التطبيق التحكمي المخزن في ذاكرة الـ  (PLC)يمثل الـ 
(PLC ) موضع التنفيذ، فإن الـ(PLC ) تراقب باستمرار حالة النظام من خالل إشارة التغذية

البرنامج ما يجب فعله العكسية من وحدات الدخل الحلقية، وعندها ستحدد بناًء على منطق 
 .وتنفيذه على وحدات الخرج الحلقية
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 :أجزاء جهاز التحكم المنطقي المبرمج هي

- power supply  
- CPU  
- Input / output unit 
- Communication cards  

 
Programmable Logic Controller 

 

المبرمجااة فااي منظومااة  طيااةمسااارات انتقااال البيانااات والمعلومااات ماان والااي اجهاازة الااتحكم المن
 االسكادا

  المبرمجة المعروفة باسم  النمطيةالحساسات واجهزة التحكمPLC  
  اجهزة الPLC المختلفة 
  اجهزة الPLC والكومبيوتر لغرض عرض وتنظيم ومعالجة البيانات 

 
 Communication Systemنظام االتصاالت 

لى من واألوامر المعلومات المختلفة لنقل أنظمة االتصاالت تستخدم  عن المواقع المختلفة وا 
 أو موجات الراديو أو االرضي أو شبكة الهاتف المحمول اتفهال شبكة أو األسالك طريق

 غير وهي موقع أو محطة في ضيق نطاق ضمن األسالك تستعمل .الخ........ فالميكرووي
 للكابالت العالية الكلفة بسبب الواسع الجغرافي التوزع ذات المناطق في عملية
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ن  في ولكن المساحات الشاسعة ذات لألنظمة حال المحمول تشكل الهاتف خطوط استعمال وا 
التي ال يوجد بها  البعيدة كالمواقع اتفهخطوط ال استخدام فيها يصعب والتي الحاالت بعض
 مقبوال حال تمثل الراديوية إشارات استخدام فإن خدمة

وتمتد  (LAN) باسمقد يكون الربط بين اجهزة المنظومة على شكل شبكة محلية والمعروفة 
وتكون عبر مسافات ابعد وهي ( WAN) باسملمسافات محدودة او شبكة موسعة والمعروفة 

 .مربوطة مع بعضها (LANs)عبارة عن عدة شبكات محلية 

 
 :الى مراكز السيطرة بطريقتينو  يتم نقل المعلومات من

 .الطريقة السلكية .1
 .الطريقة الالسلكية .0

 

 :الطريقة السلكية
 :ومنها وذلك باستخدام انواع مختلفة من االسالك لنقل المعلومات

طريقة ارسال االشارات على  PLCتستخدم اجهزة ( power line carrier)اسالك نقل القدرة 
السيطرة البعيدة ونقل المعلومات وذلك لتحقيق درجة عالية من  ألغراضشكل شفرة رقمية 

حيث (.bit/ sec)بود  0422 ،بود 52الوثوقية في نقل المعلومات وتتراوح سرعة االرسال بين 
 .يتم تحويل المعلومات التي تم تجميعها الى موجات مضمنة تحمل على خطوط النقل
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 Cable: العادي المستخدم في نقل االشارات الكهربائية وهو الكيبل. 
 Pilot cable:  وهو كيبل خاص لنقل اشارات السيطرة يستخدم في منظومات سكادا ويكون

معزوال بشكل محكم بحيث يحافظ على االشارة من الضوضاء والحث اذا كان بجانب خطوط 
 .الضغط العالي

 Optical fiber :معلومات على شكل موجات ضوئية وهو الكيبل الضوئي الذي ينقل ال
 .وبسرعة عالية جدا

 
 :الطريقة الالسلكية

الى مركز السيطرة الرئيسي على شكل موجات ( RTU)وفي هذه الطريقة يتم نقل المعلومات من 
  Satelliteأو WiMAX أو Microwave)في الفضاء دون الحاجة الى االسالك وقد يكون 

 .الموجات هذهوتوجد اجهزة ارسال واستقبال لبث  (..أو

 

 Monitoring Station & Central controllingمركز المراقبة والتحكم الرئيسي 

وأجهزة ( computers)وهي المحطة النهائية لمنظومة سكادا والتي تحتوي على الحواسيب 
جميع البيانات وترتيبها المسئولة عن ت( software)التي تحمل البرامج ( servers)الخادمات 

رجاع أوامر السيطرة إلى وحدات ال عند ( RTU)وعرضها على شاشات العرض ومعالجتها وا 
 الضرورة 
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 السوفت وير الخاص بنظام االسكادا

وتكلمنا عن وجود حزمة من  ،تحدثنا في الجزء السابق عن الهارد وير الخاص بأنظمة االسكادا
 .البرامج المترابطة والتي تقوم بالمهام المتنوعة ألنظمة االسكادا

سنتعرض في الجزء التالي إلي متطلبات في هذه البرامج بالتفاصيل و يعتبر مفهوم االسكادا ليس 
ata D)البيانات وتخزينها باكتسابقاصرا فقط علي المراقبة بل أوسع من ذلك بكثير فهو يتعلق 

Acquisition ) ضمن قاعدة البيانات والقدرة علي استرجاع هذه البيانات ضمن اساليب معينة
  Trendsمثل التقارير والرسوم البيانية
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 وجود قاعدة بيانات
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 المراجع 

   تم اإلعداد بمشاركة المشروع األلمانيGIZ 
  و مشاركة السادة: -
  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة    محمد غنيم  /مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة     محمد صالح / مهندس 

  شركة مياه الشرب القاهرة    يسري سعد الدين عرابي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية    عبد الحكيم الباز محمود / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية    د رجب الزغبي محم/ مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج   رمضان شعبان رضوان / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة   عبد الهادي محمد عبد القوي / مهندس 

  ة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيز    حسني عبده حجاب / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج   إنصاف عبد الرحيم محمد / مهندسة 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا   محمد عبد الحليم عبد الشافي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية   سامي موريس نجيب / مهندس 

  ب باألسكندرية شركة مياه الشر     جويدة علي سليمان / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف    وفاء فليب إسحاق/ مهندسة 

  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي   محمد أحمد الشافعي / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط   محمد بدوي عسل / مهندس 

  والصرف الصحي بدمياط شركة مياه الشرب   محمد غانم الجابري / مهندس 

  شركة مياه الشرب بالقاهرة    محمد نبيل محمد حسن / مهندس 

  شركة مياه الشرب القاهرة    أحمد عبد العظيم / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة    السيد رجب محمد / مهندس 

  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا    نصر الدين عباس / مهندس 

 الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي    مصطفي محمد فراج / هندس م 

  المعونة األلمانية     فايز بدر / مهندس (GIZ ) 

  المعونة األلمانية    عادل أبو طالب / مهندس (GIZ ) 

 


