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الخالصة
تصمیم وتنفیذ منظومة قیاس ومراقبة متعددة القنوات تعمل على الحاسبة الشخصیة في ا البحث تنـاول ھـذ

من تطبیق وبكلفة قلیلة باستخدام إمكانیات الحاسبة أكثرمح باستخدامھا في الزمن الحقیقي ذات مرونة كافیة تس
.فقط ومكونات مادیة بسیطة

) ( تم قیاس ومراقبة متغیرات الطقس 
ل. 

وسً ) Multiplexer(البیانات وباستخدام دائرة مرسل متعدد 
.واستخدم المنفذ المتوازي للسیطرة على إدخاالت المرسل المتعدد

)Graphical User Interface (GUI)(ة
)MATLAB (دار ـإص)6.5 (

التي تم الحصول وقد تم مقارنة النتائج .عرض الوقت والتاریخ عند كل لحظة قیاسلكذلك وباستخدام أجھزة افتراضیة 

)7 (%)3 (%)3 (%)2 (%
.   للمطر%) 8.2(
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Abstract

The paper involved the design and implementation of a flexible low cost PC
based multichannel measuring and monitoring system by using a personal computer
and a simple hardware.

Weather variables such as (temperature, relative humidity, rainfall, wind speed
and direction) were measured and monitored as an application to this system.

The PC sound card was used as a data acquisition circuit to enter the signals to
the PC, a multiplexer was used to achieve multichannel entering to the sound card,
and a parallel port was used to control signals entering.



Graphical User Interface (GUI) screen with virtual instruments were used to
display data, time, date and analog signals in real time

The results obtained from the system were compared with the results of that
recorded at the meteorology office, it is found that the average error in measuring the
wind speed was (7%), (3%) for wind direction, (3%) for temperature, (2%) for
humidity, and (8.2%) for rainfall.
Key words : PC.based measuring and monitoring for weather variable. Use of
graphical user interface.

مقدمــة. 1
بحثوالھـدف من الالدوافع1-1

)DAQ ( واھم عنصر من ھذه األنظمة ھو المكونات المادیة التي توفر دوائر مواجھة)Interface (
) DAQ cards(وب

)Labview ( و)Measurement Studio (
.شاشات عرض مالئمة 

الحاسبة ومكونات مادیة بسیطة لتصمیم وتنفیذ منظومة قیاس ومراقبة إلى استخدام إمكانیاتبحثھدف الی
متعددة القنوات بكلفة قلیلة ، إذ یتم استالم اإلشارات الخاصة بكل متغیر وتحویلھا إلى إشارات كھربائیة مفیدة 

ات إلى الحاسبة ومناسبة إلدخالھا إلى الحاسبة ویتم اسـتخدام بطاقة الصوت والمنفذ المتوازي إلدخال ھذه اإلشار
.للعرض والخزنمالئمة وربطھا بالبرمجیات المھیأة داخل الحاسـبة لمعالجة ھذه اإلشارات لتكون 

لبحث  ) 6.5(إصدار ) MATLAB(ا
)Graphical User Interface (GUI) (

) Virtual Instruments(لشاشات العرض في البرمجیات المعقدة التي تحوي أجھزة افتراضیة 
.إمكانیة عرض اإلشارات بصورة بیانیة في الزمن الحقیقي

.)txt.(نصياصة تشمل الوقت والتاریخ وقیمة كل متغیر في ملف ذي امتدادتقاریر خ

مراجعة عامة لألعمال السابقة 1-2

متصمیم منظومة ب]R.Lappalainen (]1و Korhonen(الباحثان قام
على الحاسبة الشخصیة في الزمن الحقیقي ، حیث یتم

.شخص ما خارج ظروف المستشفى

)Ui-Pil ChongوSung-Sang Lee (]2[

.للتعرف على العطالت التي تصیب المكائن

]Butchvarov D. (]3(واستطاع الباحث 
یعتمد على المعالج الدقیق،ھذه المنظومة ص) Controller(ومسیطر ) PC(باستخدام الحاسبة 

PC
.والمتحسسات ومن ضمنھا متحسس الحرارة ومتحسس وزن السائل وغیرھا

راقبة فقد تمكن باستخدام إمكانیات الحاسبة من تصمیم منظومة قیاس وم]Parveen k. (]4(أما الباحث 
نجرة  لح قي ل در ل وف ا غضر ل في ا دث  تح تي  نعة ال لمما الف ا ت اخ من  تجة  ارة النا عند ) Thyroid Cartilage(لإلش

)Vocal Chords ()Electroglottograph EGG) (
وبكلفة قلیلة حیث استخدم بطاقة الصوت الموجودة أساسا في الحاسبة لغرض

.وعرضھا

تصمیم وتـنفیذ المنـظومة. 2
]   7] [6] [5] [3[بطاقة الصوت 2-1

2007/8/21قبل في 2007/3/7أستلم في 



) ADC(بشكل عام تحوي بطاقة الصوت على محول اإلشارات التناظریة إلى رقمیة 
)Line In ()Sampling (

بحیث یكون اإلخراج عبارة عن مجموعة من ) Digital Code(إلى شفرة رقمیة كل عینة ) Amplitude(وتحویل سعة 
البتات المتوازیة والتي تجھز إلى الحاسـبة 

نظمة  إن أ
)DSP ()Instructions (

معالجة المعلومات التناظریة والتي تحول إلى رقمیة وھو ممكن أن یحرر المعالج الرئیسي 
) ROM(أما بالنسبة للـ . للوقت مثل الترشیح ، كبس البیانات وفك الكبس وغیرھا من العملیات

)DSP ()Synthesiser ()RAM ()Small
RAM Chip (لغرض الخزن المؤقت للبیانات .

ام كال القناتین إلدخال اإلشارة أما عند استخد) Mono Mode(إدخال اإلشارة عبر إحدى ھاتین القناتین یسمى نمط العمل 
).                       Stereo Mode(فیسمى نمط العمل 

بشكل) ADC(اإلشارات تكبر ثم تحول إلى إشارات رقمیة خالل  مكن أن تخزن  ثم م
االحكامكبیرة جدا في حالة عدم استخدام كبس البیانات وھذه السعة تعتمد على نسبة اخذ العینات و

وبنسبة اخذ عینات تساوي ) بت16(السعة الالزمة لخزن دقیقة من إشارة صوت محولة إلى إشارة رقمیة بواسطة محول 
)44.1kHz(تحسب كاالتي:-

44.1KHz * 16bit = 705.6یساوي  ) Data Flow Per Channel(تدفق البیانات لكل قناة 
kbits/s

یساوي) Data Flow Rate For Both Channels(معدل تدفق البیانات لكال القناتین 
2*705.6 = 1411.2kbits/s = 1411.2/8 = 176.4kB/s

10.584MB = 60*176.4یساوي) Data Flow Per Minute(قیقة تدفق البیانات لكل د

.)DSP (
)DAC ( زج)Mixer (

(اإلشارات من اكثر من مصدر والسیطرة على المدیات المنفصلة لھذه اإلشارات ثم تولید إشارة إخراج صوتیة مجسمة   
Stereo Signal.(

]  Matlab 6.5(]6(لنظام 2.2صندوق أدوات اكتساب البیانات 2-2

)2.2Data Acquisition Toolbox ( نظام ) Matlab 6.5(ل
-:ثالثة مكونات أسـاسیة ھـي

Matlab

أدوات اكتساب صندوق 
البیانات
M-file

Engine

Adaptors

األوامر الفعالة والبيانات

مكونات مادیة
متحسسا

ت



1-M-files)Device Objects(
. الخاصة بالنظام المستخدمواكتسـاب وإخراج البیانات وكذلك تھیئة القیم والخواص

2-Engine
.على خزن وترتیب البیانات وتزامن األحداث

3-Adaptors والمھمة األساسیة لھ ھي نقل البیانات والخواص واألحداث
Engine. یوضـح ھـذه المكـونات) 1(والشـكل.

) MATLAB(یسمح لنظام 2.2اسـتخدام برمجیات صندوق أدوات اكتساب البیانات ان 
لبرمجیات وإرسـال إشارات إخراج ممكن أن تستخدم لسوق دائرة خارجیة أو السیطرة علیھا ، والن ھذه امحوالت الطاقة

)MATLAB (

.األدوات األخرى لھذا النظام 

، كما ) MATLAB(ألغراض التحلیل وھذه األوامر تمكن المستخدم من التعامل مع البیانات كأي مصفوفة أخرى في نظام 
) GUI(ة تطبیقیة للمستخدم الذي ھو عبارة عن واجھ) softscope(تتمیز ھذه البرمجیات بإیعاز 

.Work Space)(، وممكن تصدیر البیانات من راسمة الذبذبات إلى حیز العمل) 2(

المكونات األساسیة لصندوق أدوات اكتساب البیانات) 1(الشكل 



التصمیم العملي للمنظومة2-3

ووحدة البرمجیات ، ین ھما وحدة المكونات المادیة تین مترابطتیتكون النظام من وحدتین أساسی

تقومثم قبتھا مالئم إلدخالھ إلى الحاسبة عن طریق بطاقة الصوت الموجودة أساسا داخل الحاسبة ، ومرا

.وتحویلھا إلى صیغ مالئمة للعرض الخواص والممیزات لھا ومعالجة اإلشارات بطریقة رقمیة

المكونات المادیة                                      2-3-1

:یتكون ھذا الجزء من النظام من عدد من العناصر وھي

. الكتساب المعلومات عن اإلشارات الفیزیائیةعناصر تحسس-1

.ت كھربائیةلتحویل إخراج المتحسسات إلى إشاراعناصر تحویل-2

.مكیفات إشارة لتحویل اإلشارات إلى صیغة مالئمة إلدخالھا إلى الحاسبة عن طریق بطاقة الصوت-3

.لغرض إدخال اإلشارات إلى الحاسبة) المواجھة(دوائر اكتساب البیانات -4

دوائر اكتساب البیانات 2-3-2

، ولما كانت بطاقة ) بت16(یة إلى رقمیة ذي دقة تحویل تم استخدام بطاقة الصوت التي تحوي محول اإلشارة التناظر

، وقد تم الصوت لیشمل اكثر من إشارة واحدة واسـتخدام المنفذ المتوازي لغرض السیطرة على إدخاالت المرسل المتعدد 
) Isolator(بوصفھا دائرة مرسل متعدد وممكن اعتبار المرحالت عازالً ) Relays(استخدام المرحالت 

على اإلخراجات الرقمیة للسیطرة على عمل المر
) Line-In(المنفذ المتوازي ثم تدخل اإلشارات المختلفة إلى اإلدخال 

.لحاسبةویتم السیطرة على إدخال اإلشارات عبر دائرة المرسل المتعدد بواسطة البرمجیات المھیأة داخل ا) 3(ا

]8[لبرمجیات ا2-4

واجھة راسمة الذبذبات) 2(شكل ال



:تقوم البرمجیات بالمھام اآلتیة 

1-)GUI (
.الشاشة بواسطة استخدام أجھزة افتراضیة 

المنفذ المتوازي باستخدام برمجیات صندوق أدوات السیطرة على إدخال اإلشارات عبر المرسل المتعدد عن طریق -2
.اإلخراج الرقمي/باستخدام خاصیة اإلدخال) 6.5(إصدار ) MATLAB(لنظام 2.2اكتساب البیانات 

االشارات من محوالت الطاقة المختلفة اخذ -3
نظام 2.2الصوت باستخدام برمج ) 6.5(إصدار ) MATLAB(ل

.التناظري
.معالجة كل إشارة من اإلشارات بطریقة تتالءم مع طبیعة ھذه اإلشارة-4
) txt.(خزن النتائج بشكل ملف ذي امتداد -5
.تحدیث البیانات لكل إشارة في زمن ثالثة ثوانيویتم،
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دائرة اكتساب البیانات) 3(شكل 

] 13] [12] [11] [10] [9[تصمیم واجھة العرض 2-4-1

لغر) 6.5(إصدار ) MATLAB(لنظام ) GUI(تم استخدام برنامج الواجھة التطبیقیة للمستخدم 
لعرض النتائج ، إذ یتم عرض ھذه النتائج بواسطة استخدام أجھزة افتراضیة ، والن برنامج الواجھة التطبیقیة للمستخدم ال 

.الستخدامھا لعرض النتائج) GUI(ذه األجھزة لتكون عناصر على واجھة أساسیة ولھذا یتم استضافة ھ

) MATLAB(لنظام ) activeX control(المقاییس المستخدمة تقع ضمن البرامج الجاھزة 
لخواص ،) figure)GUIھذه المقاییس في  ات وا ـف

. ثم تعرض النتائج على ھذا المقیاس) set , get(األسـاسیة للمقیاس بواسـطة األوامـر 
)Simulink ( فقرة)Dials and Gauges ()4 (

.المقاییس

بوصلة لقیاس اتجاه الریحمقیاس سرعة الریح

مقیاس الرطوبة النسبیةمقیاس المطر



أنواع المقاییس المستخدمة)4(شكل 

[6]إدخال اإلشارات إلى الحاسبة  2-4-2



سلوك-1

و)Sampling Rate(التي یجب تحدیدھا ھي خاصیة معدل اخذ العینات 
)Samples Per Trigger (ویحسب من العالقة آالتیة:

العیناتمعدل اخذ/عدد العینات لكل حالة اكتساب للبیانات)=ثانیة(زمن اكتساب البیانات 

.وقد تم تصمیم المنظومة بحیث إن البیانات تحدث كل ثالث ثواني

،)start(بعد تحدید الخواص الممیزة للنظام تبدأ عملیة اكتساب البیانات وذلك بواسطة األمر-2
.وحیز العمل) Engine(وخزنھا في تلقائیةبعد تنفیذ ھذا األمر تبدأ عملیة اكتساب البیانات بطریقة و

في الزمن (-3
 ()Engine (

.یغة المطلوبةلغرض معالجتھا وتحویلھا إلى الص) getdata(األمر

معالجة اإلشارات2-4-3

،)7(، )6(،) 5(االشكال ، و[14]تختلف طرق المعالجة المتبعة لتحویل ھذه اإلشارات إلى صیغ مالئمة للعرض والخزن
:التالیةالخاصة بكل متغیر من المتغیراتات الداخلة الى الحاسبة واإلشارتمثل) 9(، ) 8(

الرطوبة النسبیة) 5الحرارة     ) 4اتجاه الریح     ) 3المطر     ) 2سرعة الریح    ) 1

عرض النتائج2-4-4

)GUI  ( والتي

)Graphically ( واسطة ب
صندوق الفحصتمكین 
اجة . وتحدث ھذه الرسومات وكذلك القیم المعروضة على المقاییس عند كل حالة الكتساب البیانات) 10(الشكل  لح وعند ا

أرة أیضا أما للخروج من بواسطة الفصندوق الفحص االعلى إلى إیقاف تنفیذ البرنامج واكتساب البیانات یزال التمكین عن 
.exitوالعودة إلى البرنامج یستخدم الزر GUIواجھة 

نة النتائج.النتائج المسـتحصلة عند أوقـات مختلفة)  12(وتوضح األشـكال  ار تم مق وقد 
.)1(ما موضح في الجدول وحساب نسبة الخطأ للمنظومة من العالقة االتیة ، وك)Vantage Pro(مع جھاز 

%100.قراءة الجھاز) / قراءة المنظومة-قراءة الجھاز= (نسبة الخطأ 



اختبار إشارة المطر على راسمة الذبذبات    ) 6(شكل راسمة الذبذباتىعلاختبار اشارة المطر)5(شكل 

االشارة عند زاویة مختلفة التجاه الریح- اختبار اشارة اتجاه الریح  ب-أ)7(شكل  

-ب

إشارة اتجاه الریح بواسطة راسمة الذبذباتاختبار -أ

اإلشارة عند زاوية مختلفة التجاه الريح-ب

- أ

)أ(
)ب ( 



-ب

اإلشارة عند زیادة درجة الحرارة-ب-اختبار إشارة الحرارة -أ)9(شكل 

االشارة عند زیادة الرطوبة النسبیة–اختبار اشارة الرطوبة النسبیة    ب - أ) 8(شكل 

)ب ( )أ ( 

)أ ( 
)ب ( 



-أ

ب
-





مساءً 7:55:10الساعة 18/11/2004المستحصلة في یوم النتائج)11(الشكل



مقارنة النتائج وحساب نسبة الخطأ) 1(جدول 

قراءة المتغیرالوقت والتاریخ
المنظومة

نسبة الخطأقراءة الجھاز

الساعة15/8/2004
ظھراً 1:34:29

15m/s16.2m/s7.2%سرعة الریح

5m/s5.3m/s5.4%سرعة الریح9:26:11الساعة 30/9/2004
الساعة15/8/2004

ظھراً 1:34:29
%2202304.34اتجاه الریح

%2002156.97اتجاه الریح9:26:11الساعة 30/9/2004
الساعة15/8/2004

ظھراً 1:34:29
%7.14°41°39الحرارة

%6.66°30°28الحرارة9:26:11الساعة 30/9/2004
الساعة15/8/2004

ظھراً 1:34:29
%5.55%18%17الرطوبة

%5.88%34%32الرطوبة 9:26:11الساعة 30/9/2004
0.7mm0.75mm6.7%المطر8/11/2004

ترة من ومــراءات في كـن القـم اخـذ عدد مـت ،2/9/200416/9/2004للف
.القیم المستحصلةمنحنیاتتمثل)15(، و)14(،) 13(،) 12(واألشكال 

االستنتاجات -3
لقد تم مقارنة النتائج المستحصلة من المنظومة المصممة مع نتائج وتقاریر دائرة االرصاد الجوي المسجلة وكان 

، ) %2(، وللرطوبة )%3(، وللحرارة )%3(، والتجاه الریح )%7(متوسط نسبة الخطأ لسرعة الریح 

).8.2(%وللمطر

:من المیزات الخاصة بالمنظومة المصممة وھي عدد من الممكن استنتاج
1-

. راج الرقمي للسیطرة على إدخال اإلشارات عبر المرسل المتعددلغرض الحصول على اإلخ
2-2.2)Matlab (

)6.5(إصدار
.لك إمكانیة معالجة ھذه اإلشارات وعرضھا في الزمن الحقیقياخذ مناسبة وكذ

) Matlab(لنظام ) GUI(إن استخدام برنامج الواجھة التطبیقیة للمستخدم -3
)Labview (و)Measurement Studio (

) GUI(استضافة أجھزة
.لعرض النتائج

.على طریقة إدخال البیانات إلى الحاسبة وطریقة معالجة ھذه البیانات
یمكن استغالل م-4

.المعلومات وبذلك تكون لدینا منظومة مراقبة واسعة جداً 
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