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CHAPTER ONE 
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مفهوم الشبكة الصناعية

 مقدمة
 املمر الحقلياستيعاب مفهوم
التعرف على مفهوم الشبكة الصناعية
 مفهوم معايير القياستوضيح
 الشبكات وأنواع الشبكات حسب الطبولوجياعلى مفهوم التعرف

:الغاية من املحاضرة ألاولى 
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ألاتمتة الصناعيةمقدمة عامة عن

جهاز التحكم

تعريف

مسبقاومعروفة للقيام بأعمال محددة وتوجيهها ألاتمتة هي علم قيادة آلاالت 

املقادةآلالة

الحساسات
Sensors

التغشامل
Actuators

أوامر التحكم
Control Signals

إشارات حالة آلالة
State Signals
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Sensorsالحساسات  Actuatorsالمشغالت

جهاز التحكم

لنظام التحكمالمكونات الرئيسية

الحساسات. 1Sensors

املشغالت. 2Actuators

جهاز التحكم. 3Control System  

خطوط الاتصال  . 4Cables

الكابالت
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جملة صناعية حقيقية
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.كهربائيةإشاراتالكابالتتنقل
 التيالقياساتعنمعلوماتإلاشاراتهذهتحمل
الحساساتعنتصدر 

إشاراتشكلعلىاملشغالتإلىأوامرهالتحكمجهازيصدر
 عاليةستطاعاتااتذكهربائية

 
اتمعلومألاوامروتحمل.جدا

..……إيقاف،تشغيل

املمر الحقليدخالإةر فك
Field Bus

Sensorsالحساسات  Actuatorsاملشغالت

جهاز التحكم
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Sensorsالحساسات  Actuatorsاملشغالت

جهاز التحكم

معلومات معلومات


توحيد 
الناقل

طبيعة واحدةو املنقول ذ
معلومات

املمر الحقلي 
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املمر الحقليدخالإةر فك
Field Bus
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Sensorsالحساسات

جهاز التحكم

FieldBus       املمر الحقلي

Actuatorsاملشغالت 

9

املمر الحقليدخالإةر فك
Field Bus
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جهاز التحكم
1

FieldBus       املمر الحقلي

جهاز التحكم
2

معلومات1

نهايةبداية إلىمن

:ينقل املمر الرسائل التي تكون على الشكل

جهاز التحكمإلىمن :و التي معناها
1

مضمون الرسالة
معلومات القياس الرقمية

Sensorsالحساسات Actuatorsاملشغالت 

9

كيف يعمل املمر
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جهاز التحكم
1

FieldBus       املمر الحقلي

جهاز التحكم
2

نهايةبداية إلىمن

:ينقل املمر الرسائل التي تكون على الشكل

جهاز التحكمإلىمن :و التي معناها
1

مضمون الرسالة
معلومات القياس الرقمية

Sensorsالحساسات Actuatorsاملشغالت 
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كيف يعمل املمر
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جهاز التحكم
1

FieldBus       املمر الحقلي

جهاز التحكم
2

نهايةبداية إلىمن

 :و التي معناها

Sensorsالحساسات Actuatorsاملشغالت 

معلومات1

إلىمن جهاز التحكم
1

وصلت رسالتكم

11

كيف يعمل املمر
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جهاز التحكم
1

FieldBus       املمر الحقلي

جهاز التحكم
2

Sensorsالحساسات Actuatorsاملشغالت 

ال يوجد معلومات2

نهايةبداية إلىمن

جهاز التحكمإلىمن
2

مضمون الرسالة
ال يوجد معلومات

1

كيف يعمل املمر
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جهاز التحكم
1

FieldBus       املمر الحقلي

جهاز التحكم
2

Sensorsالحساسات Actuatorsاملشغالت 

معلومات2

نهايةبداية إلىمن

إلىمن جهاز التحكم
2

وصلت رسالتكم

كيف يعمل املمر
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جهاز التحكم
1

FieldBus       املمر الحقلي

جهاز التحكم
2

Sensorsالحساسات Actuatorsاملشغالت 

2معلومات

نهايةبداية إلىمن

هل يوجد أوامرإلىمن جهاز التحكم
2

كيف يعمل املمر
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جهاز التحكم
1

FieldBus       املمر الحقلي

جهاز التحكم
2

Sensorsالحساسات Actuatorsاملشغالت 



نفذ العمل التاليإلىمن
جهاز التحكم

2

 معلومات2

نهايةبداية إلىمن
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كيف يعمل املمر
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جهاز التحكم
1

FieldBus       املمر الحقلي

جهاز التحكم
2

Sensorsالحساسات Actuatorsاملشغالت 

 

محور الزمن

دورة املمر
Bus Cycle
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كيف يعمل املمر
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املمربنية الحساسات واملشغالت التي تربط ب

ربط باملمردارات
Interfacing Circuits

كتلة مراقبة حالة
املمر

ترميز
فك

الترميز

CLK

A/D or D/A

Application
التطبيق

M
icr

op
ro

ce
ss

or

لج
عا

امل
ي  ر

صغ
ال
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تعريف الشبكة الصناعية

 التيسال ألا منجموعةميه•
 
.تسلسليبشكلبينهافيماوألاوامراملعطياتتبادلمنوحداتعدةنتمك

.(الناقلالوسط)بـندعوه(.……-ضوئيليف-نحاس يخط)ونوعهاألاسال هذهعددأما•

وضعتقدفآلاخر بعضهامعاملمرعلىاملربوطةالوحداتبعضمناملرسلةاملعطياتبينتصادميحدثال كي•
.التبادلهذالتنظيمعامةقواعد

.)ألاتصالبروتوكول )بـيسمىمابمجموعهاالقواعدهذهتشكل•
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Point to point 
connection

الوصل نقطة إلى نقطة
(طرق قديمة (

FieldBus املمر الحقلي
(طرق حديثة)

19

تعريف الشبكة الصناعية



https://manara.edu.sy/

الشبكة الصناعية هي مجموعة من املمرات الحقلية املرتبطة ببعضها البعض

شبكة صناعية
Industrial Network
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تعريف الشبكة الصناعية

https://manara.edu.sy/

بعد  استخدام املمر الحقليقبل استخدام املمر الحقلي

مستوى التطبيق الواقعي: الشبكة الصناعية
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بعد  استخدام املمر الحقليقبل استخدام املمر الحقلي

22

مستوى التطبيق الواقعي: الشبكة الصناعية
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مستوى التطبيق الواقعي: الشبكة الصناعية
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:ثالثة أقسام لفهم التشبيك وتبادل املعطيات جيدا

املبادىء ألاساسية. 1:

.كيف تنتقل املعطيات من طرف آلخر عبر قناة نقل أو شبكة–

.نظرية عمل الشبكات–

التكنولوجيا املستخدمة في أيامنا هذه. 2:

.كيفية تطبيق النظريات للوصول إلى منتجات خاصة–

.كيفية عملها واستخدامها للوصول إلى التطبيقات–

إدارة تقنيات التشبيك. 3:

.ألامان–

.تصميم الشبكة–

.إدارة الشبكة–

24

التشبيك
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Standardsاملعايير القياسية 

أهميتها:

.لفةتزودنا بطريقة ثابتة لتواصل النظم إلالكترونية والبرمجية من شركات منتجة مخت•

.تشجع التنافس الذي يؤدي لهبوط ألاسعار•

أنواع املعايير:

.Formalذات طابع رسمي •

مطورة من قبل الحكومة أو الصناعة.

.De-factoاملفروضة من قبل السوق •

تظهر في السوق ومستخدمة على نطاق واسع.

من أية هيئة للمعايير 
ً
.غير مدعومة رسميا
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Major Standards Bodiesجهات التقييس الكبرى 

 ISO  (International Organization for Standardization) 

.توصيات تقنية لواجهات تبادل املعطيات•

.مكونة من مجموع املنظمات الوطنية في الدول •

.(www.iso.ch)مقرها في جنيف، سويسرا •

 ITU-T (International Telecommunications Union –Telecom Group(

.توصيات تقنية لواجهات تبادل املعطيات والهاتف والتلغراف•

.مكونة من ممثلين عن الدول في ألامم املتحدة•

.(www.itu.int)مقرها في جنيف، سويسرا •
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Major Standards Bodiesجهات التقييس الكبرى 
 ANSI (American National Standards Institute)

.ألامريكيةتنسق التنظيم في الواليات املتحدة •

•www.ansi.org

 IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers)

.LANشركة مهنية وهي التي تطور أغلب معايير الشبكات املحلية •

•standards.ieee.org

 IETF (Internet Engineering Task Force) 

.تطور معايير النت•

(الكل مرحب بهم)ال توجد عضوية رسمية •

•www.ietf.org
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Networkالشبكة 

البعضبعضهامعاملتصلةالحاسوبيةالتجهيزاتمنمجموعة( الشخصيةاملفكرةحاسب،جهازPDA،طابعة...)وفق
تقدمهاالتيرداملوامنالاستفادةالحواسيبهذهمنأييستطيعبحيثمتكاملةشبكةلتشكيلمعينةاتصالوسائط

.ألاخرى الحواسيب

A B

others

كبل شبكة

USB

FireWire

وصل جهازي حاسب مع بعضهما
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OSI Vs TCP/IP

Physical

Data-Link

Network

Transport

Session

Presentation

Application

Host to Network

Internet

Transport

No Layers Specified

Application

Host 
Layers

Media 
LayersNetworks

Protocols
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OSI and TCP/IP architectural Model 
 

OSI Model Layers

Application Layer

Presentation Layer

Session Layer

Transport Layer

Network Layer

Data-Link Layer

Physical Layer

 

TCP/IP
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Application 

Layer
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Internet 
Layer

Network 

Interface 
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ألاسس النظرية للشبكات

Start Info Data End

إلاطارشكل •

الشبكةبنية•

الوسط الناقل•

الاتصالبروتوكول •
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تبادل املعطيات
تبادل املعطيات هو نقلها من جهاز آلخر عبر وسط نقل.

 وجهتها الصحيحة بدقة وخالل زمن مقبول على نظام تبادل املعطيات نقل املعطيات إلى يجب.

الالرسالة، املرسل، املستقبل، الوسط الناقل، بروتوكول الاتص: عناصر نظام تبادل املعطيات.

تتنوع أشكال املعلومات فقد تكون نص، عدد، صورة، صوت أو فيديو.

32
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تبادل املعطيات

 Data flow between two devices can occur in one of three ways: simplex, half-duplex, or full-duplex. 

33
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 Bus

 Ring

 Mesh

 Tree

 Star

 Hybrid
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أنواع الشبكات حسب الطبولوجيا
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 Bus Topology

Commonly referred to as a linear bus, all the devices on a bus topology
are connected by one single cable

الطبولوجياأنواع الشبكات حسب 

Terminator

Segment

Terminator

36

Terminator

 النعكاسها وتداخلها معTerminatorتعمل الطرفية 
ً
 على امتصاص إلاشارة لدى وصولها إلى نهاية الخط تفاديا

إشارات أخرى مرسلة
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Hub

The star topology is the most commonly used architecture in Ethernet LANs 

 Star Topology
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الطبولوجياأنواع الشبكات حسب 
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Larger networks use the extended star topology also called tree topology. When used with
network devices that filter frames or packets, like bridges, switches, and routers, this
topology significantly reduces the traffic on the wires by sending packets only to the wires of
the destination host

 Tree Topology
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الطبولوجياأنواع الشبكات حسب 
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A frame travels around the ring, stopping at each node. If a node wants to transmit data, it adds the data as
well as the destination address to the frame.

The frame then continues around the ring until it finds the destination node, which takes the data out of the
frame.

Single ring – All the devices on the network share a single cable

Dual ring – The dual ring topology allows data to be sent in both directions.

 Ring Topology
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الطبولوجياأنواع الشبكات حسب 
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The mesh topology connects all devices (nodes) to each other for redundancy and fault tolerance.

It is used in WANs to interconnect LANs and for mission critical networks like those used by banks and
financial institutions.

Implementing the mesh topology is expensive and difficult.

Mesh Topology

Mesh Topology
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Star-Bus

Star-Ring

Hybrid Topology
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Single building LAN Multiple building LAN

Backbone
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الشبكاتأنواع 
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ublic city network

MAN, WAN

Public Network
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الشبكاتأنواع 
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