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   ممخص
 إليها خلص التي النظرية القضايا أهم تناولت وتحليلية مرجعية دراسة على المشروع اعتمد

 
 على المشروع إنجاز إمكانية توفر لعدم ذلك ونظًرا بعد ، المشروع هذا نطاق في العلمي البحث

 
 لمحطة معالجة مياه الصرف   مصغر نموذج على الدراسة هذه من جزء تطبيق تم الواقع أرض 

 
 .الصحي 

 

، وقمنا  اشتمل العمل عمى تنفيذ الجزء العتادي المكون من خزانات ومحركات ومضخات ماء
و حساس  High-Low levelستخدام ثالث أنواع  من الحساسات : قياس المستوى وبإ

 حرارة .

متصمو بالحاسب ليعمل   Fatekمن نوع   plcكما اشتمل الجزء البرمجي عمى برمجة شبكة 
بحيث يسمح بإمكانية قيادة المشروع بحالتين : إما   Indusoftدا حزمة  من خاللو نظام السكا
    أتوماتيكيًا أو يدوي .

    عديدة لمتحقق من حسن عمل النظام .  عممية وأخيرًا قمنا بإجراء اختبارات 

 



 

Abstract 

The Project based on referenced and analytical study for the most 

important  theoretical  researches in this domain, After that, since there is 

a lot of obstacles to implement this idea in a practical field, we implement 

part of study our study on a prototype of Wastewater treatment station. 

The work consists of the implementation of hardware part composed of 

tanks, motors and pump, and we used three kinds of sensors: level 

measure, High –Low level and temperature sensor. 

The work include also the software part consisting of programming 

network of PLC type Fatek, and we connect it with the PC for working 

with SCADA system. 

Finally several experiments were done to verify the performance of the 

system.  
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 الفصل األول : مقدمة
رتفاع ممحكظ إ إلى رتفاع مستكل المعيشةا  دل التطكر الذم شيدتو معظـ دكؿ العالـ كزيادة عدد السكاف ك أ

تنكع مصادر المياه التقميدية بسبب  في الطمب عمى المياه كرغـ أف بعض الدكؿ التعاني مف ىذه المشكمة
ستعماؿ عمى سطح الكرة تكزيع المياه الصالحة لإل فييا ككجكد ىذه المياه بكميات تفي بالطمب إال أف

اختالؿ التكازف بيف الكميات المتكفرة مف المياه كالطمب الفعمي  إلى األرضية ليس متساكيان . كقد أدل ذلؾ
 ستغالؿ أكبر كمية ممكنة منيا بشتىا  التفكير في تنكيع مصادر المياه ك  إلىالذم أدل  مرعمييا ، األ

تالقي قبكالن  ستغالؿ المياه التيإالطرؽ . كتعد إعادة استعماؿ مياه الصرؼ الصحي المعالجة مف طرؽ 
   . ممحكظان في االكنة االخيرة

في البيت ك  حياتنا اليكمية جميع مجاالتدخؿ في ت أصبحت  مراقبةالالتحكـ ك ك تمتة كبما أف  أنظمة األ
إنتشار  مف البديييفكاف  ،المكتب الكظيفي كفي جميع المجاالت الصناعية كالزراعية كالخدمية الطريؽ ك

 معالجة مياه  الصرؼ .عمميات تطبيقاتيا في 

كمف ىنا أتت فكرة مشركعنا  حيث قمنا بعمؿ نمكذج مصغر لمحطة المعالجة كقمنا بأتمتتيا كالتحكـ بيا  
 .  PLCعف طريؽ برنامج السكادا كشبكة اؿ  
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 المخطط الصندوقي لممشروع  :  1-1 
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 ( المخطط الصندوقي لممشروع 1-1الشكل ) 

 

PC 

 نظام السكادا

  

 

 

 

 

 

PLC Master 

 

PLC Slave 

 

 موديول حرارة

 

 

 موديول مداخل تماثلي 

 

مضخات هواء +  محركات حساس حرارة

 ماء

Low-High 

Level  Sensors 

  

حساسات 

 مستوى
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 الفصل الثاني  

 تقنية معالجة مياه الصرف الصحي  
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ىي كافة المنشآت التي تبنى في مكقع معيف لغاية أكسدة المكاد  الصحيالصرؼ محطة معالجة مياه 
العضكية المكجكدة فييا كفصؿ الشكائب الصمبة عف المياه التي يمكف تصريفيا بعدئٍذ دكف ضرر بالصحة 

 يا مرة أخرل بعد القضاء عمى مختمؼ الممكثات الجرثكمية فييا.إستخدامالعامة أك إعادة 
ىك القضاء عمى العكامؿ الممرضة التي تضر  الصرؼ الصحيعالجة مياه إف اليدؼ األىـ مف م

بالصحة العامة كبالتالي صرؼ المياه المعالجة بشكؿ آمف. ك بشكؿ عاـ فإف اليدؼ مف معالجة المياه 
اض، حماية الثركة الحيكانية مر السطحية (، منع انتشار األ –يشمؿ : حماية المصادر المائية ) الجكفية 

 منع الترسبات ضمف المسطحات المائية ك منع األذل كاإلزعاج الناجـ عف مياه الصرؼ .  المائية،

 مراحل المعالجة   
 : كاليدؼ مف ىذه المرحمة ىك  المعالجة التمييدية : 2-1
  المكاد الصمبة المعمقة الكبيرة الحجـ أك العمؿ عمى تصغير حجميا بالتفتيت، قد تككف ىذه المكاد  لةاإز

 الصمبة مف قطع خشبية ،قماش ،كرؽ ،بالستيؾ ....الخ 
  المعادف كالزجاج كتدعى  إلى ضافةلة المكاد الصمبة الثقيمة غير العضكية مثؿ الرمؿ كالحصى باإلاإز

 (  .  Gritىذه المكاد )

% مف حمكلة المادة العضكية كمف الناحية  55إف عممية المعالجة التمييدية كاالبتدائية تزيؿ حكالي 
 النظرية تزيؿ كامؿ المكاد الصمبة الغير العضكية .

 مراحل المعالجة التمييدية :
 المصافي :  2-1-1

زالة المكاد الصمبة الكبيرة  الحجـ كالمكاد الخشنة كقطع القماش كمنع دخكليا مع مياه  الغاية منيا لحجز كا 
مراحؿ المعالجة الالحقة حيث تكضع عند بداية محطات المعالجة عند مدخؿ محطة الضخ  إلىالصرؼ 

الميكانيكية كالمضخات المختمفة المكجكدة في المراحؿ الالحقة مف المعالجة ككذلؾ إزلة  لحماية المنشّات
 الرماؿ التي تعيؽ عمميات المعالجة الالحقة  . 

 تصنيف المصافي : 2-1-1-1
 يختمؼ تصنيفيا كفقا لما يمي : 
 مصافي خشنة ذات أبعاد أكبر مف  حجم الفتحات(cm  01 –  مصافي متكسطة ذات أبعاد أكبر

 . ( 2cmمصافي ناعمة ذات أبعاد أكبر مف  -  cm  4مف

  : حسب طريقة التركيب 

 عمى شكؿ رفش بمسننات . -

 عمى شكؿ مصفاة قضبانية . -

 . عمى شكؿ مصفاة شبكية -



 

5 

 

 مائية .تنظيؼ المكاد المحجكزة خمؼ المصفاة إما يدكيان أك اليان أك بالنافكرة ال:  حسب طريقة التنظيف 

  : متحركة ( . –)ثابتة حسب حركة المصفاة 

 أحواض حجز الرمال : 2-1-2

إزالة الرماؿ كالمكاد الحصكية التي مرت عبر المصافي حيث يتـ التخمص مف  إلىتيدؼ ىذه العممية 
 .   األحكاضالرماؿ العالقة مع المياة تحت تأثير كزنيا كذلؾ بتخفيض سرعة جرياف المياة في ىذه 

 أىم االعتبارات التصميمية إلحواض حجز الرمال: 
 ( ثانية .603-0زمف المككث في الحكض يتراكح ) -0

عمى التبادؿ دكف تكقؼ  األحكاضيككف اثنيف عمى االقؿ لضماف تنظيؼ  األحكاضعدد  -5
التي تنظؼ يدكيان ككذلؾ في حالة االعطاؿ  األحكاضعممية حجز الرماؿ كذلؾ في 

 الميكانيكية كالكيربائية .

لتر لكؿ الؼ متر  011 إلى 01حجز الرماؿ يتراكح بيف  أحكاضكمية المكاد المترسبة في  -3
 . مكعب مف مياه المجارم

 المعالجة االبتدائية : 2-2
كية القابمة لمفصؿ مف خالؿ الغرض مف ىذه المعالجة إزالة المكاد العضكية كالمكاد الصمبة غير العض

% مف المكاد العضكية القابمة  55 – 35 عممية الترسيب . كيمكف في ىذه المرحمة مف المعالجة إزالة
 .   % مف المكاد العالقة  75– 55 إلى إضافةلمتحمؿ 

 أحواض التعويم)إزالة الدىون والشحوم( : 2-2-1

كجكد الزيكت كالدىكف في الماء الخارج مف  كتستخدـ عند كجكد نسب عالية مف الشحكـ كالزيكت حيث أف
التيكية إذ يككف طبقة شبو عازلة اذية كذكباف األكسجيف داخؿ أحكاض أحكاض الترسيب قد يقمؿ مف نف

 تقمؿ مف تبادؿ األكسجيف بيف اليكاء كمياه حكض التيكية . 
يكاء في الماء أك عف طريؽ ذكباف ال إلىكتتـ ىذه العممية  بحقف اليكاء بضغط عالي في المياه مما يؤدم 

تقميب المياه كتترسب جزء مف الشحكـ في احكاض الترسيب بينما تقشد المكاد الطافية بكاسطة قاشد دكار 
عمى سطح الماء في أحكاض الترسيب كتتـ إزالة الزيكت في أحكاض خاصة تتراكح مدة المككث فييا مف 

 دقيقة . 51 – 01
 أحواض الترسيب االبتدائية : 2-2-2

الغاية االساسية ىي فصؿ المكاد الصمبة الناعمة القابمة لمترسيب عف المياه كالتي تشكؿ نسبة ممحكظة 
 منيا بعض المكاد الالعضكية .
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              نظرية الترسيب :  
    الترسيب ىك التخمص بفعؿ الجاذبية مف المكاد العالقة كالتي يزيد كزنيا عف الكزف النكعي    
 كتزداد كفاءة الترسيب مع زيادة حجـ االجساـ العالقة كزيادة كثافتيا النكعية ، كيتـ لمماء ،    
     الترسيب العادم بتاثير الجاذبية طبقا لقانكف ستكؾ   

    (    )  

   
   (   ) 

    S،  سرعة الترسيبg    ، عجمة الجاذبية االرضيةK     المزكجة 

P    ،الكزف النكعي لمماءPs    ،الكزف النكعي لممكاد العالقةD    قطر حبيبات المكاد العالقة  
 :، فتصبح المعادلة كالتالي  0كبما أف السائؿ ىك الماء إذان كثافة السائؿ =  

  
    (    )  

   
          (   ) 

 كمف ىذه المعادلة نرل أنو كمما زاد الكزف النكعي لالجساـ العالقة زادت سرعة ترسيبيا  
 ،ككمما زادت لزكجة الماء إنخفضت سرعة الترسيب ، ككمما زاد قطر الجسـ العالؽ زادت  
                                                                               سرعة ترسيبو .   

 عوامل التصميم :
   زمف الترسيب ( الفعمي حيث تعتمد عند تصميـ الحكض عمى زمف الترسيب  =زمف المككث(

 الحسابي كتتدؿ المراجع العممية :

% مػػػػػف المػػػػػكاد العالقػػػػػة فػػػػػي ميػػػػػاه الصػػػػػرؼ القابمػػػػػة لمترسػػػػػيب تترسػػػػػب خػػػػػالؿ زمػػػػػف 011
 الترسيب مقداره ساعتيف .

 % منيا تترسب خالؿ زمف مقداره ساعة كنصؼ .95
 مقداره ساعة. % منيا تترسب خالؿ زمف 91
 % منيا تترسب خالؿ زمف مقداره نصؼ ساعة .83

 ( 1015-1015سرعة الدكراف لمكاشط كتتراكح مابيف)rpm .  

                                                   :             المعالجةالثانوية 2-3
 إلىتعتبر ىذه المعالجة مف أىـ مراحؿ المعالجة التي يجب تطبيقيا عمى المياه  في المحطة كتيدؼ 

مستقرة ككتمة حيكية  مركبات إلىأكسدة المكاد العضكية المختمفة المكجكدة في مياه المجارم كتحكيميا 
ياه كمعالجتيا عمى إنفراد تتألؼ في معظميا مف البكتريا كبعض الكائنات الدقيقة التي يمكف فصميا عف الم

 كبالتالي الحصكؿ عمى مياه خالية مف التمكث العضكم . 
 كتشمؿ المعالجة الثانكية )البيكلكجية ( عمى مرحمتيف : 
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  مياهال المختمفة في أكسدة المكاد العضكية كالغاية مف ىذه الطريقة  :أحواض التيوية 2-3-1
معظميا مف البكتريا كبعض الكائنات الدقيقة التي ككتمة حيكية تتألؼ  مركبات مستقرة إلىكتحكيميا 

 .المياه كمعالجتيا عمى إنفراد يمكف فصميا عف
 طرق التيوية : 2-3-1-1
                                                      : التيوية باليواء المضغوط 

النشطة  الحمأةكتتـ التيكية عف طريؽ مزج المياه القادمة مف أحكاض الترسيب االكلي بعد معالجتيا مع 
االتية مف أحكاض الترسيب النيائي كعمى أف  يمر الخميط في أحكاض يستمر التقميب فييا بفعؿ فقاقيع 

يريضغط فييا اليكاء  اليكاء التي تخرج مف القكالب المسامية المثبتو في قاع الحكض كمتصمة بمكاس
 .  Air Diffusersكتسمى ىذه القكالب بناشرات اليكاء 

 طرؽ ميكانيكة تحدث إضطرابات في  إستخداـتتـ التيكية بيذه الطريقة ب : التيوية الميكانيكة
 سطح المخمفات السائمة.

 وأىم طرق التيوية الميكانكية : 

شفط المياه مف خالؿ أنبكب رأسي في  : يتـ التيكية عف طريؽ طريقة سمبميكس لتيوية السطح -1
نيايتو مركحة بشكؿ خاص تدكر بقكة محرؾ فيرتفع السائؿ في األنبكب كيخرج مف فتحتو العميا 

 عمى شكؿ رذاذ كبذلؾ تتـ عمميتي التيكية كالتقميب .

متر مقسـ   5 - 005: حكض التيكية في ىذه الطريقة يتراكح عمقو مف  طريقة شيفمد لمتيوية -2
 . ساعة 05 إلىات  بكاسطة حكائط حائمة تمر المياه فييا جيئة كذىابا لمدة تصؿ قنك  إلى

: تصميـ الحكض  في ىذه الطريقة مقارب لمطريقة السابقة مع إختالؼ  طريقة ىارتمي لمتيوية -3
 كجكد قالبات ميكانيكة مائمة الكضع في نياية كؿ قناتيف متجاكرتيف تدكر. 

كتستخدـ أحكاض مستطيمة قميمة العمؽ مركب عمى جكانبيا :  طريقة الفرش المفافة لمتيوية -4
 الطكيمة فرش اسطكانية بحيث يككف نصفيا تقريبان مغمكر في الماء .

 أسس تصميم احواض التيوية :
  ساعة حسب درجة الحرارة كمككنات مياه المجارم 05 إلى 7مدة بقاء الماء في الحكض مف  

 جراـ  أكسجيف حيكم مستيمؾ لكؿ متر  561لحمؿ العضكم الداخؿ لحكض التيكية ال يزيد عف ا
 في اليـك . األحكاضمكعب مف حجـ 

  متر مكعب ىكاء لكؿ متر مكعب مف  05 إلى 3معدؿ اليكاء المضغكط الالـز لمتيكية يككف مف
 الماء .

  مجـ لكؿ لتر . 4األكسجيف الذائب يجب أال يقؿ عف ا مجـ /لتر كال يزيد عف 
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  يحدد معدؿ التحميؿ أم معدؿ تدفؽ مياه الصرؼ لحكض التيكية ك يمكف حساب  زمف التيكية تجريبيان
 زمف التيكية مف العالقة : 

(2-3)          T= V/Q 

( ، :T  حيث دفؽ مياه الصرؼ لحكض ت : Q  (،3حجـ حكض التيكية)ـ  : V زمف التيكية )يـك
(3التيكية)ـ  ( نحصؿ عمى زمف المككث بالساعة.24النتيجة بػ)ك بضرب  /يـك

                                                       :المنشطة الحمأةبطريقة المعالجة 2-3-1-2
تتمخص ىذه الطريقة في أف معالجة المخمفات السائمة تتـ بتيكية كتقميب ىذه المخمفات بعد خمطيا بنسبة  

كىي الركاسب التي تجمعت في أحكاض الترسيب النيائي ، كعممية التيكية  -المنشطة  الحمأةمعينة مف 
كالتقميب تحدث في احكاض التيكية .كينتج مف عممية التيكية كالتقميب إمتصاص الخميط لإلكسجيف مف 

قة اخرل اليكاء أك مف نافخات اليكاء حسب طريقة التيكية المستخدمة كتقكـ البكتريا اليكائية ككائنات دقي
نكاتج نيائية كىي مكاد  إلىبأكسدة المكاد العضكية العالقة كالذائبة كتثبيتيا في كجكد األكسجيف كتحكيميا 

 غير قابمة لمتحميؿ ثابتة . 
 المنشطة :  الحمأةالطرق المختمفة لممعالجة بطريقة   
: في ىذه الطريقة تضاؼ المخمفات السائمة  المنشطة والتغذية عمى مراحل الحمأةالمعالجة بطريقة  (1

إنتظاـ اإلحتياجات لألكسجيف بطكؿ الحكض  إلىحكض  التيكية في أكثر مف نقطة مما يؤدم  إلى
 3متر مكعب لكؿ متر مكعب كمدة مككث الخميط في الحكض  01-5كتتراكح كمية اليكاء مف 

 . ساعات

تتميز ىذه الطريقة بالمركنة في  التشغيؿ كما : المنشطة بالتيوية الممتدة الحمأةالمعالجة بطريقة  (5
يمكف اإلستغناء عف أحكاض الترسيب األبتدائي كذلؾ لمككث المياه مدة كافية لمعالجتيا داخؿ 

بتثبيت المكاد كتختمؼ ىذه الطريقة عف  الطريقة  التقميدية مف حيث عمر   أيضان الكحدات كتمتاز 
يكـ ككذلؾ  05-01يكـ بينما في الطريقة التقميدية مف  31-51مف  الحمأةحيث يتراكح عمر  الحمأة

ساعة بينما في الطريقة  36-08مف ناحية مدة بقاء الماء في أحكاض التيكية حيث يتراكح المدة مف 
 ساعة . 05-4التقميدية مف 

: في ىذه الطريقة يتـ إمتصاص المكاد العضكية  المنشطة والتثبيت السريع الحمأةالمعالجة بطريقة  (3
المنشطة التي يتـ تيكيتيا لمدة معينة بعد سحبيا مف  الحمأةتجميعيا مف المخمفات السائمة بكاسطة ك 

أحكاض الترسيب الثانكية كتككف مدة بقاء المياه في احكاض التيكية قميمة نسبيا كمف مميزات ىذه 
أف كفاءة  الطريقة التثبيت كاإلمتصاص السريع بمدة بقاء صغيرة في أحكاض التيكية كمف عيكبيا

 االكسدة لممكاد العضكية قميمة نسبيا مقارنة بالمعالجة التقميدية. 
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: كىي تشبو الطريقة التقميدية كخاصة طرؽ التيكية  المنشطة المزج الكمي الحمأةالمعالجة بطريقة  (4
المعادة عمى الطكؿ  الحمأةكعمميات المعالجة كمراحميا إال أنيا تختمؼ مف حيث تكزيع مياه المجارم ك 

الكمي بدالن مف دخكليا في بداية الحكض فقط كما في الطريقة التقميدية كليذا يتـ المزج لممككنات 
 الحكض جيدا لضماف التكزيع الجيد لمختمؼ المياه .

: تستخدـ  ىذه الطريقة حكضييف لمتيكية يعمالف عمى  المنشطة عمى مراحل الحمأةالمعالجة بطريقة  (5
نيما حكض ترسيب كتعتمد نظرية التشغيؿ عمى إتما ـ التركيب في الحكض  األكؿ ثـ التكالي بي

األكسدة في الحكض الثاني كتعطي ىذه الطريقو نتائج جيدة عند إتباع زمف  تيكية ساعتيف لكؿ 
 . حكض

في ىذه الطريقة يستخدـ  األكسجيف النقي عف :  المنشطة باالكسجين النقي الحمأةالمعالجة بطريقة  (6
مرة  األحكاض إلىريؽ ضخو في أحكاض متتالية بحيث يتـ إعادة األكسجيف الذم تمتصو المياه ط

أخرل كيككف حجـ أحكاض التيكية أقؿ  مف حجمو في اليكاء المضغكط اال  أف  تكاليؼ إنتاج ضخ  
  األكسجيف النقي أكثر مف  اليكاءالمضغكط

 أحواض الترسيب الثانوي :  2-3-2

تساؽ المكاد الصمبة المعمقة في المحمكؿ البيكلكجي كالتي تشكؿ البكتريا معظميا حيف كجكدىا في حكض 
حكض الترسيب حيث يساعد تجمع ىذه المعمقات البيكلكجية كالتي يككف كزنيا النكعي أكبر  إلىالتيكية 

لؾ عمى شكؿ حمأة قميؿ مف الكزف النكعي لمماء عمى سيكلة ترسبيا في أحكاض الترسيب الثانكم كذ
بحيث تككف المياه الصادرة عف أحكاض الترسيب الثانكم عمى درحة جيدة  األحكاضيمكف إزالتيا مف ىذه 
 .ساعات  5-3مف     األحكاضمدة بقاء الماء في   مف النقاء العضكم،ك

 ءما إلىيتـ تطبيؽ ىذه المرحمة مف المعالجة عندما تككف ىناؾ حاجة  المعالجة المتقدمة : 2-4
حتكم ىذه المرحمة عمى عمميات مختمفة إلزالة الممكثات التي ال يمكف إزالتيا بالطرؽ تنقي بدرجة عالية ك 

التقميدية سابقة الذكر كمف ىذه الممكثات : النتركجيف كالفكسفكر كالمكاد العضكية كالمكاد العالقة الصمبة 
 لسامة كتتضمف ىذه العمميات ما يمي :المكاد التي يصعب تحمميا بسيكلة كالمكاد ا إلى إضافةالزائدة 

التخثر  : Chemical coagulation  &sedimentationالتخثر الكيميائي والترسيب  2-4-1
لمجسميات ينتج عنو  مكاد كيميائية تساعد عمى إحداث تغير فيزيككيميائي إضافةالكيميائي عبارة عف 

 ،تالصقيا مع بعضيا كبالتالي تجمعيا كمف ثـ ترسيبيا في أحكاض الترسيب نظران لزيادة حجميا  
  كتستخدـ عدة مخثرات كيميائية مف أىميا مركبات الحديد كاأللمكنيكـ كالكالسيـك كالبكليمر .

عبارة عف عممية تسمح بنفاذ الماء خالؿ كسط رممي : Sand Filterationالترشيح الرممي : 2-4-2
سـ كيتـ مف خالؿ ىذه العممية إزالة معظـ الجسميات العالقة كالتي لـ يتـ  55بسماكة التقؿ عف 

إزالة المكادالصمبة المتبقية بعد عممية  إلى إضافةترسيبيا في أحكاض الترسيب نظران لصغر حجميا 
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مية ضركرية لتنقية المياه قبؿ معالجتيا في عمميات الحقة مثؿ أف ىذه العم التخثر الكيميائي كما
 االمتصاص الكربكني كالتبادؿ األيكني كالتناضح العكسي . 

كربكف  إستخداـكيتـ في ىذه العممية : Carbon Adsorptionاالمتصاص الكربوني :  2-4-3
منشط إلزالة المكاد العضكية المذابة حيث يتـ تمرير المياه مف خالؿ خزانات تحتكم عمى الكسط 

 مذابة المكجكدة في مياه الفضالت متصاص المكاد العضكية الإالكربكني كيتـ مف خالؿ الكربكف المنشط 
 اد كيميائية .مك  إستخداـكبعد تشبع الكسط الكربكني يتـ إعادة تنشيطو بكاساطو الحرؽ أك 

نات معينة في الماء ك مف خالؿ ىذه العممية يتـ إخالؿ أي Ion Exchangeالتبادل األيوني 2-4-4
مف مادة تبادؿ غير قابمة لمذكباف بأيكنات أخرل . كعممية التبادؿ األيكاني مشابية لعممية االمتصاص 

 الكربكني إال أف األكلى تستعمؿ ألغراض إزالة المكاد غير العضكية .
يتـ في ىذه العممية ضخ الماء تحت ضغط عاؿ مف : :Reverse Osmosis التناضح العكسي 2-4-5

 غشاء رقيؽ ذك فتحات صغيرة جدا يسمح بمركر جزيئات الماء فقط كيمنع مركر جزيئات األمالح . خالؿ

                                                                                  :التعقيم  2-5
  : يعتبر التعقيـ  المرحمة االخيره في معالجة المياه في المحطة كمف أىـ المكاد المستخدمة في التعقيـ

 . الكمكر المميع أك السائؿ 

 . ىيبككمكريت الصكديـ 

 . ىيبككمكريت الكالسيـك 

 األكزكف . 

 فكؽ البنفسجية . األشعة 
 وعممية التعقيم  تشمل طرق فيزيائية وكيميائية :

 الطرق الفيزيائية من أجل تطيير المياه : أوالً 
 إلىدقيقة يؤدم  51دقيقة أك  05كلمدة  75حيث أف التسخيف لدرجة حرارة تزيد عمى  ء:غمي الما -0

 لتطيير كميات كبيرة مف المياه.  قتؿ الجراثيـ الممرضة كلكف ىذه الطريقة ليست إقتصادية

أف تعريض الماء لالشعة فكؽ البنفسجية المتكفرة في أشعة الشمس يؤدم : فوق البنفسجية األشعة -5
 األشعةقتؿ الجراثيـ المكجكده فيو كلزياده مردكد ىذه الطريقة كلرفع إمكانية التحكـ فييا تكلد ىذه  إلى

الناتجة عنيا عمى المياه مباشرة  األشعة بشكؿ صناعي بكاسطة مصابيح ضكئية خاصة تكجو
لىمتر كقطرىا حك   1.5 – 0.75لتطييرىا ككؿ ذلؾ يتـ في صالة مغمقة  كىذه المصابيح طكليا   ا 

سنتمتر أكأكثر حاكية عمى بخار الزئبؽ حيث يتحرض ىذا الغاز بالقدرة المتكلد ة عند   3 – 1.5
 55307فكؽ البنفسجية ذات طكؿ المكجو  األشعةصابيح بالقكس الكيربائي كيطمؽ شحف ىذه الم

 نانكمتر .
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 ميزات ىذه الطريقة : 
  9909تقضي عمى غالبية الفيركسات كالجراثيـ بنسبة. % 

 الكمكر.  إضافةفي كيميائية الماء كبالتالي التكجد أثار جانبية التي تنجـ عف  األشعةاليؤثر التعقيـ ب 

  المعقمات الكيميائية تخداـإسالكمفة التشغيمية منخفضة مقارنة مع . 

  كيمياكيات التعقيـ فيجب أف يككف ىناؾ زمف تماس ليذه الكيماكيات مع الماء حتى  إستخداـعند
 الماء فكران دكف إنتظار.  إستخداـفيمكف  األشعةيصبح التعقيـ فعاالن أما في أجيزة التعقيـ ب

 ثانيا الطرق الكيميائية في التعقيم : 
الكمكر  إستخداـبالكمكره إستعماؿ الكمكر أك الييبككمكريتات المختمفة ،كيعتبر التطيير بيقصد : الكموره  -0

شديد السمية بالنسبة لالحياء الدقيقة كيعتمد في تأثيره عمى االحياء الدقيقة كىك مبدأ االكسدة كيتكقؼ 
 الكمكر عمى العكامؿ التالية : إضافة

 سرعة تفكيؾ مركبات  إزديادتفاع درجة الحرارة بسبب :تقؿ درجة الكمكر المضافة بإر  درجة الحرارة
 الكمكر .

 تفكؾ ىذه المكاد اثناء تعرضيا لمضكء . إلى:يؤدم الضكء  الضوء 

  عامل درجةPH قيمة  إزدياد: تزداد جرعة الكمكر بPH . 

  زمف التماس )المادة المطيرة +الماء( كعمميان يجب أف  إزدياد: تزداد فعالية الكمكر بمدى التماس
 الكمكر قبؿ إستعماؿ المياه.  إضافةتمر ثالثيف دقيقة بعد 

 يتميز كؿ نكع مف الجراثيـ بمقاكمة معينية لتأثير الكمكر . تعدد الجراثيم وأنواعيا : 

 العكر . إزدياد: تزداد جرعة الكمكر ب العكر 

 إنخفاض تأثير الكمكر إلىدم كجكد مركبات النتركجيف : يؤ  توافر مركبات النتروجين  

كىك يتشكؿ في الطبقة العميا  O3عبارة عف األكسجيف المككف مف ثالث ذرات  األكزكف:  األوزون -5
فكؽ البنفسجية أك شحنات البرؽ عمى األككسجيف النقي في  األشعةمف الغالؼ الجكم نتيجة تأثير 

 الطبقات العميا .

فكؽ البنفسجية أك بتمرير اليكاء الجاؼ ضمف جياز  األشعةيتـ الحصكؿ عميو  عمميان بكاسطة  
ليتر كزمف  \( ممغ1014-0شحنة كيربائية عالية كالتركيز المفضؿ لالكزكف   ) إستخداـخاص مع 
 دقائؽ . 4التالمس 

 : األوزونمزايا التعقيم ب
 الكيميائيات مثؿ الكمكر . ستخداـفقة إلاليكجد اثار جانبية لمتعقيـ مثؿ االثار المرا 

 اض مر يقضي تقريبا عمى جميع الجراثيـ كالفيركسات كالطفيميات كغيرىا مف المكاد المسببة لأل
. 
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 لفترة طكيمة كبالتالي يحافظ عمى الماء معقمان لفترات طكيمة في الخزانات  يبقي فعاال في الماء
 كالتمديدات .

 : األوزونمساوئ التعقيم ب    

 . قميؿ االنتشار بسبب الكمفة المرتفعة لتجييزات تكليده كممحقاتو 

  يتفكؾ بسرعة كبيره لذلؾ  ال يمكف االحتفاظ بو أكثر مف ساعة ، لذلؾ اليمكف تخزينو كيكلد
 في المكقع كيستخدـ فكران  .
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نتعامؿ يكميان مع أنظمة التحكـ المتنكعة دكف أف ندركيا تمامان ، فأداة التحكـ الحرارية )الترمكستات( 
المتكاجدة في أغمب المنازؿ مثالن ىي عبارة عف متحكـ حرارم بسيط ، كما أف ماكينة الحياكة االلية ىي 

                                                                  عبارة عف نظاـ متحكـ سريع .     
كاسع لممتحكمات االلكتركنية ،  إستخداـ إلىأف التطكرات السريعة المذىمة في الصناعة االلكتركنية أدت 

فالعديد مف أنظمة التحكـ الحرارم كأنظمة التحكـ باالالت كالمعالجات ىي عبارة عف أجيزة إلكتركنية قابمة 
                                                                                     مجة . لمبر 

اعتمدت صناعة المنتجات في المصانع كالكرش لسنكات طكيمة عمى أنظمة التحكـ بشكؿ فعمي ، كمع 
ألنظمة أصبحت أكثر ظيكر الحاجة لألتمتة كالسرعة العالية مف أجؿ زيادة اإلنتاج بنكعية عالية فإف ىذه ا

إنتاج متحكمات إلكتركنية مرنة جدان كرخيصة كقادرة عمى تنفيذ  إلىتعقيدان أكثر مف ذم قبؿ ، كالتي أدت 
 الكثير مف األعماؿ . 

 :  PLCتعريف المتحكم المنطقي القابل لمبرمجة  3-1
عمى ذاكرة قابمة كىك عبارة عف جياز الكتركني رقمي مبني اعتمادان عمى المعالج الصغرم كيحتكم 

مف أداء كظائؼ تحكـ فعالة كعديدة  PLCلمبرمجة تخزف فييا سمسة مف التعميمات التي تمكف المتحكـ 
مثؿ )عمميات العد كالتكقيت كالتسمسؿ كالعمميات الحسابية كالرياضية ( ،ككؿ ىذه الكظائؼ تستخدـ عادة 

المداخؿ كالمخارج . كالمتحكـ القابؿ لمبرمجة  لممراقبة كالتحكـ في االالت أك المعالجات المعقدة عف طريؽ
 مخصص لمتحكـ في الزمف الحقيقي كمراقبة العمميات الصناعية .

 في المؤسسات بالتالي :  ستخداـكيمتاز المتحكـ عف غيره مف الحاسبات المستخدمة شائعة اإل
  . يمكف كصمو مباشرة مع الحساسات كالمشغالت بكاسطة مداخمو كخارجو 

  (00……… مصمـ لمعمؿ في شركط صناعية قياسية )درجة الحرارة ،اىتزازات. 

  يبرمج بكاسطة لغات طكرت خصيصا لمعالجة كظائؼ االتمتة كأنجزت بطريقة ال تتطمب معرفة
 حسابية سابقة مف أجؿ تركيبيا كتشغيميا . 

 : PLCريخية عن المتحكم المنطقي القابل لمبرمجة نبذة تأ 3-2
 ،0968( في عاـ G.M) General motorsبشكؿ أساسي مف قبؿ شركة  PLCابتكر المتحكـ المنطقي 

كباىظ الثمف في الصناعة ذاتية الحركة  مألكفان  كاف استبداؿ خط إنتاج معيف لتقديـ نمكذج جديد ،حدثان ك 
( relays)اآللية( ، كفي محاكلة لتقميؿ الكمفة المرتفعة إلعادة تكصيؿ منظكمة التحكـ بكاسطة الحاكمات )

 ستخداـعممية نظاـ التحكـ المثالي القابؿ إلعادة اإل G.Mحدد ميندسك شركة  المتعمقة بتمؾ النماذج
لنظاـ التحكـ الذم سيككف أكثر  ذلؾ تصكران  إلى إضافةكة كضعكا تمؾ الشر  يبسيكلة، كما أف ميندس

صالح األعطاؿ مف النظاـ التقميدم الذم يعتمد منطؽ الحاكمات كجاءت ، كثكقية كأسيؿ في كشؼ كا 
 الصفات المميزة المطمكبة ألم نظاـ قابؿ لمبرمجة كمف ىذه الصفات ما يمي:
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 . القدرة عمى العمؿ في بيئة صناعية نمكذجية 

 . تصميـ معيارم بأجزاء فرعية قابمة لالستبداؿ بسيكلة 

 . كحدات لربط الدخؿ كالخرج قابمة لالستبداؿ بسيكلة 

 طريقة برمجية بسيطة يمكف فيميا لتخطيط العمميات كالقياـ بالصيانة الذاتية. 

  نظاـ التجميع المركزم. إلىالقدرة عمى تمرير المعطيات 
  بمنطقة الحاكمات.أسعار تنافسية مع أنظمة تعمؿ 

كذلؾ بتطكير ما كاف يدعى ببساطة  G.M لخصائص شركة 0969ستجاب بائعك أنظمة التحكـ في عاـ إ
كقد حقؽ أكؿ متحكـ قابؿ لمبرمجة )كالمتحكمات التي  ،(plcآنذاؾ المتحكـ القابؿ لمبرمجة أك نظاـ الػ )

ة ألنظمة التحكـ بكاسطة نافستمتو مباشرة( كؿ الخصائص األساسية، ككانت الكمفة المكضكعية م
أنظمة تحكـ كانت أسيؿ في التركيب كأصغر في الحجـ  أيضان كقدمت ىذه األجيزة الجديدة  ،الحاكمات

المتحكـ القابؿ لمبرمجة  إستخداـكأكثر كثكقية مف األنظمة التقميدية المعتمدة عمى الحاكمات, كانتشر 
 ،قدـ العديد مف البائعيف متحكمات قابمة لمبرمجة 0970ففي عاـ   ،بسرعة خارج الصناعة ذاتية الحركة

 كآليات ألتمتة العديد مف الصناعات مثؿ: صناعة الكرؽ كاألغذية كالتعميب كغيرىا.
 :  PLCميزات المتحكم المنطقي القابل لمبرمجة   3-3
  . مركنة ككثكقية عالية 
 . حجـ صغير كتكمفة منخفضة 
 . حكاكـ مدمجة 
  كالعدادات .كياف مرف لممؤقتات 
 خرج بعيدة. \تكفير محطات دخؿ 
 . دارات مالئمة قياسية لمدخؿ كالخرج 
  مختصيف .  إلىلغة البرمجة بسيطة كالتحتاج 
 التحكـ لنظاـ التغيرات عمؿ في سرعة ك سيكلة .   
 : PLCمكونات المتحكم المنطقي القابل لمبرمجة  3-4

 

 PLC( مكونات 1-3الشكل )
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 :التالية الرئيسية من المكونات PLCوحدة  تتكون
 الدخؿ  كحدة Input module. 
 المركزية المعالجة كحدة CPU . 

 الخرج كحدة Output module . 

 القدرة  مصدر كحدة Power supply unit. 

 المشغؿ  كحدة Operator unit. 

 البرمجة  جياز Programming device. 
                                  :Input Module الدخل  وحدة 3-4-1
 كمقاييس المجسات ك الكيربائية المفاتيح مثؿ الفيزيائية العناصر مف بمجمكعة الدخؿ كحدة تكصيؿ يتـ 

 ك التماثمية اإلشارات ستقباؿإب الدخؿ كحدة تقـك حيث ،غيرىا ك السكائؿ مستكل كمجسات الكزف ك الحرارة
المعالجة  كحدة معيا تتعامؿ أف يمكف منطقية إشارات إلى تقـك بتحكيميا ك العناصر ىذه مف المرسمة الرقمية
 .المركزية

 
  PLC( كحدة الدخؿ في 5-3الشكؿ)

                                              :CPU المركزية  المعالجة وحدة 3-4-2
 كتقـك PLC  لا لكحدة القرارات تخاذإ مركز كذلؾ كىي النظاـ ذاكرة عمى يحتكم دقيؽ معالج عف عبارة كىي

  :بما يمي

 الدخؿ كحدة مف المرسمة المنطقية اإلشارات معالجة ك ستقباؿإ  . 

 البرنامج ذاكرة في المخزنة التعميمات حسب المناسبة القرارات تخاذإ .  

 الذاكرة في المخزنة البرنامج تعميمات حسب الخرج لكحدة التحكـ أمرأك  إصدار . 

 اإلزاحة ك المتسمسمة العمميات ، البيانات مقارنة التكقيت، العد، مثؿ عديدة عممياتب تقكـ . 

                                             :Memory unit الذاكرة  وحدة 3-4-3
 PLC :اؿ  كحدة في الذاكرة مف رئيسييف نكعيف يكجد

 العشوائية الذاكرة( RAM ) : البيانات إدخاؿ يمكف التي الذاكرة كىي(DATA )   أم مف مباشرة ليا 

 أم  دائمة غير ذاكرة كىي ، الذاكرة ىذه مف البيانات كقراءة كتابة يمكف أنو ماك،  (Address)عنكاف 

 لذلؾ يتـ ك ليا المشغمة يةائالكيرب الطاقة فقد حالة في ستفقد فييا المخزنة البيانات أف ىذا يعني مؤقتة

 . ليا المشغمة الرئيسية الطاقة فقد حالة في البيانات فقد لتجنب بطارية تركيب
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 فقط القراءة ذاكرة: (ROM ) البيانات كتابة يمكف ال لكف ك منيا البيانات قراءة يمكف التي رةكالذا كىي 

 ىذا ك ذاكرة دائمة ىي ك المحك، مف فييا المخزنة البرامج أك البيانات لحماية تستخدـ الذاكرة ىذه ، فييا

 . الكيربائية الطاقة فقد حالة في تفقد لف فييا المخزنة البيانات أف يعني
 :إلىرة كالذا ىذه تنقسم

 المسح و لمبرمجة القابمة فقط القراءة ذاكرة (EPROM) :مسح يمكف كلكف فقط لمقراءة رةكذا ىي ك 

 بكاسطة جديدة بيانات الستقباؿ جاىزة لتصبح البنفسجية فكؽ لألشعة بتعريضيا كذلؾ منيا البيانات

 . بيا خاص بيانات كاتب

 إلكترونياً  البرمجة و لممسح القابمة فقط القراءة رةكذا (EEPROM ) ك فقط لمقراءة ذاكرة كذلؾ كىي 
  الحماية( عدـ صيغة ) عمى بكضعيا كذلؾ بيا المخزنة البيانات مسح يتـ أف يمكف لكف

(Unprotected Mode )لو . جديدة بيانات إدخاؿ ثـ مف ك  
                                           :Output Module الخرج  وحدة 3-4-4
 إلى ك تحكيمياCPU كحدة مف المرسمة المنطقية التحكـ تعميمات ستقباؿإالتالية : بالكظائؼ الخرج كحدة تقـك

 .) مشغالت ) األجيزة مف منكعة مجمكعةب لمتحكـ ياإستخدام يمكف تماثمية أك رقمية إشارات

 
 PLC( كحدة الخرج في 3-3الشكؿ )

                                     :Programming device البرمجة  جياز 3-4-5

 ما يمي : في البرمجة جياز يستخدـ

 فيو البرنامج كتابة يتـ .  

 ل ا كحدة إلى البرنامج نقؿ بكاسطتو يتـ.PLC 

                                           :Operator unit المشغل  وحدة 3-4-6
 : يمي ما لممشغؿ الكحدة ىذه تتيح

 فييا المتحكـ المختمفة العمميات معمكمات عرض .  
 المستخدمة العكامؿ تعديؿ أك جديدة عكامؿ إدخاؿ . 
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               :   Inputs and outputs PLC لوحدة المخارج و المداخل أنواع 3-5
 : يمي ماك تعريفيا يتـ PLCاؿ  لكحدات المخارج ك المداخؿ مف نكعيف يكجد
 رقمية مداخؿ Digital Inputs . 

 تماثمية  مداخؿ Analog Inputs. 

 رقمية مخارج Digital Outputs . 
 تماثمية مخارج Analog Outputs . 

 : Digital Inputs الرقمية المداخل 3-5-1
   (OFF)   أك ( ON)الحالة في إما تككف التي المجسات مف الصادرة اإلشارات مع الرقمية المداخؿ تتعامؿ
   :مثؿ

 الزر ضغط مفاتيح Pushbuttons Switches. 
 الحدية المفاتيح Limit Switches. 

 المفتكحة المالمسات Normally Open Contacts. 

 المغمقة المالمسات Normally Closed Contacts. 

                                     :Analog inputs التماثمية  المداخل3-5-2
 مستكل ك الحرارة درجة قياس مجسات المتغيرة مثؿ القيـ تتحسس التي المجسات مع التماثمية المداخؿ تتعامؿ

الصكر  بإحدل كيربائية متغيرة إشارة إلى المقاسة لمقيمة الفيزيائية الحالة تحكيؿ بعد كذلؾ السرعة ك السكائؿ
 : التالية

 20إلى 0 مفmA 20 .إلى 4 مف أك mA 

 10.إؿ 0 مفV 

                                       : Digital Outputs الرقمية المخارج 3-5-3
 القواطع و المرحالت ملفات و المصابٌحمثل : OFF أو ONإما  أشارتها حالة تكون التً المخارج وهً

 .  الوشٌعٌة الصمامات و الكهربائٌة

           :Analog Outputs التماثمية  المخارج 3-5-4
 تماثمية إشارة إلى المركزية المعالجة كحدة مف المرسمة المنطقية اإلشارة تحكيؿ فييا يتـ ك  

    0-10V ) 20-4 أكmA 20-0 أكmAك بيا التحكـ يتـ التي األجيزة إلى التماثمية ترسؿ اإلشارة ـث ( كمف 
 في التحكـ كصمامات ،الكزف الحرارة درجة السرعة، مقياس مثؿ اإلشارات مف النكع ىذا مع تتعامؿ التي

 PLC.لكحدة  التماثمية المخارج مع المكصمة التدفؽ
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                                  :PLC (Operation PLC) ل ا وحدة عمل اّلية 3-6
 ثالثة مف  المسح عممية كتتككف ،لمبرنامج (Scanning) مستمر مسح عممية بإجراء PLCل ا كحدة تعمؿ

 : كالتالي ىي ك ( األىـ ىي الخطكات ىذه تعتبر كلكف الخطكات ىذه مف ثركأ )تكجد ميمة رئيسية خطكات
 لا كحدة تقـك حيث- المداخل حالة فحص : األولى الخطوة PLC ما لتحديد كذلؾ مدخؿ كؿ حالة بفحص 

 . التالية الخطكة في الستعماليا  الذاكرة في البيانات بتخزيف تقـك ثـ OFF )أك ON كضعية) في كانت إذا

 لا كحدة تقـك حيث– البرنامج تنفيذ : الثانية الخطوة PLC  ك المداخؿ حالة تحديد بعد البرنامج بتنفيذ 
 التنفيذ نتائج تخزيف ثـ مف ك مدخؿ كؿ حاالت مف حالة كؿ عمى المترتبة البرنامج أمرأك  قراءة

 . التالية الخطكة في ياستخدامإل

 لا كحدة تقـك حيث –المخارج حالة تحديث : الثالثة الخطوة  PLC أمرألك  كفقان  المخارج حاالت بتحديث 

 . الثانية الخطكة في الصادرة البرنامج

 بصكرة الخطكات نفس لتعيد األكلى لمخطكة بالرجكع PLC  لا كحدة تقـك الثالثة الخطكة مف االنتياء بعد

 المذككرة الثالث الخطكات لتنفيذ PLC  لا كحدة تأخذه الذم الزمف أنو عمى الكاحد المسح زمف يعرؼ،ك مستمرة

  سابقا .

 
 PLC( عممية المسح في 4-3الشكؿ)

 

                                 :                     PLCلل  البنية اإللكترونية 3-7
  التالية: األقساـ إلىمف حيث البنية اإللكتركنية   plcيقسـ جياز

 كالمخارج. المداخؿ 

 .الذاكرة حيث يخزف البرنامج 

 .المعالج الذم يقرأ معطيات المداخؿ كيتحكـ بالمخارج باالعتماد عمى تعميمات المخارج 
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                          وحدة الدخل /الخرج: 3-7-1
قنكات تؤمف كحدة الدخؿ /الخرج عممية الربط بيف النظاـ كالعالـ الخارجي بإجراء التكصيالت مف خالؿ 

لىأجيزة الدخؿ مثؿ الحساسات ك  إلىالدخؿ /الخرج  أجيزة الخرج مثؿ المحركات كالممفات المكلبية  ا 
كتسمح ىذه الكحدة أيضا بإدخاؿ البرامج مف لكحة المفاتيح إذ لكؿ نقطة دخؿ / خرج عنكاف كحيد يمكف 

اإلشارات كتقدـ كظائؼ العزؿ الالزمة  مالئمةتكييؼ أك ،كما انيا تؤمف  cpuو مف قبؿ الكحدة إستخدام
دارات أخرل  إلىمع ىذه القنكات مباشرة دكف الحاجة  كبالتالي يمكف ربط الحساسات كالمشغالت غالبان 

" التي يصطمح عمى  العكازؿ الضكئية حيث يتـ العز ؿ الكيربائي مف الكسط الخارجي عادة بكاسطة "
 :  " بالركابط الضكئية " أيضان تسميتيا 

 
 PLC( دارة المداخؿ الرقمية في 5-3الشكؿ )

 . 240vك أ110v ك أ24v ك أ 5vفقد تككف  منطقيالمتحكـ الالمتاحة مع  الرقمية أما مجاؿ المداخؿ

 
 PLC( مستكيات جيكدالدخؿ  في 6-3الشكؿ )

اإلشارة  مالئمة، كلكف بعد 5Vيككف الخرج الناتج مف كحدة الدخؿ /الخرج جيدان رقميان بمستكل قدرة 
 ,10V بالحاكمات أك بالترانزستكرات أك بالترياكات فقد يصبح الخرج الناتج مف قناة الخرج بالمكاصفات:

1A 24أكV,100mA  1مستمران أك ربماA,240V 2أكA,240V الترياؾ  متناكبان مف قناة خرج . 

 
  PLC( مستكيات جيكد الخرج في 7-3الشكؿ )
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 :   PLCخرج  في  /مواصفات الدخل  3-7-1-1
 غالبان بأحد األنكاع التالية: plc المتحكـ المنطقي  نافذتقاد م 

   ( Relay)حاكمةال: األول النوع
لحمؿ  100wلحمؿ تحريضي، ك 35V.Aلكؿ نقطة حمؿ أكمي، ك 2Aحاكمة  إستخداـيتـ العزؿ ب

طيسيان، حيث تستخدـ اتعرؼ الحاكمة التقميدية بأنيا مفتاح يتـ التحكـ بو كير و ،ضكئي )مصباح مثالن(
نظران ألنيا قادرة عمى التعامؿ مع تيارات كبيرة مف رتبة عدة  PLCالحاكمات في المتحكمات المنطقية 

 ألنيا تؤمف درجة عالية مف العزؿ بيف دارات المتحكـ كدارات الحمؿ. إضافةأمبيرات في الدارة الخارجية 
كتستطيع الحاكمات  DCكالمستمرة  ACكتعتبر مخارج الحاكمة مناسبة لعمميات الفتح كاإلغالؽ المتناكبة 

 ،كلكف عمى الرغـ مف ىذا إال أنياتيارات العالية كالحاالت العابرةأف تقاكـ التغيرات المفاجئة لم أيضان 
 تتصؼ بالسمبيات التالية:

 بطيئة العمؿ نسبيان. -
 حالة االستقرار. إلىتتأرجح تماساتيا عند اإلغالؽ مرات عديدة قبؿ الكصكؿ  -
 يمكف لممؼ الحاكمة بعد تغذيتو أف يكلد تيارات تحريضية كبيرة. -

 
 (منفذ الخرج المقاد عف طريؽ الحاكمة8-3الشكؿ )
يزيد التيار األعظمي المار في تماسات الحاكمة عف القيمة  أال ،العمميةكمف الياـ جدان في المالحظات 

 المعطاة المسمكح بيا.
تعطي نسبة التيار باألمبير، بينما يعطى التيار األعظمي في األحماؿ  DCكفي األحماؿ المستمرة 

 أمبير.× أم فكلت  V.Aبنسبة القدرة  ACالمتناكبة 
فإف التيار األعظمي الذم تستطيع  35V.Aكمة الخرج بالقيمة فمثالن: إذا أعطيت إحدل مكاصفات حا

 يحسب كما يمي: 240Vr.m.sتماسات الحاكمة التعامؿ معيا عند الجيد 
I=P/U 

I=35/240=125*10^-3 
I=146mA 

 

 
 



 

22 

 

 ترانزيستور ال النوع الثاني:
لحمؿ  100Wلحمؿ تحريضي، 24Wلكؿ نقطة حمؿ أكمي ك 1Aضكئي  رابط إستخداـيتـ العزؿ ب

 ضكئي.

كىذا ما يمنح عمميات الفتح كاإلغالؽ سرعات  ،الدارة الخارجية إلىستخدـ الترانزستكرات لتمرير التيار ت
كبيرة كمعتبرة، كيستخدـ ىذا النكع مف المخارج بدقة في عمميات الفتح )الكصؿ( كاإلغالؽ )الفصؿ( 

كلذلؾ تستخدـ  ،مف جراء التيار الزائد كالجيد العكسي المرتفع ينيار الترانزيستكر،كلكف DCالمستمرة 
(، أك تتـ بحماية إلكتركنية داخميان، كما تستخدـ العكازؿ fuseالحماية ىنا إما عف طريؽ منصيرة )

 الضكئية لتاميف العزؿ.

 
 ( منفذ الخرج المقاد عن طرق الترانزٌستور9-3الشكل)

 النوع الثالث : الترياك
 VA 110/120 50ك 100VA  220/240  VA.Cلكؿ نقطة،  1Aرابط ضكئي  إستخداـبزؿ عيتـ ال

VA.C  100لحمؿ تحريضي كW .لحمؿ ضكئي 
مصدر تغذية  إلىستخداـ مخارج الترياؾ )بعكازؿ ضكئية لمعزؿ(  لمتحكـ بأحماؿ خارجية مكصكلة ت

كمف السيؿ جدان أف ينيار ، AC، كيستخدـ ىذا النكع مف المخارج في العمميات المتناكبة ACمتناكب 
مف جراء الحمؿ الزائد كلكف المنصيرات تحميو مف االنييار، كما يفترض أف تككف ىذه  الترياؾ

 لحماية مثؿ ىذه المخارج. المنصيرات مكجكدة دائمان 

 الذواكر: 3-7-2
إذا فقدت معطياتيا عند  (، حيث تككف الذاكرة تطايريةvolatilityتتصؼ الذاكرة بخاصية التطايرية )

فصؿ التغذية عنيا، كتككف غير تطايرية أك دائمة فيما عدا ذلؾ، تشمؿ األنكاع الشائعة لمذكاكر، ذكاكر 
أنصاؼ النكاقؿ كاألقراص المغناطيسية، أما األنكاع المختمفة لذاكرات أنصاؼ النكاقؿ كالتي يمكف أف 

 فيي: PLCتتكاجد داخؿ المتحكـ المنطقي
: المستخدمة لتأميف التخزيف الدائـ لنظاـ التشغيؿ كالمعطيات الثابتة   ROMالقراءة فقط ذاكرة   -

 .CPUالمستخدمة مف قبؿ الكحدة 
 : المخصصة لبرنامج المستخدـ. RAM ذاكرة الولوج العشوائي   -
 (.Dataالمخصصة لمعطيات ) :RAMذاكرة الولوج العشوائي   -
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ات الخاصة بأحكاؿ أجيزة الدخؿ كالخرج، كلحفظ قيـ المؤقتات كتستخدـ ىذه الذكاكر لحفظ المعمكم
 كالعدادات كأجيزة داخمية أخرل.

(، كما أف جزءان مف ىذه الذاكرة سيتـ Data table" ) جدكؿ معطيات تعمؿ ذاكرة المعطيات ىذه بمثابة "
كسيخصص جزء منيا حجزه لعناكيف الدخؿ كالخرج ) كتمة العناكيف ( كألحكاؿ تمؾ المداخؿ كالمخارج، 
 ألجؿ الكضع المسبؽ لممعطيات كالجزء اآلخر لتخزيف قيـ العداد كقيـ المؤقتات....

مف الممكف كضع ذاكرة أخرل عمى الكحدة اإلضافية المستقمة كىي ذاكرة القراءة القابمة لمبرمجة كالمحي 
EPROM مثابة كالتي يمكف برمجتيا كتخزيف البرنامج فييا بشكؿ دائـ لتعمؿ بعدئذ بROM . تمامان 

مف قبؿ المستخدـ، كينبغي عمى كؿ المتحكمات  RAMيمكف تغيير المعطيات كالبرامج في الذاكرة 
لتخزيف معطيات البرامج التي يتـ تطكيرىا مف  RAMأف تحكم كمية محددة مف الذاكرة  PLCالمنطقية 

رية احتياطية في المتحكـ قبؿ المستخدـ، كلمنع ضياع البرامج عند فصؿ التغذية حيث تستخدـ بطا
 لفترة مف الزمف. RAMلمحفاظ عمى محتكيات الذاكرة  PLCالمنطقي 

مركبة عمى  EPROMيتـ نقمو كتخزينو في ذاكرة مف النكع   RAMكبعد أف يطكر البرنامج في الذاكرة 
اؾ مخازف ذلؾ فين إلى ضافةكبذلؾ تصبح ىذه الذاكرة دائمة باإل PLCكحدة مستقمة في المتحكـ المنطقي 

تتألؼ ذاكرة المعالج مف عدد كبير  ،" مؤقتة مخصصة مف أجؿ قنكات )الدخؿ /الخرج( في النظاـ عزؿ "
 .مف المكاقع التي تستطيع تخزيف معطيات بطكؿ كممات

  :CPUوحدة المعالجة المركزية  3-7-3
 بداخميا المعالج المصغر لمنظاـ ك ذاكرة كجممة مف دارات الدخؿ/ الخرج. CPUتحتكم الػ 

، كىي مزكدة بساعة ذات تردد PLCبكؿ العمميات كتعالجيا ضمف المتحكـ المنطقي CPUتتحكـ كحدة 
، كىذا التردد يحدد سرعة التشغيؿ كيؤمف التكقيت كالتزامف 8MHZك 1MHZنمكذجي يتراكح بيف 

بكاسطة اإلشارات  PLCالالزميف لكؿ عنصر في النظاـ،حيث تنقؿ المعمكمات داخؿ المتحكـ المنطقي 
 الرقمية.

" كالممر بالمعنى الفيزيائي تمامان  بالممرات تدعى المسارات الداخمية التي تنتقؿ عمييا اإلشارات الرقمية "
 عدد النكاقؿ أك المكصالت التي يمكف أف تمر عمييا اإلشارات الكيربائية. ىك

كتستخدـ  " لتبادؿ المعطيات بيف العناصر كالكاحدات األساسية ، ممر المعطيات " CPUتستخدـ الكحدة 
المعطيات المخزنة فييا، كما أنيا تستخدـ " ممر  إلى" ممر العناكيف" إلرساؿ عناكيف المكاقع بغية الكلكج 

 ( كبيف كحدة الدخؿ / الخرج.I/0 PORT" لالتصاالت بيف منافذ الدخؿ / الخرج ) النظاـ

حيث يزكد نظاـ التشغيؿ مف  CPUيتحكـ البرنامج الخاص الذم يدعى نظاـ التشغيؿ بكؿ أعماؿ الكحدة 
 اظ بو في ذاكرة المتحكـ بشكؿ دائـ .كيتـ االحتف PLCقبؿ مصنعي المتحكـ المنطقي 
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 PLC(البنية الداخمية في 01-3الشكؿ)

 : PLCلل  البنية الميكانيكية 3-8
تتكاجد األجيزة المنطقية لمبرمجة بحجـك كأشكاؿ ميكانيكية متنكعة كذلؾ حسب عدد كنكع المآخذ 

كجكد نكعيف شائعيف مف البنى كذلؾ حسب كظيفة ىذه األجيزة ، كلكف نالحظ  كالتكصيالت الخارجية ،
 الميكانيكية تتشابو ضمنيا األشكاؿ المتنكعة.

كىك المستخدـ لألجيزة الصغيرة كالمتكسطة التي تقع عمى عاتقيا أغمب الكظائؼ  : النوع األول
التحكمية، البنية الميكانيكية في ىذا النكع عبارة عف صندكؽ يحكم الدارات كاألجزاء األخرل كيؤمف عمى 

يب عمى كاجيتو مآخذ التكصيالت كدالالت العمؿ الضكئي ، أما القسـ الخمفي منو فيؤمف ميكانيكية الترك
 السكة التابعة لمكحة التحكـ.

كىك النكع النمكذجي، يتميز بقدرتو عمى استيعاب الزيادة الكبيرة في عدد المآخذ أك   : النوع الثاني
كىك يتككف مف صندكؽ يقدـ مجمكعة المآخذ  ،الذكاكر الستيعاب البرامج الكبيرة أك الكظائؼ اإلضافية

،   التي تركب ضمنو لتككيف جياز التحكـ ،د مف الكتؿ المنفصمةالتي تؤمف االتصاالت المناسبة بيف عد
 كبالتالي يمكف زيادة عدد الكتؿ الكظيفية حسب التطبيؽ، كمف ىذه الكتؿ: 

 كحدة التغذية. -
 كحدة المعالجة. -
 الذكاكر. -
 .كحدات الدخؿ كالخرج -
 :PLCأنواع المتحكم  3-9

               Modular)-(Easy – Compact – Intermediate: إلػػىتنقسػػـ الحاكمػػات المبرمجػػة 
   : Easyالنوع     3-9-1

يتمتع بإمكانيات برمجة متكسطة حيث يحتكم عمى مؤقتات مبرمجة ، كعدادات    PLCىذا النكع مف الػ 
بطيئة كعمميات مقارنة ، حيث يمكف بكاسطة ىذا الجياز تحقيؽ دارات تحكـ بسيطة ، كمكحة إقالع 
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تكليد آلية ، كما يتعامؿ مع ذاكرة ، ك كذلؾ مع مداخؿ خطية ككؿ ذلؾ بحدكد مقننة ، كلو ميزة مجمكعة 
 .إظيار البيانات عمى شاشة صغيرة مكجكدة عمى الجياز

 : Compactالنوع    3-9-2
يتمتع بإمكانيات برمجة عالية ، كال تشمؿ كؿ البرمجيات ، كتستخدـ في    PLCىذا النكع مف الػ  

ع الصغيرة ك المتكسطة ك ذلؾ إلمكانية ربط تكسعات لممداخؿ ك المخارج الرقمية ك الخطية ، كما المشاري
 .كزف ......... ( –ضغط  –يمكف أف نربط معو أجيزة قياس مختمفة ) حرارة 

 :  Intermediate النوع  3-9-3
يتمتع ببرمجية عالية ،يتميز عف السابؽ بسرعة المعالجة ك إمكانية تكسعة   PLCىذا النكع مف الػ 

المداخؿ كالمخارج ك الذاكرة ، كيستخدـ في أغمب األحياف في المشاريع المتكسطة التي تتطمب معالجة 
حيث يحتكم عمى ذاكرة إستاتيكية ) كصكؿ عشكائي ( ك يحتكم عمى بطارية لحفظ المعطيات ك  سريعة.
مخرج   94مدخؿ ك  96كيمك بايت ، كتكسع حتى512    إلىج المخزف ،لكف يمكف تكسيع الذاكرة البرنام

كما يشتمؿ عمى كؿ البرمجيات العالية ، كيمكف كصؿ الجياز عمى الشبكات ك إمكانية ربطو بالحاسب 
 كشاشات العمؿ المستقمة. 

 : Modularالنوع     3-9-4 
يتمتع بإمكانيات عالية جدان الحتكائو عمى معالجات ذات قدرة كبيرة ك سرعة  PLCىذا النكع مف الػ   

البرمجة العامة ، كيستخدـ في أتمتة المشاريع المتكسطة ك  إلى ضافةعالية ، كاستجابة لبرامج خاصة باإل
دة حيث يتمتع ىذا النكع بأنو ذك أجزاء منفصمة لو قاع.PLCالكبيرة ك في إدارة شبكة مف أجيزة  الػ 

كحدة  -المخارج -المداخؿ كحدة المعالجة  –أساسية تتكضع فييا أجزاءه ك التي ىي ) كحدة التغذية 
 . كحدة كصؿ مع الشاشات المستقمة .......( -كحدة كصؿ مع الشبكات  -كصؿ مع الحاسب 

 :plcختيار وتركيب المتحكم إ3-11
 محدد: لتطبيقانتقاء المتحكم  3-11-1

لتطبيؽ عممي محدد تتضمف خطكتيف األكلى ىي تأميف الحاجات التي  plcإف مسألة انتقاء متحكـ 
نمكذجيا تحديد متطمبات الدخؿ أك الخرج كالحاجة لتحديد كظائؼ  يتضمفك ىذا  plcسيقابميا المتحكـ 

ك يتـ في ك كذلؾ متطمبات ذاكرة النظاـ  أخرلمعينة في المعالج ك حاجة المتحكـ لالتصاؿ بأجيزة 
الخطكة الثانية تحديد أفضؿ متحكـ يستطيع أف يؤمف الحاجات المطمكبة ك ىذا ما يتضمف عممية مقارنة 

 .plcفات ك الكمفة كالكثكقية كالشيرة ما بيف نماذج ك ماركات مختمفة مف المتحكماتكاصالم
 متطمبات الدخل:  3-11-2

بطيا مع المتحكـ ك تحديد نكع كحدة الدخؿ تحدد متطمبات الدخؿ بحساب عدد أجيزة الدخؿ الكاجب ر 
ك  acك المدخؿ المتناكبة    dcلكؿ جياز ك ينتج عف ذلؾ حساب عدد المدخؿ الرقمية المستمرة األزمة



 

26 

 

المداخؿ المتشابية تستخدـ ىذه الحسابات لتحديد عدد كحدات الدخؿ لكؿ نكع مف أجؿ شرائيا ك يككف 
 .فية لتجنب األخطاءمف الجيد عادة إتاحة بعض السعات اإلضا

 متطلبات الخرج: 3-11-3

تحدد متطمبات الخرج بحساب كؿ نكع مف أجيزة الخرج المراد قيادتيا بكاسطة المتحكـ حيث يتـ حساب 
عدد المخارج  الرقمية المستمرة ك المخارج الرقمية المتناكبة ك المخارج المتشابية ك ىذه األعداد تحدد 

 .المطمكبةبدكرىا عدد كحدات الخرج 
 متطمبات الربط الخاصة: 3-11-4

كحدات الربط الخاصة التي تطمب نمكذجيا لمحاالت التي يككف فييا  إلىيجب أيضا تحديد الحاجة 
كحدات الدخؿ أك الخرج القياسية غير الكافية مثؿ مداخؿ حرارية مف مزدكجات حرارية أك مقاكمات 

 .pidك مداخؿ الدكاليب اليدكية ك حمقات التحكـ مف النكع    rtdsحرارية

 متطلبات الوظائف الخاصة: 3-11-5

الكظائؼ الخاصة غير المنطؽ السممي االعتيادم ك التعميمات الحسابية  إلىينبغي أيضا تحديد الحاجة 
 الرياضياتكظائؼ أخرل مثؿ  استخدـستحدد إمكانية المعالج المطمكب ك إذا  الخاصةألف ىذه الكظائؼ 

 .إلحصاء أك خكارزميات التحكـ فإنو يجب تحديدىا االمتقدمة ك 
 االتصال:متطمبات  3-11-6

المحيطة مثؿ شاشات المرقبة ك ىناؾ العديد مف  األجيزةمطمكبة لالتصاؿ مع  plcتككف المتحكمات
المتحكمات المتكقع أف اتصاليا مع الشبكة عامة المشاركة بالمعمكمات إف جميع ىذه المتطمبات يجب أف 

الكصؿ الفيزيائي  نمكذجيا ك إستخداماد ر تحدد بالتفصيؿ بما في ذلؾ بركتكككالت االتصاؿ المحددة الم
 .ت المتكقعةالمطمكب ك سرعة نقؿ المعطيا

 متطمبات الذاكرة:3-11-7
مف خالؿ حجـ جدكؿ المعطيات ك المساحة المطمكبة لمبرنامج ك ىذه  plcتحدد متطمبات الذاكرة لمتحكـ 

ظائؼ المراد تنفيذىا مف قبؿ البرنامج ك العدد التقريبي لدرجات ك المتطمبات تحدد مف اعتبارات تعقيد ال
 .يا إستخدامالسمـ المراد 

 التوسع المستقبمي: 3-11-8
إذ أف المتطمبات غير معركفة بشكؿ جيد ك فرصة plc أخذ بالحسباف التكسع المستقبمي لنظاـ المتحكـي

 0.20التكسع غير مكجكدة غالبا فإنو مف العممي جدا زيادة المداخؿ ك المخارج ك متطمبات الذاكرة بنسبة 
. 
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 معايير لممقارنة: 3-11-9

 :االفضؿ   PLCكتتضمف ىذه المعايير النقاط التالية مف أجؿ اختيار  
 الكمفة. 

  اإلضافية.الميزات 

 الكثكقية. 

 األخرل التجييزات مع التكافؽ. 

 التغمب عمى االنقطاع المفاجئ. 
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 النواقل الحقمية ونموذج السبع طبقات 4-1
 الحقمية لمعناصر االتصاؿ خدمة تزكد تسمسمية رقمية نقؿ شبكة:ىي عبارة عف النواقل الحقمية

 .كالمنظمات كالمتحكمات كالمشغالت كالحساسات
 لخدمات المرجعي النمكذج OSIاؿ في المعرفة الطبقات بنية عمى يعتمد الحقيقي الزمف فيكنظاـ  فيي

 في المستخدمة البركتكككالت OSI حيث ينظـ النمكذج، المالئمة البركتكككالت عمى كالمستندة االتصاالت
 الشبكة في أخرل عقدة إلى عقدة مف الرسائؿ إرساؿ فعممية . الطبقات مف قائمة إلى العامة االتصاالت

   التطبيقات بطبقة تدعى كالتي لمنمكذج العميا الطبقة يمثؿ المرسمة قدةعال في تطبيؽ إستخداـ تتطمب
application layerاالتصاؿ عممية إلتماـ منيا األدنى الطبقات خدمات  تحتاج الطبقات مف طبقة ككؿ 

 الطبقة ىذه ك physical layer الفيزيائية بالطبقة تدعى كالتي النمكذج مف األدنى الطبقة إلى نصؿ حتى
 في تنتقؿ الرسالة فاف االستقباؿ كعند المستقبمة العقدة إلى المرسمة العقدة مف الرسالة تحمؿ التي ىي

 بحيث التطبيقات طبقة إلى األعمى إلى تصؿ أف إلى الفيزيائية الطبقة أم األسفؿ مف المعاكس االتجاه
 (0-4الشكؿ)ىك  كما المستخدـ تطبيقات برنامج إلى الرسالة تسمـ

 

 

 الخدمات تدعـ التي التطبيقات طبقة التالي بالشكؿ معرفة طبقات سبع OSIػ ال المرجعي النمكذج يستعمؿ
 يسمح التي البيانات لتفسيرpresentation layer التقديـ طبقة ، المحددة التطبيقات مف المتطمبة العامة
 لألعماؿ، البعيد بالتنفيذ يتعمؽ فيماsession layer الجمسة طبقة المتباينة، األجيزة بيف بالتخاطب ليا

 طبقة ك المتالصقة، باالتصاالت التحكـ مع تتعامؿ كالتيtransport layer النقؿ طبقة
 ربط طبقة ، بالتكجيو يتعمؽ كبما لمعقد المنطقية العناكيف مع تتعامؿ لتيا network layerالشبكة

 كأخيران  لمبيانات، المنطقي كالنقؿ النقؿ كسط إلى الكصكؿ عف كلمسؤكلة data link layer المعطيات
بالتالي فأنظمة . االتصاؿ بيا يتـ التي الفيزيائية بالطريقة تتعمؽ كالتيphysical layerالفيزيائية  الطبقة

OSI ( نوذج السبع طبقات 0-4)الشكل   
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 التشغيؿ قابمية كذات كالمركنة الترابط مف العالي المستكل ذات السبعة الطبقات ىذه عمى تعتمداإلتصاؿ 
 . المتبادؿ

 الطبقات المكونة لنواقل الحقمية 4-2
 عند خاصة أيضان  كمكمؼ جدان  كبطيء جدان  معقدإف تطبيؽ نمكذج السبع طبقات عمى العناصر الحقمية 

 تعدؿ أف التطبيقات بعض في الضركرم مف كاف لذا متكرر بشكؿ القصيرة الرسائؿ استقباؿ ك إرساؿ
 المختمفة الطبقات عبر المركر إلى الحاجة دكف المعطيات ربط طبقة إلى مباشرة لمكصكؿ التطبيقات طبقة
 الثالث ذات البنية أساس عمى الحقمية النكاقؿلذلؾ كصفت  الحقمي المستكم عمى اإلرساؿ متطمبات لتمثيؿ
 إلى يشار( b4-0ي الشكؿ  )ف كما الفيزيائية كالطبقة المعطيات ربط كطبقة التطبيقات طبقة كىي طبقات
 ثالثة إلى الطبقية البنية تخفيض مف الرغـ عمى القصيرMAP ببركتكككؿ طبقات الثالث ذم النمكذج
 . بيا الخاصة كالبركتكككالت تؤدييا التي الخدمات إلى ضافةباإل طبقة لكؿ الخيارات تعددت فقد طبقات

 الطبقة الفيزيائية4-2-1

 : أىمية األكثر السمات ىذه مف االعتبار، بعيف تؤخذ أف يجب سمات عدة الفيزيائية لمطبقة
 الربط طبكلكجيا. 

 مختمفة كسائط ستخداـإل المتاحة كاإلمكانية المستخدـ الفيزيائي الكسط . 

 (التصحيح ككسائؿ الخطأ كشؼ ذلؾ يتضمف)كيربائية فيزيائية بقيـ الرقمية المعمكمات ترميز  

 الفيزيائية الكيربائية لمرمكز اإلرساؿ معدؿ. 

 الناقؿ إلى كصميا يمكف التي لمعقد األقصى العدد . 

 النقؿ خط بكاسطة العقد تغذية إمكانية. 

 الكيركمغناطيسي التداخؿ ضد لمناعةا. 

 تعتمد األخرل المقاييس بعض إف يمنع ال ىذا كلكف الخطية الطبكلكجيا تستخدـ الحقمية النكاقؿ معظـ
 ىناؾ الفيزيائي بالكسط يتعمؽ فيما, Interbus-S شبكة في كما المثاؿ سبيؿ عمى الحمقية لكجياك الطب

 الكسط فإف ىذا مف الرغـ عمىالبصرية ك  كاأللياؼ الكيربائية التكصيالت عاـ بشكؿ يستخدماف كسطاف
 .الصناعية األنظمة في ينمك بدأ الالسمكي
 نمطر كنمط الجيد ك التيا نمط بالعادة يستخدماف مختمفاف نمطاف يناؾنسبة لمتكصيالت الكيربائية فالكأما ب
 النكاقؿ مف العديد أف كما mA4 -51 التيار حمقة عمى المعتمد الحقمي الناقؿ في شيرة األكثر التيار
كيتـ   اإلرساؿ لمعدؿ المتاحة الخيارات مف كاسع مجاؿ يكجد بحيث النقؿ في الجيد نمط تستخدـ الحقمية

 بالفكلطية مجدكؿ زكج مف مككف ناقؿ عمى اإلشارات إلرساؿ Rs 485المعيار إستخداـفي ىذا النمط 
  إلى K bit/s906   مف تتراكح إرساؿ معدالتكفؽ  PROFIBUSناقؿ ال مع الحاؿ ىي ىذه ك التفاضمية

M bit/s  005 بيف يتراكح ناقؿ بطكؿ m0511  ك    m4811  منيا  057كالعدد األعظمي لمعقد
 IECك  World FIP مثؿ الحقمي لمناقؿ أخرل أنظمةكىناؾ أيضا  mastersعقدة تعمؿ كقادة 35
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ك العدد  m5111كبطكؿ أقصى  مانشستر بترميز المتزامف لإلرساؿ المجدكلة األسالؾتستخدـ زكج مف 
 أيضا يستخدـفيك  CANأما بالنسبة لنظاـ  ،Field-bus IECعقدة لنظاـ  35عقدة ك 556العظمي لمعقد 

 CAN الحقمي الناقؿ في اإلرساؿ لمعدالت كىناؾ مجاالف مشترؾ عكدة خط مع تفاضمية بفكلطية سمكيف
 محدد لمناقؿ قصىاأل الطكؿ ك M bit/s  0كالثاني بسرعة  K bit/s055المنخفضة لمعدالت األكؿ
   M bit/s0 نقؿ بسرعة لمناقؿ األقصى كالطكؿ. النقؿ كبمعدؿ الناقؿ عمى العقد بعدد أم السعكم بالحمؿ
 . m  41  إلىيصؿ 
 ماكفاأل مثؿ الخطرة البيئات فيعمى العمؿ   fieldbus اؿ قدرة ىي الذكر تستحؽ التي األخرل السمة
 المحافظة الميـ مف فإنو الحالة ىذه ففي ، الغاز إنتاج معامؿ مثؿ انفجار فييا تحدث أف الممكف مف التي
 الحقمية النكاقؿ ك. ة محدكد نفسو الحقمي الناقؿ كفي الحقمية التجييزات مف أم في المختزنة الطاقة عمى
 . ذاتي بشكؿ اآلمنة الحقمية بالنكاقؿ تدعى المكاصفات ىذه مثؿ إلى تمتثؿ التي
 مالئمة جيد مكانع استعماؿ مع التيار النمط بكاسطة اإلرساؿ إستخداـب الجكىرم مافاأل تحقيؽ يمكف ك

كمثاؿ عمى  الناقؿ نقاط مف نقطة كؿ عمى المناسب الجيد كبتطبيؽ التيار التي قيمة بتحديد يسمح كىذا
 .DeviceNetك  CANذلؾ 

 طبقة ربط البيانات 4-2-2
 إلى عقدة مف المنقكلة المعمكمات صحة تكفؿ التي كالخدمات البركتكككالت البيانات ربط طبقة تتضمف
 : الطبقة ىذه في االعتبار بعيف المأخكذة الميمة السمات كأخرل 

 الناقؿ المشترؾ(المشترؾ االتصاؿ كسط إلى الكصكؿ عممية إتماـ كيفيةك  الناقؿ إلى بالكصكؿ التحكـ(  

  تعريؼالعنكنة أم identification أك العقدة التي ستستقبؿ الرسالة(اليدؼ العقدة(. 

 التحكـ بالربط المنطقي لدعـ إتصاؿ مكثكؽ. 

  MAC ( Media Access  Controlالناقل ) إلىالتحكم بالوصول  4-2-2-1
 :رئيستيف مجمكعتيف إلى MAC الفرعي المستكل عمى المستخدمة البركتكككالت تقسـ

 بيا المتحكـ الكصكؿ برتكككالت 

 بو متحكـ الغير الكصكؿ برتكككالت 
 بروتوكوالت الوصول المتحكم بيا: 4-2-2-1-1

كىناؾ عدة أنكاع  المكزع كالتحكـ المركزم التحكـ كىما المجمكعة ىذه ضمف يعتبراف صنفاف ىناؾ
 متحكـ المركزم كالمكزع نذكر منيا:ل
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-Centralized Control: Master -تابع-قائد: المركزي التحكم 4-2-2-1-1-1

Slave 
 ىذا ففي تابع – القائد نمكذج عمى المعتمدة االتصاالت أنظمة في طكيمة لفترةاستخدـ التحكـ المركزم 

 تدعى كالتي الثانكية العقد كافة بإدارة تقكـ قائد أنيا أساس عمى تعمؿ كاحدة عقدة اختيار يتـ النمكذج
(a4-0-ا ىك مبيف في الشكؿ )كم بالتكابع

 
 ( بروتوكوالت الوصول المتحكم به 5-4الشكل)

 كيككف اتباعو الالـز ك المناسب السمكؾ لتحديد دائما القائدة العقدة إلى لمعكدة تحتاج العقد جميعكبالتالي 
كمف األمثمة عمى ىذا النمكذج بركتكككؿ   القائده لمعقدة timeliness أساسنا معتمدا االتصاؿ نظاـ

modbus الذم يحكم عمى عقدة قائدة كحيدة كالباقي أتباع, كىناؾ الػPROFIBUSك AS-Interface. 
 Producer-Distributor-Consumeمستيمك -موزع–التحكم المركزي منتج 4-2-2-1-1-2

 منتج نمكذج يسمى بما لدينا لينتج مستيمؾ – المنتج نمكذج مع يدمج أف يمكف تابع - القائد نمكذج إف
    المكزعة العقدة بكاسطة مركزينا الناقؿ إلى المنتجيف بكلكج التحكـ يتـفي ىذا النمكذج  مستيمؾ – مكزع
 بعنكنة يقكـ أف مف بدالن  المكزع فاف التابع القائد نمكذج في ككما  الناقؿ بحاكـ أيضا كالمعركفة(  القائدة) 
بالتالي  العقدة كانت ميما المنتج إلى إرساليا ك بيانات بعنكنة اإلرساؿ في األحقية يعطيو فانو منتج كؿ

يجب أف يككف لكتؿ البيانات معرفات مختمفة لكي ال يحدث تصادـ مف األمثمة عميو النكاقؿ 
WorldFIP كIEC كلكف بطريقة مختمفة عف المشركح أعاله. 

  Token -Passing  التوكن تمرير:  الموزع التحكم4-2-2-1-1-3
 Time Division) الزمف بتقسيـ المتعدد الكصكؿ طريؽ أكعف التككف تمرير طريؽ عف إما تحقيقو يمكفك 

Multiple Access) TDMA جميع ليمرعمى فتراضيةإ حمقة شكؿ عمى التككف يدكر األكلى الطريقة ففي 
كتدعى ىذه النكاقؿ  التككف ىذا عمى الحصكؿ عند إال الناقؿ إلى الدخكؿ تستطيع ال عقدة كأم العقد،

token-buses  كفي ىذه الطريقة يتـ تحديد الفترة الزمنيةلبقاء ىذا التككف عند كؿ عقدة قبؿ إرسالو
كالذم يستخدـ بشكؿ مبسط في  timed-tokenلمعقدة التالية ككمثاؿ عمى ىذا النمكذج البركتكككؿ 
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PROFIBUS حيث يدكر التككف عمى العقد  الناقؿ عمى الرئيسية عقدال مف لمجمكعة بالكصكؿ لمتحكـ
 ( كىناؾ انكاع أخرل لمتحكـ المكزع مثؿ التحكـ المكزع 5b-4القادة فقط كىذا النمكذج مكضح بالشكؿ)

 : مقارنة بين التحكم المركزي والموزع

 يتميز التحكـ المركزم بػ
 النظاـ معطيات مجمؿ إلى النفاذ سيكلة . 

 النظاـ حالة حكؿ لممعمكمات كحيد مصدر . 

  : المساكئ ىي
 المركزم الحاسكب إلى الحقمية العناصر لربط معقد أسالؾ تكزيع نظاـ البنية ىذه تتطمب 

عادة التركيب في صعكبات كظيكر  . التشكيؿ كا 

 التحكـ برمجيات تعديؿ في صعكبة . 

 أبطأ زمنية استجابة . 

 كظائؼ ألداء أيضا عالية كمفة الفرعية العمؿ محطات أك المركزم الحاسكب يتطمب 
 . المتقدمة التحكـ

 : مزايا كمساكئ التحكـ المكزع
 البرمجيات تطكير مشاكؿ مف التخفيض . 

 مختمفة زمف بمعاير بالعمؿ السماح . 

 أسرع استجابة أزمنة . 

 بيف العالقة في مستقبمية تعديالت إجراء صعكبة مف المساكئ زيادة حجـ اإلتصاالت ك 
 . كالتابع السيد

 : بو متحكم الغير الوصولبروتوكوالت  4-2-2-1-2
مثؿ التككف أكالزمف إلخبار عقدة ما متى يمكنيا  كاضحة خارجية إشارة أم تكجد الفي ىذه البركتكككالت 
 ىنا عمى حالة الناقؿ كىذا ما يسمى  التحكيـ اإلرساؿ حيث يعتمد

 (Carrier Sense Multiple Access   ) CSMA تريد عقدة فكؿالكصكؿ المتعدد بتحسس الناقؿ 
 أف المحتمؿ مف كلكف الناقؿ انشغاؿ عدـ اكتشفت حاؿ في اإلرساؿ في كتبدأ لمناقؿ تستمع اإلرساؿ
الكقت فيحدث تصادـ كبالتالي ضياع لممعمكمات بالتالي يجب  نفس في الناقؿ العقد مف مجمكعة تتحسس

بالتحكيـ ليحدد أم العقد التي يجب أف تبدأ باإلرساؿ بعد  أف يقكـ CSMAعمى الناقؿ المعتمد عمى 
حدكث التصادـ بشكؿ مستقؿ كغير مركزم فبعد فترة زمنية عشكائية تبدأ العقد المتصادمة بمحاكلة إعادة 

 . الحقيقي الزمف التصاالتكىذا التحكـ غير مناسب  Ethernetاإلرساؿ كمثاؿ عمى ذلؾ بركتكككؿ 
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 Uncontrolled Access: CSMA-CA بو متحكم الغير الوصول4-2-2-1-2-1
كلكف ىنا يتـ كضع مؤقتات في كؿ عقدة تضبط عمى قيـ محددة لتجنب إرساؿ العقد  CSMAكىك يشبو 

 المتصادمة في نفس الكقت بعد التصادـ
 Uncontrolled Access: CSMA-DCR بو متحكم الغير الوصول4-2-2-1-2-2

 ىدامة غير بطريقة الرسائؿ بيف الفيزيائية الطبقة في الفصؿ يتـ حيث CANكىي مستخدمة في الناقؿ 
 كتساكم معركفة لمناقؿ الناتجة المنطقية الحالة تككف التصادـ مف النكع ىذا في.  رسالة كؿ أكلكية كحسب

 لمرسالة المرسمة العقدة فافبالتالي  التصادـ ىذا في كالمشتركة األعمى المستكم ذات الرسالة محتكل إلى
بعد التصادـ كالعقد الباقية تتكقؼ عف اإلرساؿ ثـ تحاكؿ  الناقؿ عمى مباشرة تحصؿ األعمى األكلكية ذات

 اإلرساؿ عند فراغ الناقؿ.

 العنونة 4-2-2-2
 : البيانات تراسؿ كجية لتعريؼ طريقتاف ىناؾ

 :العنونة المباشرة 

 الكجية العقدة. ىنا  التابع – القائد تشكيالت في كخصكصا الحقمية النكاقؿ مف العديد في تستخدـ
 عنكاف بكاسطة الكجية العقدة تعرؼ أف أك MAC كيدعى فيزيائي عنكاف بكاسطة تعرؼ أف يمكف
 . الشبكة بعنكاف كيدعى منطقي

 إرسالو يتم الذي البيانات كيان تعريفالعنونة ب : 

 التراسؿ المنتجة العقدة فيو تبدأ الذم النمط ىذا كفي مستيمكيف منتج بنمط يرتبط نكنةعال مف النكع ىذا
 كنسخ إرساليا تـ التي البيانات كتؿ عمى بالتعرؼ المستيمككفكيقكـ  ليا المعطاة البيانات كتؿ لحمؿ
 المعنية العقدة عمى لمتطبيقات متكفرة البيانات ىذه كتصبحعازؿ  بكاسطة الناقؿ عف المعطيات ىذه

 .المستقبمة
 عممية لتسييؿ اليدؼ كليس المصدر عنكنة فييا يتـ حيث المصدرية بالعنكنةكتعرؼ ىذه العنكنة 

 .CAN.ك  WorldFIP. كمف النكاقؿ التي تستخدـ ىذا النكع مجمكعة إلى كاحد مف التراسؿ
 

 التحكم بالربط المنطقي4-2-2-3
 بيف االتصاؿ كتأسيس كتصحيحيا األخطاء كشؼككظيفتيا  LLCكيتـ ذلؾ عف طريؽ الطبقة الفرعية 

 .بالتالي تحقيؽ إتصاؿ مكثكؽ  باالتصاؿ االعتراؼ كأخيران  المتراسمة العقد
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 طبقة التطبيقات: 4-2-3
 ىذه إلى المكككلة الخدمات ك.  المعالجة تطبيقات مع مباشرة األعمى المستكل خدمات دمجفييا   يتـ

 العقد بيف البيانات تبادؿ كيفية تصؼ التي PCأك  CS سبيؿ عمى المؤكد التعاكف نمكذج عادة تتبع الطبقة
 – زبكف كالتعاكف certain التعاكف) كاحد بآف التعاكف نكعي التي األنظمة مف القميؿ كىناؾ. ة المتناظر
 البعيد البيانات إلى تحتاج التي المعالجة تطبيقات في) الزبكف CS( ففي النمكذج Client-Server مخدـ

 في أما. البيانات بتحكيؿ تبدأ االستقباؿ عممية أف يعني كىذاالخدمة مف المخدـ  لطمب المبادرة يأخذ (ة
 المتاحة البيانات بنقؿ يبدأ( البعيدة بالمعمكمات يحتفظ الذم التطبيؽ مأ) المنتج فاف PC النمكذج

 التجييزات جميع بكاسطة لمبيانات كالطبيعي المتماسؾ بالتكزيع يسمح كىذا يحتاجكنيا الذيف لممستيمكيف
مثاؿ  المشترؾ الناقؿ عمى اإلذاعة مثؿ اإلطارات إذاعة تدعـ كالتي الفيزيائية الطبقة طكؿ عمى المعنية

 .CANعمى ذلؾ  
 الشبكات  الصناعية :  أنواع 4-3

 (3-4تقسـ الشبكات كما في الشكؿ التالي )

 
 ( أنواع الشبكات الصناعٌة 3-4الشكل )
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 :الصناعيةالمستخدمة في الشبكات البروتوكوالت  4-4
 ىناؾ عدة بركتكككالت  مستخدمة في مجاؿ الصناعة نذكر منيا:

 : ولو ثالثة أنواعprofibusبروتوكول  4-4-1

4-4-1-1 (Distributed Processing)PROFIBUS-DP 

 .كأجيزة الدخؿ كالخرج المكزعة في مستكل األجيزة يستخدـ لإلتصاؿ بيف أنظمة التحكـ المؤتمتة

4-4-1-2 (Process Automation )PROFIBUS-PA   
درجات عالية مف األمف كالحذر كالبيئة  إلىصمـ خصيصا لمعمميات األتمتة  الخطيرة كالتي تحتاج 

.الكيميائية  

4-4-1-3   PROFIBUS-FMS(Field Messaging Specification)           
عمى مستكل  peer-to-peerالعاـ ىك لإلتصاالت  ستخداـيستخدـ لممياـ كاإلتصاالت المعقدة كاإل

 .الخمية الحقمية
 (4-4) الشكؿ الخصائص األساسية كما في 

Network 

topology 

Linear bus, active bus termination on both ends,  

stub lines only permitted for baud rates of <=1.5 Mbit/sec 

Medium Shielded, twisted pair cable. Shielding may be omitted depending on 
the environmental conditions (EMC) 

Numbe of 

stations 
32 stations in each segment without repeaters, up to 127 stations 
with repeaters 

Plug 

connectors 

Preferred: 9-pin D sub plug connector 

  Profibus( خصائص بروتوكول 0-4الشكل )

 : Profibusالميزات االساسية لبرتوكول 
 يستخدـ في تطبيقات في الزمف الحقيقي . 

 سيؿ اإلعداد يدعـ مفيـك ركب كشغؿ . 

 يؤمف سالمة عالية لمبيانات مف ناحية السالمة كأمف . 

 :   modbusبروتوكول 4-4-2
 المنطقية متحكماتيـ طريؽ عف إلينا ككصؿ AEG-Modicon شركة قبؿ مف البركتكككؿ ىذا تطكير تـ

 التيالبرمجية  المنتجات مف العديد تطكير كتـ لالتصاالت كمعيار بعد فيما كاسع بشكؿ مقبكال كأصبح
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 Slave العقدة تقكـ كيؼ كيحدد كبنيتيا الرسالة مكاصفات البركتكككؿ يحدد البركتكككؿ ىذا تستخدـ
 كضع ، بالرسالة المضمنة المعمكمات تشفير ستفؾ ككيؼ Master السيد مف المرسمة الرسائؿ بتمييز
 مف عدد بكاسطة مصنعةModbusأجيزة مف مختمؼ عدد كصؿ إمكانية إلى أدل العناصر تمؾ معايير

 .العناصر لتمؾ خاصة قيادة برامج إلى الحاجة بدكف لمختمفيف المصنعيف

 البروتوكولإجرائيات  4-4-2-1
 السيد ىك كيككف االتصاؿ يبدأ أف فقط كاحد لجياز يمكف حيثMaster/Slave بكاسطة االتصاؿ يتـ
 تجيب كعميو ، الطرفيات تستقبمو كالذم استعالـ أمر يرسؿ الذم السيد طريؽ عف االتصاؿ بدأ يتـ،ك 

 العمؿ فأب السيد إعالـأك  السيد إلى المطمكبة البيانات تزكيدك  محدد بعمؿ القياـ طريؽ عف الطرفيات
 الطرفيات كؿ إلى رسالة إرساؿ يمكنو أك مستقمة طرفيات يعنكف أف لمسيدكيمكف  تنفيذه يمكف ال المطمكب

  الجكاب تسمى السيد إلى رسالة تعيد عنكانيا تحمؿ رسالة الطرفية تستقبؿ عندما( ك عاـ بث)
 : يؤكد الجكاب

  بيا كالعمؿ الرسالة كفيـ استقباؿ تـأنو. 

 المطمكب العمؿ تنفيذ يمكف ال انو السيد إعالـ أك. 

 ال العاـ البث رسائؿ بينما جكاب كجكد يتطمب الطرفية مف بيانات فيو يطمب الذم االستعالـ

ذا،ك جكاب تتطمب  معركفة الرسالة كىذه خطأ برسالة تجيب المطمكب العمؿ تنفيذ مف الطرفية تتمكف لـ ا 
  :لمسيد كتكضح استثنائي بجكاب

 المجيبة الطرفية عنكاف. 

 لتنفيذه المطمكب العمؿ. 

 العمؿ تنفيذ يتـ لـ لماذا تكضيح. 

 تقكـ لف الطرفية أف يضمف كىذا ، الرسالة إىماؿ يتـ الرسالة استقباؿ أثناء خطأ عمى الطرفية تعرفت إذا
 الرسائؿ ىذه إىماؿ يجب كلذلؾ منيا مطمكبة ليست أمرأك  تنفذ كلف أخرل طرفية مف مطمكب عمؿ بتنفيذ

 .إرساليا إعادة يجب لذلؾ جكاب يستقبؿ لـ ألنو استقباليا يتـ لـ الرسالة أف السيد كيعرؼ
 حيث المصنع طريؽ عف تحديده يتـ كبذلؾ ، الرسالة ضمف الرقمية البيانات تشفير كيفية تحديد يتـ لـ

 نمط كيعتمد RS 455أك  485RSأك  535RS نافذة يستخدـ أنو حيث.  متاحة كثيرة خيارات يكجد
 معدؿ تحديد يتـ لـ ككذلؾ البركتكككؿ بمكاصفات يحدد لـ كلذلؾ اإلشارة كمستكيات الكابالت عمى الكصؿ
 لممصنعيف متاحة الخيارات ىذه كجميع ، المستخدـ الكصؿ نمط عمى يعتمد الذم القطبية كفحص اإلرساؿ
 Modbus. تقنية يستخدمكف الذيف

 العاـ البث لرسائؿ محجكز 1 العنكاف ، 547 حتى 0 العنكاف مف طرفية 547 حتى Modbusيدعـ 
 محدكد 485RSككمثاؿ  المختار الفيزيائية بالطبقة ياإستخدام الممكف الطرفيات عدد يتحدد عممي كبشكؿ
 .فقط طرفية 30 بعدد
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 دورة اإلستعالم :
 كؿ في السيد يقكـ حيث Modbus شبكات عمى االتصاالت أساس الجكاب - االستعالـ دكرة يشكؿ

 (5-4ؿ)الشك في كما باإلجابة الطرفية كتقكـ االستعالـ ببدء الحاالت

 
  Modbus( ورة االستعالم فً بروتوكول 5-4الشكل )

 :أجزاء أربعة من االستعالم يتكون

 .عاـ بث رسالة ىي الرسالة أف يكضح أك المقصكدة الطرفية يحدد: الجياز عنوان

 .إنجازه المطمكب العمؿ بنمط الطرفية يعمـ: مراأل رمز

 .المطمكب مرلأل تبعا بيا العمؿ الطرفية مف مطمكب بيانات أم يكضح: البيانات

ذا السيد مف المستقبمة الرسالة تكامؿ مف بالتأكد لمطرفية يسمح:  األخطاء فحص  خطأ أم اكتشاؼ تـ كا 
 .أخرل رسالة كتنتظر الرسالة بتجاىؿ الطرفية تقكـ

 :الجواب

 لكؿ عاـ بث كليس خاص عنكاف االستعالـ يحمؿ عندما) الجكاب بإعادة مطالبة العادم بالشكؿ الطرفية
 .األخطاء فحص البيانات، ،مراأل نكع الجياز، عنكاف: االستعالـ بناء شكؿ نفس لو يككف ك ،(الطرفيات

 كتسمح ـ االستعال عمى أجابت الطرفيات مف أم لمسيد يكضح كىذا الطرفية عنكاف نفس:  الجياز عنوان
 . أجابت التي ىي الصحيحة الطرفية بأف بالتأكد لو

 فيمر األ ىذا تنفيذ الطرفية تستطع لـ إذا فقط مختمؼ كيككف باالستعالـ المكجكد مراأل نفس:  مراأل رمز
 الطرفية تستطع لـ أمر أم لمسيد يكضح كىذا معدؿ بشكؿ يككف المعاد مراأل رمز الظركؼ ىذه مثؿ
 .تنفيذه

 .باالستعالـ المطمكبة البيانات تحتكم: البيانات

ذا الطرفية مف المستقبمة الرسالة تكامؿ مف بالتأكد لمسيد يسمح:  األخطاء فحص  خطأ أم اكتشاؼ تـ كا 
 . الجكاب بتجاىؿ السيد يقكـ
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 :اإلرسال نمط.4-4-2-2
 : النقاط مف بعدد يختمفاف كالنمطيف RTU ,ASCII لإلرساؿ نمطيف يكجد
 الرسالة حقكؿ في المعمكمات كضع طريقة . 

 الرسالة في البتات كضع طريقة . 

 المطمكب النقؿ معدؿ عند كسرعة العمميات التشفير طريقة . 

 في المشتركة العناصر جميع عند مفعؿ يككف أف يجب المستخدـ كالنمط معا النمطيف إستخداـ يمكف ال
 . Modbus شبكة
 . ASCIIأسرع كأكثر قكة مف  RTU(Remote Terminal Unit)  نمط إف

 : RTU نمط مواصفات4-4-2-3
 8طكليا التي البيانات ترميز يتـ bit 8 طكلو كاحد ببايت الرسالة فيbit . 

 لمطباعة قابمة غير المرسمة الرسائؿ . 

 بفجكات رسالة كؿ كنياية بداية إلى يشار gaps اإلرساؿ في . 

 مستمران  يككف أف يجب الرسالة خالؿ البيانات إرساؿ . 

 التكرارم الدكرم الفحص يستخدـ األخطاء فحص CRC . 

 كؿ: التشفير نظاـ bit binary8 مف محرفيف bit hexadecimal4 . 

 فردم) القطبية بت ك أكال األعمى البت إرساؿ يتـ لمبيانات بتات 8ك بداية بت:  بايت كؿ في البتات 
 . لمتكقؼ بتيف أك كبت القطبية بت بدكف أك( أكزكجي

 األخطاء فحص حقؿ (Cyclical Redundancy Check) CRC. 

 Modbus رسائل إطار4-4-2-4
 ىذا كنياية كمحتكل بداية اكتشاؼ يمكنيا Modbusعناصر   فاف كبذلؾ كإطارات الرسائؿ بناء يجب

 . المحتممة األخطاء باكتشاؼ يسمح كأيضا اإلطار
 مستمر بشكؿ الخط بمراقبة الشبكة عناصر تقـكك (T)305 األقؿ عمى character بفراغ البداية تبدأ

 لتحديد يستخدـ الفترة ىذه يمي الذم البايت فاف character 305ألكثر مف  صامتة فترة يكتشؼ كعندما
 ال الجديدة كالرسالة األقؿ عمى character 305 قدره زمني بفراغ الرسالة نياية ترمز ك، الجياز عنكاف
 اكتشؼ إذا ك متكاصؿ بشكؿ يرسؿ أف يجب لمرسالة الداخمي الحقؿ ،الزمف ىذا بنياية إال تبدأ أف يمكف
. ة جديد رسالة انتظار كسيتـ كاممة غير الرسالة اعتبار سيتـ اإلرساؿ character 005 بمقدار فراغ

ذا إىمالو سيتـ صحيحة غير رسالة استقباؿ تـ لك كما كاممة غير رسالة كصكؿ عند المعتمد كالسمكؾ  كا 
 .إىماليا سيتـ أيضا السابؽ اإلطار نياية مف character 305 زمف مركر قبؿ جديدة رسالة بدأت
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 ةالرسال حقول 4-4-2-5
 نيااعنك  كضع طريؽ عف الطرفية بعنكنة السيد كيقكـ547 -0ضمف الطرفية عنكاف يككف:   حقل العنوان

 فأب لمسيد لتكضح الرسالة في عنكانيا تضع الجكاب الطرفية تعيد ، كعندما االستعالـ في العنكاف حقؿ في
 . بالجكاب قامت التي ىي الصحيحة الطرفية
 . جكاب إعادة بدكف لكف بقراءتيا المناسبة الطرفيات كؿ كتقكـ العاـ البث لرسائؿ 1 العنكاف يستخدـ

 كؿ قبؿ مف أمراألك  كؿ دعـ يتـ ال انو مف الرغـ عمى555-0المجاؿ في مراأل يرمز  :مرحقل األ
 .المعنكنة الطرفية مف المطمكب العمؿ يحدد مراأل فاف طرفية إلى رسالة السيد يرسؿ عندمااألجيزة ك 

 البيانات بايتات بعدد السيد إعالـ الطرفية مف تتطمب ستعالماتاإل مف لعدد األجكبة:  البيانات حقل

 .البيانات حقؿ خالؿ خاص تنفيذ يتطمب كىذا الجكاب في المعادة
 قيمة حساب يتـ حيث المستخدـ اإلرساؿ نمط عمى األخطاء فحص تقنية تعتمد:  األخطاء فحص حقل

CRC قيمة بحساب الرسالة ستقباؿإ عند الجياز كيقـك ، المرسمة الرسالة محتكل عمى باالعتماد CRC 
ذا المستقبمة الرسالة في المقابمة القيمة مع القيمة ىذه بمقارنة كيقكـ  الجياز فيقكـ القيمتيف تتماثؿ لـ كا 

 بشكؿ تطبيقيا يتـ القطبية فحص عمميةك .  صحيحة غير رسالة ألنيا الرسالة ىذه بإىماؿ المستقبؿ
 . اختيارم

 : CANبروتوكول  4-4-3
 الحقيقي الزمف في كالمعالجة المكزع التحكـ تطبيقات لدعـ مصمـ القادة متعدد تسمسمي نقؿ بركتكككؿ ىك
 يستخدـ األياـ ىذه كفي ، السيارات داخؿ الكابالت مشاكؿ لحؿ CANبركتكككؿ   Bosch شركة أكجدت. 

CAN المعدات في المؤتمت كالتحكـ الصناعية الحقمي الناقؿ تطبيقات مف العديد في كاسع بشكؿ 
دارةالركبكتات  كفي الطبية كالتجييزات  . الزراعية المعدات ك األبنية كا 
 عمى القائدة العقد مف لمعديد تحتاج التي ، الحقيقي الزمف تطبيقات في بالتحديد CAN شبكات استخدمت
 زمنيا كالمتغيرة الديناميكية التحكـ كعمميات المتزامنة كالحركات بالتكضع التحكـ ذلؾ عمى كمثاؿ الناقؿ،
 . كبيرة بسرعة

 :CAN البروتوكول مميزات 4-4-3-1
 آلي تحكيـ كجكد مع كاحد ناقؿ عمى القادة تعدد . 

 الفيزيائية بالطبقة فقط يتحدد ،نظريان  محدكد غير العقد عدد . 

 الصفر إلى العكدة عدـ تشفير نمط يستخدـNon-Return to Zero) NRZ  مع بتات الحشك) . 

 القصيرة الرسائؿ إرساؿ عمى القدرة . 

 031-44الرسالة طكؿbit بيانات كتحتكم bit1-8 . 

 ىي المستخدمة الكسط إلى الكصكؿ طريقة CSMA/CA الرسالة أكلكية طريؽ عف التحكـ كيتـ 

 . ىدامة غير تحكيـ طريقة إستخداـكب
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 رسالة 5135 القياسي باإلطار الممكنة الرسائؿ عدد . 

 حتى النقؿ معدؿ يصؿ  Mbit/sec0 . 

 حتى كيصؿ النقؿ معدؿ عؿ النقؿ خط طكؿ يعتمدKm5 . 

 ليذا البركتكككؿ( المكاصفات العامة 6-4كيبيف الشكؿ )

 

 CAN( المواصفات العامة لبروتوكول 6-4الشكل )

 .DirectNetبروتوكول   4-4-4
 .Ethernet بروتوكول  4-4-5

 .TCP/IP بروتوكول  4-4-6

 . WorldFIP بروتوكول  4-4-7
   4-4-8P-NET     . 

4  -4-9SDS  . 
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 مواصفات وسط اإلرسال:4-5 
  عادة ما تستخدـ المكصالت,RS232, RS422,RS485كتستخدـ  كمكصالتRJ45 

9-pins sub-D connector. 

  تستخدـ كابالتUTp,STP , Shielded twisted wire ,cat5 ,cat6.cat7 

 .ISO/IEC 11801كجميع الكابالت المصنفة في المعيار 
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 : SCADAتعريف بالنظام  5-1

 الكقت في البيانات تجميع بيا يتـ التي التحكـ عمميات أجؿ مف المستخدمة التطبيقية البرامج أحد ىك
 .بيا التحكـ الكقت كبنفس المحيطة كالظركؼ التجييزات لمراقبة بعيدة أماكف مف الحقيقي

التحكـ اإلشرافي كتحصيؿ المعطيات كىي ليست نظاـ تحكـ كامؿ إنما ترتكز عمى  إلىتشير كممو سكادا 
المستكل اإلشرافي فيي حزمة برمجية بحتة تتركز فكؽ الكياف الصمب كغالبا ما يككف ىناؾ متحكمات 

 بط معيا بكاسطة منافذ تسمسمية.كتكابعيا كتترا plcمنطقية قابمة لمبرمجة 
 كتكزيع كنقؿ ، الكيربائية الطاقة تكليدسع في  العمميات الصناعية مثؿ تستخدـ نظـ السكادا بشكؿ كا

 كأنظمة ، المياه معالجة كمحطات ، المركر بإشارات كالتحكـ بالبيئات التحكـ كأنظمة ، الكيربائية الطاقة
كىي تتطكر بشكؿ سريع كحاليا تستخدـ في معامؿ إمكانياتيا  المصانع في اإلنتاج كأنظمة ، العامة النقؿ

 خرج.\خرج كيتـ حاليا تطكير نظـ سكادا تخدـ حتى مميكف قناة دخؿ\قناة دخؿ 311111كصمت لػ 
 UNIX, NT ,LINUX, Windows,Dos أعدت نظـ السكادا لمعمؿ مع بيئات عمؿ مختمفة مثؿ 

 :SCADA نظام إمكانيات 5-2

 بيف أكالتنقؿ لمتحجيـ كقابمة كمختصرة كاضحة صفحات إستخداـب المركزم أك المحمي التحكـ تأميف 
 . الصفحات

 كظائؼ عدة أك كاحدة بكظيفة لمقياـ الصفحات ليذه تحكـ أزرار إضافة . 

 المصنع في عميو ىي التي الحالة ك العمؿ حالة عمى تدؿ مميزة حركات تصميـ . 

 اإلنذار حالة أك العممية سير حالة إلظيار رسكمية أك نصية رسائؿ إظيار . 

 محددة صفحة أك الصفحات كؿ تخص المفاتيح لكحة مف أمرأك  تعييف . 

 ظيار كالدخكؿ كالتحكـ المراقبة  .أشكاؿ كبعدة اإلنذار حاالت كؿ كا 

 البياني المنحنيات إستخداـب ىك كما كالمردكد األداء مراقبة تأميف  (Trends) كسجالت المعمكمات . 

 نصية ممفات شكؿ عمى باألحداث مقادة  كتقارير( دكرية) زمنية تقارير إعطاء . 

 اإلنتاجية العممية لسير اإلحصائية البيانات قراءة سيكلة طريؽ عف اإلنتاج جكدة مراقبة . 

 عف غيره يختمؼ لمستكل لمنظاـ لمدخكؿ بعينو شخص تخكؿ التي لمسرية متعددة طبقات تطكير . 

   البيانات أك  تحميؿ أجؿ مف أخرل عمؿ أماكف مع المصنع أرض عمى تجرم التي المعمكمات تبادؿ
 . أكلتعديؿ معالجة البريد
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 :بنية نظام سكادا 5-3
   :Hardware Architectureالبنية الصمبة  5-3-1

تعتمد عمى فكرة مخدمات رئيسية مع طرفيات تسمى زبائف حيث يجب التمييز بيف طبقتيف أساسيتيف في 
 ىما: SCADAنظـ 
  طبقة المستخدمclient layer.الطبقة التي تعبر عف التفاعؿ بيف اإلنساف كاآللة , 
 طبقة مخدم البياناتdata server layer   تقكـ بمعظـ فعاليات التحكـ بمعطيات العممية كتتصؿ

. process controllerعبر متحكمات العممية التحكمية  ىذه المخدمات مع األجيزة المكجكدة حقميان 
 field)مع المخدـ إما مباشرة أك عبر شبكة )شبكة نكاقؿ حقمية  plcتتصؿ ىذه المتحكمات مثؿ 

bus تتصؿ مخدمات المعطيات مع بعضيا كمع محطات المستخدميف عبر شبكة .LAN 
Ethernetككف محطات المستخدـ ت. كتclient station  كالمخدـdata server  مف طبقةNT  

 : كلدينا خمس مخدمات كىي
 communications with I/O Devices 
 Monitoring Of Alarm Conditions 
 report type output 

 Trending 
 and user display 

 Servers أحد في خمؿ أم أف حيث كاالستقرار القكة النظاـ يعطي ما ىك لممخدمات بالمياـ التقسيـ ىذا
 I/Oفمثال نظاـ  األنكاع مف لكؿٍ  احتياطية Servers ربط بإمكاننا أنو العمـ مع اآلخر عمى يؤثر ال

Server عف نيابة خرج/الدخؿ أجيزة مع االتصاؿ إجراء ىي ميمتو تككف Servers كتجاكزنا األخرل 
       كما ىك مكضح  لديو زبائف ىي األخرل المخدمات أف كاعتبار الرئيس بالمخدـ تسميتو يمكف

 (0-5بالشكؿ )

 
   خرج  \االتصاؿ مع طرفيات الدخؿ ( 0-5الشكؿ)
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 I/O مخدـ مف يطمبيا أف بعد الخامية المعمكمات كيرتِّب يجمع Alarm Sever اإلنذار مخدـ أف حيث

Server البيانات ىذه عناكيف يطمب سكؼ العرض مخدـ فإف اإلنذار بحاالت الئحة صدكر حاؿ كفي 
 (5-5لممستخدـ كما في الشكؿ) بإظيارىا ليقكـ اإلنذار مخدـ مف

 

عممية اظيار االنذارات لممستخدـ (5-5الشكؿ )  

 I/Oعندىا يستجيب لو   I/O مخدـ مف المحددة المعمكمات ىذه يطمب سكؼ فإنو بإظياىا ييـ كعندما

Server رساليا كتكجيييا البيانات ىذه بتجميع -5كما الشكؿ) بعرضيا ليقـك Display Client إلى كا 
3) 

 

 Display Client إلىارساؿ البيانات  (3-5الشكؿ)

 Alarm بيا يعمؿ التي الطريقة بنفس تعمؿ Trends and Report Servers مخدمات فإف ككذلؾ

Server مع I/O Server (4-5كما الشكؿ) لزبائنيا المعمكمات لتؤمف 
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 اظيار التقارير كالمخططات لممستخدـ (4-5الشكؿ)

بسيط كأف  أمر ىك لمعرض جديدة بائف ز إضافة فإف متعددة، زبائف لتدعـ صممت قد المخدمات إف
 كىك صمة الكصؿ بينيا كأيضا مع زبائف العرض.VDN الكبؿ المستخدـ بيف المخدمات يسمى

 : Software Architectureالمعمارية البرمجية 5-3-2
 RTDBعمى قاعدة معطيات تعمؿ بالزمف الحقيقي  Multi-Taskingتعتمد المنتجات المتعددة المياـ 
كىذه المخدمات مسؤكلة عف تحصيؿ المعطيات كمعالجتيا ) مثؿ:  ،متكضعة في مخدـ كاحد أك أكثر

, Logging, عمميات الدخكؿ calculation, العمميات الحسابية  polling controllerاقتراع المتحكمات
...( في مجمكعة مف المعامالت التي Alarm checking, كاختبارات اإلنذار Archivingاألرشفة 

تتعامؿ معيا فعميا. عمى كؿ حاؿ يمكف أف يككف لكؿ ميمة مخدـ خاص مثؿ عمميات تحصيؿ 
 المعطيات. 

 :  communicationsاالتصاالت  5-3-3
 :  Internal communicationsاالتصاالت الداخمية  5-3-3-1

ما تستخدـ الرسائؿ اإلذاعية كتتراسؿ المحطات بطريقة  مخدـ غالبان  –مستخدـ كمخدـ  -اتصاالت مخدـ
 .TCP/IPكتستخدـ بركتكككؿ  event drivenالقيادة بالحدث 

 :  Access to devicesاألجيزة  إلىالوصول 5-3-3-2
تقكـ مخدمات البيانات بمسح جميع المتحكمات بتردد مسح معركؼ مف قبؿ المستثمر. قد يككف ىذا 

مخدمات البيانات.  إلىكتقكـ المتحكمات بتمرير المعامالت المطمكبة  ،ختمفا مف معامؿ آلخرالتردد م
ىذا الكسـ  ،لكؿ معامؿ مف المعامالت في المتحكمات time-stampكعادة تتـ عممية الكسـ بالزمف 

 يؤخذ بعيف االعتبار مف قبؿ مخدمات البيانات. 
دـ يدعماف طريقة نقؿ المعطيات ما يجب عمى حزمة إذا كاف المتحكـ كبركتكككؿ االتصاؿ بالمستخ

SCADA حيث تقكـ الحزمة بتأميف االتصاالت  ،أف تدعـ ىذاfieldbus  لمعظـ أنكاع المتحكماتPLC 
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. بؿ عادة يتكفر منفذ CANما تدعـ بركتكككؿ كلكف نادران …modbus، profibusالمستخدمة مثؿ 
 بطاقة اتصاؿ تؤمف التخاطب مع البركتكككؿ المطمكب. ضافةاتصاؿ إل

 :  Interfacingالربط 3-3-3 -5
األجيزة بشكؿ معيارم  إلى SCADAلنفاذ  OPC: إف إمكانية كفعالية مستخدـ االنفتاح/ربط التطبيقات 

لكنيا  OPCكمفتكح تتطكر بشكؿ كبير رغـ أنو ىنالؾ نقص في المتحكمات التي تدعـ برامج المخدـ 
 تتطكر بشكؿ سريع كىي تخدـ:

- ODBC  .قاعدة بيانات مفتكحة ترتبط مع البيانات في األرشيؼ كليس مع قكاعد بيانات اإلعداد 
   ASCII.سيكلة تصدير كاستيراد معطيات األعداد بصيغة  -
منتجات  ،RTDBالبيانات بصيغة  إلىلمكصكؿ  C++ ,C,VBمكتبة تطبيقات تدعـ لغات برمجة  -
كتسمح بإظيار البيانات  DDEحاسب الحالية تدعـ معايير ميكركسكفت مثؿ تبادؿ المعطيات الديناميكي ال

 ...DDLفي صفحات أكسؿ كمكتبات الربط 
 لكنيا مكزعة فيزيائيان  عداد في قكاعد بيانات مركزية منطقيان : يتـ تخزيف بيانات اإلقواعد البيانات -

في ذاكرة المخدمات بتنسيؽ مناسب كلكف بعض المنتجات تدعـ كألسباب األداء فإف البيانات تتكضع 
  نظـ إدارة قكاعد البيانات. إلىالنفاذ 

 :Scalabilityالمعايير والمقاييس المختمفة دعم  5-3-3-4
متغيرات عممية  إضافةب SCADAإف مفيكـ التصعيد ىك إمكانية تكسيع نظاـ التحكـ المبني عمى  

 متخصصة أكثر )لمعالجة اإلنذارات مثال( كمستخدميف أكثر . كمخدمات
عدة متحكمات كؿ مخدـ لو  إلىالتصعيد بكجكد أكثر مف مخدـ بيانات متصمة  SCADAتحقؽ منتجات 

عدادا خاصة بو كىك المسؤكؿ عف معالجة مجمكعة جزئية مف متغيرات العممية  تقكاعد بيانات كا 
 تحصيؿ المعطيات( . –اإلنذارات  –)األرشفة 

 :   SCADAوظائف 4 -5

  التحكـ بالنفاذAccess Control ممستخدميفل . 

  التخاطب مع المستثمرMMIعف طريؽ الشاشات العرض التي تحتكم عمى مخططات كنصكص  

  المتابعة كالتكجيوTrending عف طريؽ الرسـك البيانية ك حفظ التاريخ في الذاكرة . 

  معالجة اإلنذاراتAlarm Handling. 

  النفاذ  \األرشفةLogging / Archiving . 

  تكليد التقاريرReport Generation  مثؿSQL  أكRTDB . 
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 : سكادا المرونة في بنية  5-5
 المرونة في توزيع الميام : 5-5-1
 خمس مياـ منفصمة :  إلىتقسـ ميمة النظاـ  
5-5-1-1 I/O  .كىي التي تعامؿ كتييئ كؿ االتصاالت مع أجيزة الدخؿ  كالخرج : 
5-5-1-2 Alarm  . كىي تراقب كؿ حاالت االنذار سكاء كانت تماثمية أك رقمية : 
5-5-1-3 Report . صدار كؿ التقارير حكؿ عمميات التشغيؿ  : كىي التحكـ كجدكلة كا 
5-5-1-4 Trends  . صدار منحنيات معبرة  :كميمتيا تجميع كتدكيف كا 
5-5-1-5 Display   كىي التي تمثؿ كاجية التخاطب بيف العامؿ كالنظاـ ، كىي تتخاطب مع كؿ :

 أمرلمعمكمات الجديدة كتنفيذ االك المياـ التي قبميا جميعان مف أجؿ إظيار اخر ا
 
 المرونة في زيادة حجم النظام :  5-5-2

تعديؿ في العتاد أك  إلىكىي القكة في التحكـ بحجـ النظاـ سكاءن في الزيادة أك النقصاف بدكف الحاجة 
البرمجيات في النظاـ ، كىذه القكة عائدة لككف التصميـ يعتمد عمى كجكد مخدـ زبكف مما يسمح لنا 

 ىذا النظاـ  إلىبإعادة تكزيع المياـ كمما أضفنا حاسب جديد 
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 الفصل السادس 

 الجزء العممي 
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لقد قمنا بتصميـ نمكذج مصغر لمحطة معالجة مياه الصرؼ الصحي  كربطنا ىذا النمكذج مع شبكة 
PLC  كاستخدمنا في ذلؾ  بركتكككؿmodbus  كىذه الشبكة مككنة مف،PLC Master   كPLC Slave 

مع  PLC Masterبربط أيضان كقمنا   FBs-RTD6كمكديكؿ حرارة FBs-6ADمع مكدكيكؿ مداخؿ تماثمي
كنظاـ السكادا.                                                                                    PLCكذلؾ لتأميف الربط بيف  RS-232الحاسب عف طريؽ 

 كيتككف التنفيذ العممي لممشركع مف قسميف : 
  االكؿ القسـ المادمHardware . 

  الثاني القسـ البرمجيSoftware  . 

 القسم المادي :  6-1
 : (Tanks)الخزانات  6-1-1

  كيستخدـ كمصفاة خشنة لممكاد الكبيرة . األكؿالخزاف 

 ة ناعمة لمرمؿ كالمكاد الصغيرة . االخزاف الثاني كيستخدـ كمصف 

 فصؿ الزيت عف الماء . ل الخزاف الثالث كيستخدـ 

 لتصفية الماء مف الزيت .  يالخزاف الرابع كيستخدـ كمرشح رمم 

 الخزاف الخامس كيتـ فيو عممية التيكية كالتقميب مف أجؿ ترسيب المكاد العضكية   . 

  الحمأةالخزاف السادس كيستخدـ لترسيب  . 

  . الخزاف السابع كيستخدـ لعممية التعقيـ 

 : (Pumps)المضخات  6-1-2

 نكعيف مف المضخات: إستخداـلقد قمنا ب

ف مف أجؿ ضخ يف مختمفتيكتحتكم عمى سرعت (VAC 220): مضخة ىكاء كتتغذل عمى النوع األول
عف طريؽ ريمييات كاستفدنا مف السرعات المختمفة في عممية معايرة  PLCاليكاء كىي مربكطة مع خرج اؿ

 االكسجيف في داخؿ حكض التيكية .
عف طريؽ  PLCكىي مربكطة مع مخارج اؿ (24VDC)مضخات الماءك تتغذل عمى : النوع الثاني

 ريمييات كعمؿ ىذه المضخات كالتالي : 
  فصؿ الزيت.خزاف  إلىالمضخة االكلى تقكـ بنقؿ الماء مف خزاف المصفاة الناعمة 

 خزاف المرشح الرممي .  إلىالزيت  فصؿمف خزاف  الماء المخمكط مع الزيت المضخة الثانية تقكـ بنقؿ 

 الزيت .  فصؿخزاف  إلىالماء المصفى مف الزيت  بنقؿ المضخة الثالثة تقكـ 

  خزاف التيكية .  إلى ـ بنقؿ الماء مف خزاف الفصؿالمضخة الرابعة تقك 

  خزاف الترسيب . إلىالمضخة الخامسة تقكـ بنقؿ الماء مف خزاف التيكية 

  خزاف التيكية .  إلىالمنشطة مف خزاف الترسيب  الحمأةالمضخة السادسة تقـك بإعادة جزء مف 
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  خزاف التعقيـ .  إلىالمضخة السابعة تقكـ بنقؿ الماء مف خزاف الترسيب 

 

 : (Sensors)الحساسات  6-1-3

 ثالث أنكاع مف الحساسات : إستخداـلقد قمنا ب
 مف النكع  حساس حرارة :PT100  عمى كمية  عتمادان إكيستخدـ لقياس الحرارة في خزاف التيكية حيث

 الحرارة يتـ معايرة كمية ضخ اليكاء . 

 في : استخدمنا أربعة  حساسات  تماثمية تعتمد عمى مبدأ ضغط اليكاء  حساسات مستوى الماء
عف طريؽ  برنامج السكادا إلىتقكـ بقياس مستكل الماء في الخزانات كنقؿ ىذه المعمكمات القياس 

PLC  كتتغذل عمى(5VDC)  . 

 حساساتlevel Low-High  1أك  0:استخدمنا خمس حساسات مف ىذا النكع كتعطينا قيمة 
 .   (24VDC)كتتغذل عمى 

 (: Motorsالمحركات ) 6-1-4

عف طريؽ  PLCكمكصكلة مع مخارج اؿ (220V AC)خمس محركات تتغذل عمى  إستخداـقمنا ب
 ريمييات  :

  . المحرؾ االكؿ يستخدـ لعممية فصؿ الزيت مف الماء في خزاف الزيت  عف طريؽ التتقميب 

  . المحرؾ الثاني يستخدـ  في خزاف التيكية مف أجؿ عممية التقميب 

  المترسبة في أسفؿ الخزاف  الحمأةالمحرؾ الثالث يستخدـ في خزاف الترسيب النيائي مف أجؿ تجميع
 . 

  في المصفاة الخشنة . المحرؾ الرابع يستخدـ 

  . المحرؾ الخامس يستخدـ في المصفاة الناعمة 

 :(Lamp)لمبات  6-1-5

 إستخداـالمجمعة كقد قمنا ب الحمأةلمبتيف االكلى في خزاف الترسيب كذلؾ لتمثيؿ عممية إفراغ  إستخدمنا 
 األشعةتمثيؿ الممبة بدؿ الصماـ كذلؾ ككف المشركع عبارة عف نمكذج ، أما الممبة الثانية فاستخدمت ل

 فكؽ البنفسجية المستخدمة في خزاف التعقيـ . 
 : (Control Panel)لوحة التحكم  6-1-6

في خزاف  الحمأةالمكحة مزكدة عمى كاجيتيا بكبسة طكارئ ككبسة أخرل استخدمناىا لمحرؾ تجميع 
كتستخدـ ىذه الكبسة مف أجؿ عممية زيادة الثقة في  (Off-Auto-Manuالترسيب كتأخذ ثالث حاالت )

تكقؼ المحرؾ كتكقؼ العمميات االخرل المرتبطة  إلىيؤدم ذلؾ  Offالنظاـ حيث اذا كانت في الكضع 
بيذا المحرؾ  نستخدـ ىذه الحالة في حاؿ كاف العامؿ قد الحظ إنكسار أحد شفرات المركحة حيث 

ذا كانت الكبسة في كضع التالحظ ىذه العممية عند المراقب ا   Autoلذم يستخدـ برنامج السكادا كا 
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فإف المحرؾ سكؼ يأخذ كضعية  Manuه مف السكادا أما اذا كانت كضعية الكبسة أمر فالمحرؾ يأخذ أك 
التشغيؿ اليدكم كتظير رسالة عمى السكادا بأف المحرؾ تـ تشغيمو يدكيان كتستخدـ ىذه الحالة مف أجؿ 

 عممية الفحص . 
 مكحة تحكم مف الداخؿ عمى : كال 
 PLC  مف نكع  5عددFBs-20MC   يحتكم كؿPLC  مدخؿ رقمي  05عمى     (Digital Input) 

 . (Digital Output)مخارج رقمية  8ك

   مكديكؿ حرارةFBs-RTD6    كمكديكؿ مداخؿ تماثميFBs-6AD   . 

  . مجمكعة ريمييات كاحدة لكؿ مخرج 

 القسم البرمجي :  6-2
 جزئيف :  إلىينقسـ الجزء البرمجي لممشركع      
  جزء يتعمؽ ببرمجةPLC . 

 . جزء يتعمؽ ببرمجة كاجيات السكادا 

 :  PLCبرمجة ال 6-2-1

المغة السممية كبطريقة  إستخداـ( ب0-6الشكؿ )  WinProladderعبر برنامج  PLCتـ برمجة 
  ( Grafcet)ت يالغرافس

 
  WinProladder(واجهة برنامج 0-6الشكل )                           

 
 (: Grafcet) ت يالغرافس 6-2-1-1

كىك  عبارة  عف  مخطط  كظيفي يمكف مف  خاللو تمثيؿ كشرح كيفية العمؿ لجياز ّالي كيستخدـ 
قترحت  في  فرنسا في عاـ  يا  مف  كأتت تسميت 0977لتمثيؿ المعامالت بأنظمة التحكـ التتابعي كا 

“graph”  كذلؾ  بسبب أف أسا سيا عبارة  عف  مخططات  كتتميز بإنيا ذات صيانة سيمة كمتالئمة
 لمتحديث كذات جكدة ككثكقية عالية .
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  : الغرافسيتعناصر  6-2-1-1-1

نتقاالت متتالية مكصكلة بكاسطة كصالت  مكجية ، كلكؿ   خطكاتت  مف ييتككف الغرافس  خطكةكا 
 نستطيع أف نضـ فعؿ أك عدة أفعاؿ ككؿ  إنتقاؿ يربط بإستقباؿ إاليو .

   ( الخطوةStep ): 
                                                                                                  0111المخزنة في المغة السممية كيمكننا تعريؼ  STPتعميمة  إستخداـب الخطكاتتمثؿ        

 مقسمة كالتالي : S0~S999 خطكة
S0~S7  اإلبتدائية كتتميز بإنيا يمكف أف تنفذ معا في كقت كاحد كيرمز ليا بمربع  الخطكات: تمثؿ

 .نتائجيا مختمفة عف المراحؿ األخرل  خطكةمضاعؼ كتككف كؿ 
S8~S19 : لمنظاـ  محجكزة. 

S20~S999  : خطكةاألبتدائية كؿ  الخطكات ؿالثانكية التي تككف محتكاه بداخ الخطكاتكىي 
تتميز بأف ليا ذاكرة قكية  S500~S999 كالخطكاتمربع  إستخداـبكيرمز ليا  تتابعية بأفعاؿتمثؿ 

 PLCكتستطيع تخزيف حالتيا حتى بعد انقطاع التغذية عمى حيث يمكف أف تعدؿ بكاسطة المستخدـ 
 .STPENDبتدائية عف طريؽ التعميمة إ خطكة كؿ . كيجب إنياء 

                                 
 خطوة إبتدائية          خطوة ثانوية               إنهاء الخطوة  

   WinProladder(تمثيل الخطوة في  2-6الشكل )

 ( األعمال المتصمة بالخطواتAction  :) 

كذلؾ عندما تككف مفعمة كأقصى حد لألعماؿ المتتابعة  خطكةكتنفذ ىذه األعماؿ بشكؿ تتابعي بداخؿ كؿ 
 . 06ىك 

 
 (االحداث المتصلة بالخطوة 3-6الشكل )
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 (اإلنتقاالتTransition : ) 

كما يمكف أف ننتقؿ مف  To Sxxكيتـ االنتقاؿ عف طريؽ تعميمة   الخطكاتكيمثؿ إمكانية االنتقاؿ بيف 
 كما بالشكؿ  From Sxxعف طريؽ التعميمة  الخطكةخارج 

 

 

 ( االنتقاالت بين الخطوات 4-6الشكل )
 ت: يقواعد الغرافس  6-2-1-1-2

 اإلبتدائية تككف فعالة عند بداية العمؿ بدكف شرط . الخطكة 

  السابقة فعالة كالشرط المحقؽ ليذا اإلنتقاؿ  الخطكةأخرل يجب أف تككف  خطكة إلى خطكةلإلنتقاؿ مف
 يجب أف يككف محقؽ . 

  خطكة أخرل يجعؿ الخطكة المنتقؿ الييا فعالة الخطكة المنتقؿ منيا غير فعالة  إلىاالنتقاؿ مف خطكة
 . 

  السابقة   نجعمة  في   الخطكةإذا  كاف يكجد لدينا  مخرج  كنريد أف نجعمو فعاؿ عند الخركج مف
 عندما نريد إلغاء تفعيمو . Rstحالة   إلىك يجب  أف  نعيده    setحالة 
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 :  PLCبرمجة مخطط خوارزمية 6-2-1-2

 

                                                          

 Manu 

                                                                  No 

                                                                               Auto  

 

 

 

                                                                                 Yes 

 

 

 

 

  NO 

  

 

 Yes      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البداية

   دا

Auto  OR 

Manu 

  

 التحقق من مستوى

في خزان  الماء 

 المصفاةالناعمة

  فتح المضخة الى خزان الزيت 

التحقق من 

 الماء مستوى

 في خزان الزيت

 إغالق المضخة  من خزان المصفاة 

ثواني  5تشغيل خالط الزيت لمدة   

 فتح المضخة الى المرشح الرملي 

2 

1 

ثانية  5تشغيل المصفاة لمدة   
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 No 

 

 Yes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2 

الكمية  شفط

 المحددة من الزيت

إغالق المضخة من خزان الزيت وفتح  

 المضخة من المرشح الى خزان الزيت 

إعادة المياه 

 المرشحة 

إ غالق المضخة من خزان المرشح 

 وفتح المضخة الى خزان التهوية 

 مستوىالتحقق من 

في خزان  الماء 

 التهوية

 إغالق المضخة من خزان الزيت

لمدة  الهواءتشغيل الخالط ومضخة 

ثانية   21  

3 
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            انخفاض كمية االكسجين                    زيادة كمية االكسجين         

 

           انتهاء المدة الزمنية  

 

 

 

 

 

 

 

 

      No 

 

             Yes 
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كمية التحقق من 

االكسجين   

 زيادة سرعة ضخ الهواء  انقاص سرعة ضخ الهواء 

 إغالق مضخة الهواء والخالط

 فتح المضخة الى خزان الترسيب 

 التحقق من 

في  الماء مستوى

الترسيب خزان  

إعادة كمية من الحمأة الى 

 خزان التهوية

ثانية  3تشغيل الخالط لمدة   

إغالق الخالط وتشغيل اللمبة 

 5لنقل الحمأة المترسبة لمدة 

 ثانية  

4 
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    No 

 

       Yes 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

تشغيل المضخة الى خزان 

 التعقيم

التحقق من 

في  الماء  مستوى

التعقيم خزان  

إغالق المضخة من  خزان 

 الترسيب

ل االشعة فوق الحمراء تشغي

ثواني  11لمدة   

 النهاٌة   

1 

التحقق من 

 االلة المفعلة 

 تشغيل أو اطفاء  االلة

1 
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 برمجة السكادا :  6-2-2
عمى  ، كصممنا فييا عدة كاجيات تمثؿ النمكذج الذم صممناه  Indusoftحزمة  إستخداـلقد قمنا ب

 التي تستخدـ كمتحكالت في ىذه الحزمة.  Tagsعف طريؽ  PLCكقمنا بربطيا مع  أرض الكاقع،
InduSoft   قكية مف أدكات االتمتة التي تتضمف  كؿ كتؿ البناء التي  ك : كىي مجمكعة متكاممة

 ,Windows NT, 2000   انظمةكتعمؿ ضمف  ، Scadaكأنظمة    HMIsنحتاجيا لتطكير الكاجيات  

XP and CE 3.X/4.X (x86)  . 
 د مف الميزات منيا : كتحكم ىذه الحزمة العدي

 :   Graphicفي مجال الرسومات البيانية -1
 05شكاؿ مف المكتبة كالتي تضـ أكثر مف متطكرة كذلؾ مف خالؿ إستيراد األ نشاء كاجياتإنستطيع 

مجمكعة مف االشكاؿ مف مجمكعة الخزانات كاالنابيب ...... حيث يتكفر في كؿ مجمكعة عدد مف 
 النماذج محسنة الشكؿ كىذا مايميز ىذه الحزمة عف غيرىا  . 

 

 Indusoft( الغرافيؾ في حزمة 5-6الشكؿ )

 (: Alarmاالنذارات )-2
تتميز ىذه الحزمة مف ناحية االنذارات بأنيا تستطيع إدارة أنظمة االنذارات المعقدة حيث تسمح لنا بإرساؿ 

شاشة المستخدـ كالبريد االلكتركني كمتصفح الكيب كاالرشيؼ ،كما أنيا تقكـ بأرشفة رسائؿ  إلىاالنذارات 
، كتعمؿ عمى فرز االنذارات  SQLاالنذار في ممفات بحيث نستطيع طباعتيا أك حفظيا بقاعدة بيانات 
 كتضيؼ الييا االلكاف لتمييز االنذارات المعالجة مف غير المعالجة . 

3-Trends  : 
تكفر لنا ىذه الحزمة القدرة عمى متابعة كتحميؿ عمؿ محرؾ أك عممية ما  كذلؾ مف خالؿ مخططات 

 بيانية تتميز بسيكلة قرائتيا . 
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 Indusoftفي  ( المخططات البيانية6-6الشكؿ )
 :(Input/output)المداخل والمخارج -4

        جياز يمكف االتصاؿ معو كما أنيا تدعـ 041مف  عمى اكثر تشمؿ ىذه الحزمة
OPC(Client&Server )   

 
 Indusoft(االجيزة التي يمكف ربطيا مع 7-6الشكؿ )

 كظيفة قياسية .   011تضـ مكتبة رياضية متقدمة تضـ اكثر مف  -5
 .  VB Scriptنستطٌع برمجتها عن طرٌق لغة مرنة وسهلة االستعمال  -6

 تزودنا بعدة مستوٌات أمن للتطبٌقات فً االنترنت .  -7
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 الواجيات المستخدمة في المشروع :  6-2-2-1
 الواجية الرئيسية :   6-2-2-1-1
( يظير 8-6الشكؿ )  ،قمنا بتصميـ كاجية البرنامج الرئيسية التي تحكم عمى المسقط الرأسي  لممشركع 

لنا النظاـ كىك بالكضع المتحكـ بو يدكيان حيث يكجد بجانب كؿ محرؾ أك مضخة كبسة يمكننا مف خالليا 
 Exitالتشغيؿ كاإلطفاء ،كما يكجد في أعمى الكاجية شريط يكجد فيو كبسات لكؿ منيا كظيفة معينة  :) 

 إلىتنقمنا  Trend  ،Alarmكاجية  إلىتنقمنا  Trendتسجيؿ الدخكؿ، Log Onالخركج مف النظاـ ،
 (. Alarmكاجية اؿ

 
 ( كاجية المشركع الرئيسية في السكادا كحالة النظاـ يدكم   8-6الشكؿ )                     

  Event( النظاـ بحالة العمؿ االكتكماتيكي ، كتكجد عمى الكاجية قائمة االحداث 9-6يكضح الشكؿ )ك  
التي تظير لنا حالة النظاـ كالمحركات كيمكننا طباعتيا ، كعندما نقكـ بالنقر عمى أم شكؿ مكجكد في 
الكاجية مثال إذا قمنا بالنقر عمى خزاف الزيت فإف الكاجية الرئيسية سكؼ تغمؽ كتفتح كاجية  خزاف الزيت 

 حيث تكجد فييا جميع التفاصيؿ المرتبطة بيذه العممية 

 



 

63 

 

 

 كاجية المشركع الرئيسية في السكادا  كالنظاـ أكتكماتيكي (9-6الشكؿ )
 

 واجية المصفاة الخشنة والناعمة :  6-2-2-1-2

في   ( كنستطيع مف خالؿ االسيـ المكجكدة 01-6يكجد بيذه الكاجية تفاصيؿ مرحمة التصفية الشكؿ )
 الكاجية التالية  .  إلىالكاجية الرئيسية أكاالنتقاؿ  إلىأسفؿ الكاجية العكدة 

 
    

 

 (كاجية المصفاة الخشنة كالناعمة في السكادا 01-6الشكؿ )
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 الزيت والمرشح الرممي:  تصفية  واجية خزان 6-2-2-1-3

 ( 00-6كيكجد بيذه الكاجية تفاصيؿ مرحمة تصفية الزيت كما ىك مكضح بالشكؿ )
  

 

 واجية مرحمة تصفية الزيت في السكادا(11-6الشكل )
 

 واجية خزان التيوية والترسيب :  6-2-2-1-4

 ( 05-6كيكجد بيذه الكاجية تفاصيؿ مرحمة التيكية كالترسيب كما ىك مكضح بالشكؿ ) 
 

 

 واجية مرحمة التيوية والترسيب في السكادا (12-6الشكل )
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 واجية التعقيم :  6-2-2-1-5

 ( 03-6تحت الحمراء كما ىك مكضح بالشكؿ   ) األشعةكىذه الكاجية تمثؿ لنا مرحمة التعقيـ ب
 

 (وجية مرحمة التعقيم في السكادا13-6الشكل )
 

 :   Trendواجية  6-2-2-1-6

تغير   ( كجكد منحنيات تمثؿ تغير كمية االكسجيف نتيجة 04-6نالحظ مف الكاجية الكضحة بالشكؿ )
 درجة الحرارة كمدل إستجابة مضخة اليكاء ليذا التغير في تعديؿ كضعيا  

 

 

 في السكادا Trendواجية  (14-6الشكل )
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 واجية االنذارات :  6-2-2-1-7

كىي تظير لنا االنذارات في  Online( كجكد كبستاف االكلى مكتكب عمييا 05-6نالحظ مف الشكؿ )
فتقكـ بإظيار االنذارات المخزنة السابقة كالحالية ، كتمثؿ الكتابة  Historyالكقت الحالي ،أما الكبسة 
التي تـ استالميا كاالطالع عمييا أما التي بالمكف االحمر تمثؿ االنذارات الغير  بالمكف االخضر االنذارات

فتقكـ بإستالـ جميع  AckAllالمحدد فقط أما الكبسة  تتقكـ باستالـ االنذارا AckAlrمستممة ، ككبسة 
   االنذارات .

 

 واجية االنذارات في السكادا (13-6الشكل )
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السابعالفصل   

 دراسة نظرية ألتمتة محطة الصرف الصحي عمى أرض الواقع 
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ستخالص إبمدينة حمص كقمنا ب الصحيصرؼ اللقد قمنا بدراسة المخططات الكيربائية لمحطة 
لممحطة كربطيا عف  PLC إضافة،حيث قمنا ب مف أجؿ أتمتة المحطة اتالمخطط هالمعمكمات مف ىذ

 .    Profibusطريؽ شبكة مستخدميف في ذلؾ بركتكككؿ 
  أقسام المحطة : 7-1
 وتتضمن:   منشأة المدخل 7-1-1
                                                         عبارة عف قبضاف متكازية مائمة لحجز األكساخ كالتراكمات المصافي الميكانيكية :  - أ

 الكبيرة . كالفضالت
 .    KW 5775 بإستطاعة/ تحرؾ آليا أك يدكيان عبر محركات  2أمشاط عدد /   - ب
 الفضالت خارجان() إلزالة   KW 175 إستطاعةيعمؿ يدكيان أك آليان بمحرؾ ذك  سير ناقؿ  - ت
 .    KW 175 بإستطاعةتفتح يدكيان أك آليان عبر محركات  / 6بكابات المدخؿ عدد /  - ث
ثـ تحريكيا عبر ككاشط في أسفؿ  ،: حكض كبير يتـ ترسيب الرماؿ فيو  منشأة إزالة الرمال  - ج

. يتـ قيادة الرماؿ بشكؿ كامؿ كرمييا خارجان  لتجتمع في قناة حيث يقكـ محرؾ ىزاز بإزالة ىذه ،الحكض
 5.75 إستطاعةكمحرؾ ىزاز  kw 5775 إستطاعةىذه المنشأة بثماف محركات ) ست محركات بكابات 

kw 3كمحرؾ تجميع الرماؿ إستطاعة kw. ) 
                                                     :األولية الترسيب أحواض 7-1-2

 ،ترسيب دائرية ذات جرياف شعاعي أحكاضكىي عبارة عف  حيث تتـ المعالجة األكلية لمحمأة ،/8عددىا/
تجميعيا في مركز الحكض المترسبة ك  الحمأةيقـك جسر متحرؾ في أعمى الحكض بتحريؾ ككاشط لكشط 

 . kw 5775المحرؾ  إستطاعة،) القمع (
 التيوية : أحواض  7-1-3
سطحي ( كذلؾ   ) تؤمف نظاـ تيكية الحمأةمع محرؾ تشغؿ مراكح عمى تماس مباشر  /65تحتكم عمى/  

 . kw 35إستطاعة محرؾ التيكية-باألكسجيف المنحؿ بالماء الحمأة بيدؼ تنشيط
 الترسيب الثانوية : أحواض 7-1-4
 الحمأةمع ككاشط دكارة لتجميع ،) مخمية ( الحمأةدة بكسائؿ لسحب مزك ،ذات جرياف شعاعي ،/8كعددىا/ 

اليكاء  أما مخميات،kw 5755جسكر متحركة بمحركات ذك إستطاعة  يقكد ىذه الككاشط  ،المترسبة
 .  kw 5775 إستطاعتياف
 مبنى الكمور :  7-1-5
أحكاض الترسيب الثانكية بمادة الكمكر. نظاـ الكمكرة يتضمف المياه المعالجة مف  يتـ فيو معالجة كتعقيـ 
مراكح لمبنى -kw 5725 إستطاعتيامضخة أخذ العينات  -kw 15 إستطاعتيامضخات تجريع الكمكر )
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ستطاعتيا -المحمؿ كنظاـ تحكـ مكركم-منظـ االنفراغ -المبدؿ االلكتركني -المبخر-kw 5727 الكمكرا 
                                                المسجؿ الكرقي ( . -جياز قياس الكمكر المتبقي

 المنشطة المعادة: الحمأةمحطة  7-1-6
 أحكاض إلىإعادة جزء منيا  مستكل مرتفع يحقؽ إلى الحمأة كتتضمف أربع محركات حمزكنية لرفع

المنشطة  الحمأةكثالث مضخات لضخ ،لكؿ محرؾ kw 95 إستطاعةب ،التيكية
التكثيؼ  أحكاضالمدخؿ أك  إلى SURPLUS ACTIVATED SLUDGE/أكSASالفائضة/

 إستطاعةالمدخؿ ب إلىلضخ مياه الغسيؿ  WASH OUTكمضختيف ،لكؿ مضخة kw 45 إستطاعةب
55 kw  .لكؿ مضخة          
 التكثيف : أحواض  7-1-7
 الحمأةبيدؼ تحريؾ ،kw 272 إستطاعةمزكدة بمحركات ككاشط جسرية ب ،األكلية الحمأة يتـ فييا تكثيؼ 

 مبنى المعالجة .  إلىكتجييزىا 
 مبنى المعالجة : 7-1-8
 بالشكؿ النيائي كبالمراحؿ التالية :  الحمأةك يتـ فيو معالجة  
 الحمأةالمكثفة عػبر مازجيف لتحقيؽ تجانس  الحمأة: يتـ مػزج  SLUDGE MIXER الحمأةمازج  -أ

 .  kw 575المازج  ،إستطاعة
لتفتيت أية أجساـ صمبة في  ،المزج بعد المكثفةعبرالمفتتالحمأةتمر : MACERATORالمفتت  -ب

 ( .  kw 11المفتت  إستطاعة)  ،حػالة كجػكدىا 
: يتـ التجييز الكيمائي لمادة )البكلي اليكتركليت ( كالمعركفة باسـ البكليمير  التجييز الكيميائي -ج

مستمر لممزيج عبر ثالث خالطات  اه الحمكة في خزاني بكليميرمع تحريؾبتمديدىا بنسب معينة مع المي
 .  kw 5775الخالط الكاحد  إستطاعة -لكؿ خزاف

بضخ محمكؿ  kw 175 إستطاعة: تقـك ثمانية مضخات بكليمير ب ومحمول البوليمير( الحمأةضخ )  -د
 إلىكالبكليمير  الحمأةحيث يدخؿ مزيج  الحمأةبضخ  kw 4 إستطاعةكثمانية مضخات حمأة ب ،البكليمير

 ) لكؿ سير ضاغط مضخة حمأة كمضخة بكليمير ( .  ،السيكر الضاغطة
كيتـ ، الحمأةالبكليمير بنزح الماء مف  محمكؿ في ىذه المرحمة يقكـ ،/8: كعددىا/ السيور الضاغطة -ق

ساحة  إلى% ك تخرج بعدىا 75 إلى% 94مف  الحمأةعبر السيكر لتنخفض رطكبة  الحمأةضغط 
 التجفيؼ . 

بتزكيد السيكر الضاغطة بالمػػياه ضػػمف RINCING PUMP: تػػقكـ ثمانية مضػػخات شػطؼ مالحظة 
  خاصة (لتػأميف تنظيؼ مسامات السيكر بشكؿ جيد كباستمرار. فراشي ) فاالت
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كيمك  5758 - كيمك كاط  272) بإستطاعة اثناف لتشغيؿ السير،محركات 4يشغؿ السير الضاغط الكاحد 
بشكؿ نيائي ( بإستطاعة )  الحمأة( كاثناف لتشغيؿ آلية الدـر ) حكض في أعمى السير لتجييز  كاط

 ( .  يمك كاطك 5758كيمك كاط ك  5755
 ممحقات المحطة :  1-9- 7
 ، KW 22بإستطاعة  كتتضمف مضختيف ذات غزارة عالية،: في مخرج المحطةمحطة ضخ الحريق –أ 

فكىات الحريؽ كفكىات الغسيؿ  إلىالخزاف العالي كمنو  إلىىدفيا ضخ مياه معالجة مف مخرج المحطة 
 كالخزاف األسكد في مبنى المعالجة . 

 إلىلضخ مياه منطقة الكعر  KW 55: تحتكم عمى ثالث مضخات بإستطاعة الوعرمحطة ضخ  -ب
 مدخؿ المحطة . 

 الفائضة كالراجعة .  الحمأة: لقياس الغزارة في المدخؿ كالمخرج كغزارة  أجيزة قياس التدفق -ج

 

 ( مخطط محطة الصرؼ الصحي0-7الشكؿ)
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 توزيع القدرة الكيربائية :    7-2

 كافة منشآت المحطة كىي :  إلى/ مراكز تحكيؿ لتكزيع القدرة الكيربائية 4يكجد في محطة المعالجة /
 :  SUBSTATION1المحطة الفرعية األولى   7-2-1

  كغرفة المحكلة KV 25كتتألؼ مف غرفة التكتر العالي 
 25KV/0.4KV -1000 KVA  كغرفة التكزيعDCP1 /  DISTRIBUT CONTROL 

PANAL  المكحات الكيربائية في مختمؼ مكاقع المحطة .  إلى/ كالتي يتـ منيا تكزيع الكيرباء 
 :  SUBSTATION2المحطة الفرعية الثانية   7-2-2 

 كغرفة المحكلة KV 25مف غرفة التكتر العالي  أيضان كتتألؼ 
25KV/0.4KV -1600 KVA  كغرفة التكزيعDCP2 / DISTRIBUT CONTROL 

PANAL المكحات الكيربائية في مختمؼ مكاقع المحطة  إلى/ كالتي يتـ منيا تكزيع الكيرباء 
  : SUBSTATION3المحطة الفرعية الثالثة   7-2-3 

 كغرفة المحكلة KV 25غرفة التكتر العالي  مفأيضان  كتتألؼ
 25KV/0.4KV -1000KVA  كغرفة التكزيعDCP3 / DISTRIBUT CONTROL 

PANAL  7    المكحات الكيربائية في مختمؼ مكاقع المحطة  إلى/ كالتي يتـ منيا تكزيع الكيرباء-
 :  SUBSTATION4المحطة الفرعية الرابعة  2-4

 كغرفة المحكلة  KV 25كتتألؼ مف غرفة التكتر العالي 
25KV/0.4KV -250KVA  كغرفة التكزيعDCP4 / DISTRIBUT CONTROL PANAL  /
.  
 :مولدة احتياطية ديزل  7-2-5
تستخدـ في حاالت الطػكارئ كانقطاع التيار كتغذم المنشآت التالية ) مبنى  KVA 155إستطاعتيا  

 التكثيؼ ( .  أحكاضأربعة مف  –منشأة المدخؿ  –أربع سيكر مف مبنى المعالجة  -الكمكر كتجييزاتو
قساـ المحطة بيدؼ تأميف الكيرباء بشػػكؿ : تـ إنشاء لػػػكحات تحكـ كيربائية فرعية في كافة أمالحظة 

( كالتحكـ بعمؿ المضخات كالمحركات كالحماية الكيربائية ليا ) عبر  فكلت 385-225ديناميكي ) 
لمبات إشارة ... الخ ( ك لسيكلة تنظيـ عمؿ ىذه المكحات فقد تـ  –حساسات  -قكاطع  –ككنتكتكرات 

ىي المكحة الكيربائية  CP1/3فة التكزيع التابعة ليا فمثالن تسمية كؿ لكحة تحكـ فرعية مرتبطةن باسـ غر 
ىي المكحة  CP2/4في المحطة الفرعية األكلى , ك  DCP1التكزيع  الفرعية الثالثة كالتابعة لغرفة

في المحطة الفرعية الثانية , كالمخطط الصندكقي  DCP2الكيربائية الفرعية الرابعة كالتابعة لغرفة التكزيع 
 كافة المكحات كالمنشآت التابعة لكؿ لكحة .  إلىيكضح تكزيع القدرة (2-7في الشكؿ )
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 ( الموحة الكيربائية لممحطة2a-7الشكل )
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 ( الموحة الكيربائية لممحطة2b-7الشكل )                                 
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 الحساسات والمحركات المستخدمة :  7-3
 العناصر المستخدمة  العدد مالحظات

 منشأة الدخل

 أمشاط 0.75kw 5محرؾ بإستطاعة 

 سير ناقؿ 5kw0 0.محرؾ بإستطاعة 
 بكابات المدخؿ 5kw0 6.محرؾ بإستطاعة 
 حساسات مستكل    0 

 منشأة ازالة الرمال

 بكابات 0.75kw 6محرؾ بإستطاعة 
 ىزاز 0.75kw 0محرؾ بإستطاعة 

 كاشط لتجميع الرماؿ 3kw 0محرؾ بإستطاعة  
 حساسات مستكل  0 

الترسيب االولية أحواض  
 كاشط لمحمأة 0.75kw 8محرؾ بإستطاعة 
 حساسات مستكل  8 
صماـ لسحب الراسب اك مضخو  8 

 غاطسة  
حساس مكجات فكؽ صكتية  8 

 لقياس كمية الجمأة 
التيوية أحواض  

 تشغيؿ المراكح 30kw 61محرؾ بإستطاعة 
 حساسات مستكل  0 
 حساسات اكسجيف  05 
 مضخات كبت الرغكة 4 
 حساسات حرارة   0 
 محركات سدكد ضبط الجرياف 05 

الترسيب الثانوي أحواض  
 جسكر متحركة لمككاشط 0.55kw 8محرؾ بإستطاعة 
 مخميات اليكاء 0.75kw 8محرؾ بإستطاعة 
 حساسات مستكل  8 
 
 
 
 
 

 

 
 
8 
 
 

 
حساس مكجات فكؽ صكتية 

 لقياس كمية الجمأة
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 مبنى الكمور
محرؾ بإستطاعة 

15kw 

 تجريع الكمكر 

محرؾ بإستطاعة 
0.25kw 

 اخذ العينات 0

إستطاعة المراكح 
0.27kw 

 مراكح لمبنى الكمكر 

 المبخر  0 
 المبدؿ االلكتركني  0 
 منظـ االنفراغ  0 
 جياز قياس الكمكر المتبقي  0 
 0  

المنشطة المعادة الحمأةمحطة   
محرؾ بإستطاعة 

90kw 

الحمأةمحركات حمزكنية لرفع  4  

المنشطة الفائضة الحمأةمضخات لضخ  45kw 3إستطاعتيا   
المدخؿ إلىمضخات لضخ مياه الغسيؿ  55kw 5إستطاعتيا   

التكثيف أحواض  
 ككاشط جسرية 2.2kw 8إستطاعتيا 

 مبنى  المعاجة لمحماة
المازج  إستطاعة

5.5kw 
 أ(مازج الجماة 5

إستطاعة المفتت 
11kw 

 ب(المفتت 5

إستطاعة الخالط 
0.75KW 

لكؿ خزاف 3  ج(التجييز الكيميائي :خالطات 

كمحمكؿ بميمر( الحمأةد(ضخ )    
إستطاعة المضخات 

1.5KW 
 مضخات بكليمر 8

الحمأةمضخات  4KW 8إستطاعتيا   
 2.2KWإستطاعة 
 0.08KWإستطاعة 
 0.55KW إستطاعة 

 0.08KW إستطاعة 
 
 

8*4  
لتشغيؿ السير 5  
لتشغيؿ الية الدـر 5  

كالسير  8ق(السيكر الضاغطة :عددىا 
محركات 4الكاحد يشغمو   

 
 
 

 

 مضخات شطؼ لمسيكر الضاغطة 8
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 ممحقات المحطة
 أ(ضخ الحريؽ 22KW 5استطاعتو 
 ب( ضخ الكعر  55kw 3إستطاعتيا 

 الكيربائية المستخدمة في المحطة( العناصر 1-7جدول )

 : عمى المحطات توزيع القدرة  7-4

 المحطة الفرعية االولى :  7-4-1

 رقم اللوحة الكهربائية الفرعية  المنشأة  

محركات كواشط أحواض التكثٌف 
ة أمر( + انارة غ0+5+3+4)  

 CP1/1 أحواض التكثٌف

محركات كواشط أحواض التكثٌف 
ة أمر(+انارة غ5+6+7+8)  

 CP1/2 أحواض التكثٌف

  5مصافً مٌكانٌكة  

  0محرك سٌر ناقل  

  6محرك بوابة الدخل  

 منشأة المدخل :

 

CP1/3 

   6محركات بوابات  

  0مضخة االرجاع العضوٌة  

  0محرك الهزاز  

  0تجمٌع الرمال  

لوحة قٌاس غزارة   CP1/4A   

 منشأة ازالة الرمال
CP1/4 

  5المفتت 

5مازج   

  8مضخة حمأة 

8مضخة شطف   

8مضخة بولٌمر   

  6خالطات الماؤ+بولٌمر 

  8*4محركات تشغٌل السٌور 

5ضاغط هواء   

 

 مبنى المعالجة

 

 

CP1/5/1-2 

CP1/6A 

مضخة بالوعة  – 5)مضخة الحرٌق  

( 5محرك بوابة  –  

CP1/6B   لوحة قراءة غزارة(

 المخرج ( 
DB1/6  انارة مبنى الكلور 

 مبنى الكلور
CP1/6 

 توصٌف عام مبنى الكلور 
CP1/7A  لوحة االنذارات 

 CP1/7 مبنى الكلور

 

( تكزيع القدرة في المحطة الفرعية االكلى5-7جدكؿ )  

 

 



 

77 

 

المحطة الفرعية الثانية :  7-4-2  

 رقم اللوحة الكهربائية الفرعية المنشأة 

ة أمر(+انارة غ8+7+6+5محركات )  CP2/1 أحواض الترسٌب االولٌة 

  4المضخات الحلزونٌة 

CP2/2A  لوحة قراءة الغزارة 

CP2/2B  لوحة قراءة الغزارة 

  SASمحرك بوابة 

المنشطة المعادة الحمأةمحطة   CP2/2 

( 8+7+6+5محركات األحواض )

\4\ة +مخلٌات الهواء أمر+انارة غ\8\  
 CP2/3 حوض الترسٌب الثانوي

 WO+ مضخات  \SAS \3مضخات 

 \5\+ مضخة بالوعة \5\

المنشطة المعادة الحمأةمحطة   CP2/4 

تكزيع القدرة في المحة الفرعية الثانية (3-7جدكؿ)  

+  \6\+ محركات سدكد ضبط الجرياف  \31\( الخاصة بتشغيؿ الميكيات  A1-A30لكحات الكيرباء )
  \6\+ حساسات االكسجيف  \5\مضخات كبت الرغكة 

 المحطة الفرعية الثالثة : 7-4-3
اللوحة الكهربائية الفرعيةرقم    المنشأة 

CP3/1 ( + االنارة 4+3+5+0محركات ) أحواض الترسٌب االبتدائٌة

 ة أمرالغ
CP3/1A  لوحة قٌاس الغزارة(

 +محرك بوابة قناة العاصفة المطرٌة ( 

CP3/2 االنارة \8\( 4+3+5+0محركات ) أحواض الترسٌب الثانوي+

  \4\ة + مخلٌات الهواء أمرالغ

 ( تكزيع القدرة في المحطة الفرعية الثالثة4-7جدكؿ )

+  \6\+ محركات سدكد ضبط الجرياف \31\( الخاصة بتشغيؿ الميكيات  A31-A60لكحات الكيرباء )
  \6\+حساسات االكسجيف \ 5\مضخات كبت الرغكة

 المحطة الفرعية الرابعة : 7-4-4
  المنشأة رقم اللوحة الكهربائية الفرعية

CP4/1  3\مضخات غاطسة  ملحقات المحطة\  

 \0\مضخة بالوعة 

 حساسات 

 ( تكزيع القدرة في المحطة الفرعية الرابعة5-7جدكؿ )

 :  PLCتوزيع ال  7-5
PLC غرفة التوزيع اللوحة الكهربائية الفرعية  المنشأة 

PLC1  الدخل + ازالة الرمال CP1/3  , CP1/4  DCP1 

PLC2  ًالترسٌب االول Cp3/1  , CP2/1  DCP2 , DCP 3  

PLC3  تهوٌة A0 – A60 DCP2 , DCP 3  

PLC4  الترسٌب الثانوي CP2/2  , CP3/2   DCP3 , DCP2  

PLC5  الكلور CP1/6  , CP1/7   DCP1  

PLC6 المنشطة المعادة +  الحمأة
  الحمأةالتكثٌف + معالجة 

CP2/2,CP1/2,CP1/1 , 
CP1/5/1-2  

DSP1 , DSP 2  

PLC7  ملحقات المحطة CP4/1  DCP 4  

 عمى المحطة PLC( تكزيع 6-7جدكؿ )
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 ككظائفيـ كالتالي :     PLC  Slave 7ك   PLC Master إستخداـقمنا ب
PLC1  منشأة الدخؿ كمنشأة ازالة الرماؿ : 
PLC 2  أحكاض الترسيب االكلية : 
PLC 3  أحكاض التيكية : 
PLC 4  أحكاض الترسيب الثانكم : 
PLC 5  مبنى الكمكر : 
PLC 6  الحمأةالمنشطة المعادة ، أحكاض التكثيؼ ، مبنى معالجة  الحمأة: محطة  
PLC 7  لممحقات المحطة : 

كالربط بيف  Profibus – DPكالحاسب المركزم عف طريؽ   PLC Masterكسكؼ نقكـ بالربط بيف 
PLC Master   كبقيةPLC ـإستخداب Profibus – DP باستثنا ء اؿPLC 5   سكؼ نستخدـ فييا
Profibus – PA    كذلؾ النيا مناطؽ خطرة 

 كما بالشكؿ 

 

 

 في المحطة PLC( المخطط الصندوقي لتوزع 3-7الشكل )
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 التاسعالفصل 

 الممحق
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PLC    FATEK:  
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1- 35mm-width DIN RAIL 
2- DIN RAIL tab 
3-  Hole for screw fixation (ψ4.5×2) 

4- Terminals of 24VDC power input and digital input (Pitch 7.62mm) 
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5-  Terminals of main power input and digital output 
            (Pitch 7.62mm) 

6-Standard cover plate (without communication 
             board) 

7-Cover plate of built-in communication port (Port 0) 
8- Indicators for transmit (TX) and receive (RX) status of built-in 

communication port (Port0). 
9-Indicator for Digital Input (Xn). 
10-Indicator for Digital Output (Yn). 
11- Indicator for system status (POW, RUN, ERR). 
12-I/O output expansion header cover [units of 20 points or   beyond 

only], with esthetic purpose and capable of securing expansion 
cable. 

13-  FBS-CB22 Communication Board (CB). 
14- FBS-CB22 CB cover plate (each CB has its own specific cover 

plate) 
15- Screw holes of communication board. 
16-Connector for communication board (for CB2, CB22, CB5, CB55, 

and CB25) 
17- Connector for Communication Module (CM) (only available in 

MC/MN model, for CM22, CM25, CM55, CM25E, and CM55E 
connection). 

18-Connector for Memory Pack. 
19-Connector for built-in communication port (Port 0) (With USB and 

RS232 optional, shown in the figure is for RS232) 
20-I/O output expansion header (only available in units with 20 points 

or beyond), for connecting with cables from 
          expansion units/modules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

84 

 

FB-6AD      

 (6 Channel A/D Input Module  )      Dimensions 

 

 

Specifications 
Total Channels  - 6 CH 
Resolution- 14 or 12 bit 
Signal Resolution - 0.3mV(Voltage), 0.61uA(Current) 
I/O Points Occupied - 6 RI(Input Register) 
Conversion Time- Updated each scan 
Accuracy- ±1 % 
Max. Absolute Input Rating- 
±15V(Voltage), 30mA(Current) 
Software Filter- Moving average 
Average Samples- 1~16 configurable 
Input Impedance- 63.2KΩ(Voltage), 250Ω(Current) 
Measurement Range- 
-10~+10V, -5~+5V, 0~10V, 0~5V 
-20~+20mA, -10~+10mA, 0~20mA, 0~10mA 
Isolation- Transformer(Power) and photo-coupler(Signal) 
Indicator(s) - 5V PWR LED 
Supply Power- 24V-15%/+20%, 2VA 
Internal Power Consumption- 5V, 100mA 
Operating Temperature- 0 ~ 60 C⁰ 
Storage Temperature- -20 ~ 80 C⁰ 
Dimensions- 40(W)x90(H)x80(D) mm 
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FBs-RTD6 
(6 Channel RTD Temperature Input Module)            Dimensions 

 

 

Specifications 
Total Channels             - 6 CH 
Resolution                     - 0.1 C⁰ or 1 C⁰ 
I/O Points Occupied – 
                                       1 RI(Input Register) 
                                       8 Discrete Output(DO) 
Conversion Time-   1 or 2 Seconds 
Accuracy                     - ±1 % 
Sensor Type            - Pt-100, Pt1000 (JIS or DIN) 
Software Filter        - Moving average 
Average Samples   - 1,2,4,8,16 configurable 
Measurement Range- 
                                      Pt100: -200~850C⁰ 
                                     Pt1000: -200~600C⁰ 
Isolation                 - Transformer(Power) and photo-coupler(Signal) 
Indicator(s)           – 5V PWR LED 
Supply Power        - 24V-15%/+20%, 2VA 
Internal Power Consumption- 5V, 35mA 
Operating Temperature- 0 ~ 60 C⁰ 
Storage Temperature- -20 ~ 80 C⁰ 
Dimensions- 40(W)x90(H)x80(D) mm 
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Level Sensor : 

 

SW series water level sensors be used for washing machine, make use of  conversion 

principle of water pressure ,magnetic field and electricity signal to detect water level 

signal, through micro-computer machining process to control and detect water level . 

Basic parameter; 

Rating voltage:DC5  0.1V  

Usage conditions: 

*Sea level elevation :not more than 2500m; 

*Environment temperature: Maxi +50°C ,Min0°C; 

*Relative humidity:≤90%; 
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Pt 100  
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