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Transducer 
A transducer is a device that converts energy from one form to another. 

Usually a transducer converts a signal in one form of energy to a signal in 

another.  

Transducers are often employed at the boundaries 

of automation, measurement, and control systems, where electrical signals 

are converted to and from other physical quantities (energy, force, torque, 

light, motion, position, etc.). The process of converting one form of 

energy to another is known as transduction. 

 

Types 

Mechanical and electrical transducers 

Transducers that convert physical quantities into mechanical quantities are 

known as mechanical transducers; transducers that convert physical 

quantities into electrical quantities are known as electrical transducers. 

Examples are a thermocouple that changes temperature differences into a 

small voltage, or a Linear variable differential transformer (LVDT) used to 

measure displacement. 

 

Types of transducer  

• Pressure transducer 

Is a special kind of sensor that changes the pressure forced into 

electrical signal these transducer are also called as pressure 

indicators, manometers, and pressure sensors. 

Pressure transducer is used to measure the pressure of the specific 

quantity like water, air, gas or liquid by changing the pressure into 

electrical energy.  

 

 

• Piezoelectric transducer  

Is a special kind of sensor, and the main purpose of this transducer 

is to convert mechanical energy into electrical energy in the same 

way, electrical energy can be transformed into mechanical energy. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_transformation
https://en.wiktionary.org/wiki/signal#Noun
https://en.wikipedia.org/wiki/Automation
https://en.wikipedia.org/wiki/Measuring_instrument
https://en.wikipedia.org/wiki/Control_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Form_of_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Form_of_energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_variable_differential_transformer


Or : A piezoelectric sensor is a device that uses the piezoelectric effect to 

measure changes in pressure, acceleration, temperature, strain, 

or force by converting them to an electrical charge. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Piezoelectric_effect
https://en.wikipedia.org/wiki/Pressure
https://en.wikipedia.org/wiki/Acceleration
https://en.wikipedia.org/wiki/Temperature
https://en.wikipedia.org/wiki/Strain_(materials_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Force
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_charge
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Temperature Measurement Thermocouple 
The Thermocouple

• Thomas Seebeck in 1821 when two dissimilar metal wire are 
joined together at one end a voltage is produced at the other 
end that is approximately proportional to temperature.   



The Thermocouple

• So we simply measure the voltage produced by the junction, and we 
can tell the temperature of that junction. 

It is not that simple as we see in figure below there is another junctions of dissimilar 
metals appear J2 and J3 due to voltmeter copper leads and the measured voltage by 
the voltmeter is not the voltage of J1.

Vmeter = VJ1 - VJ2



The Thermocouple

Measurement Junction 
(Hot Junction) 

Reference Junction 
(Cold Junction) 



The Thermocouple

what is the voltmeter reading if the whole system is in the same 
temperature (e.g. room temperature)??
1- 0 volt
2- depends on room temperature 



• e.g:
• Thermocouple type T
• Voltmeter reading = 1.780mv 
• Reference junction temperature = 25 𝐶0

The Thermocouple

Vmeter = VJ1 - VJ2

VJ1 = Vmeter + VJ2

25 𝐶0 0.992mv=VJ2

VJ1 = 1.780mv + 0.992mv = 2.772mv

VJ1 = 2.772mv            67 𝐶0





The Thermocouple



The Thermocouple

Ungrounded tip Grounded tipExposed tip

• Greater sensitivity 
• Fast response 

• Grater sensitivity 
• Faster response 
• Vulnerable to ground 

loops 

• Maximum sensitivity 
• Faster response
• More fragile 



• Extension wire 

The Thermocouple



شكراً إلصغائكم



 اجهزة السيطرة القابلة للبرمجة 

Programmable Logic Controller (PLC) 

هي اجهزة تنتمي الى عائلة الحواسيب ولها استخدام وتطبيقات في عمليات السيطرة الصناعية 

 والتحكم في مفاصل عمليات االنتاج والمراقبة.

لقد بدأت هذه التقنية منذ بداية السبعينيات حتى تطورت واصبحت األن تدخل كل عمليات السيطرة 

الصناعية وعمليات التحكم والمراقبة وهناك شركات متخصصة في تطوير وانتاج هذه االجهزة 

  siemens , Allen-Bradleyوملحقاتها مثل شركة 

 

 (PLCالمكونات االساسية الجهزة ال)

 input unitخال وحدات االد .1

 output unitوحدات االخراج  .2

  central processing unit (CPU)وحدة المعالجة المركزية  .3

 power supply unitوحدة مصدر التغذية  .4

 operator unitوحدة المشغل  .5

 programming deviceجهاز البرمجة  .6
 

 

 
 PLCمخطط توضيح لمكونات 



باستقبال االشارات من المفاتيح  PLCالوحدات يقوم الوحدات االدخال: من خالل هذه  •

 والحساسات وتكون على شكل اشارات رقمية او تناظرية.

باعطاء اوامر االخراج من خالل هذه الوحدات وتكون  PLCوحدات االخراج: يقوم ال •

 على شكل رقمي او تناظري.

وحدة المعالجة المركزية: وهي تمثل المتحكم المنطقي القابل للبرمجة وهي الوحدة  •

المسؤولة عن ادارة عمليات النظام وتحتوي على ذاكرة النظام التي تكون مقسمة بين 

يات الحسابية. وتقوم هذه الوحدة بمراقبة المداخل المعل معالجة االوامر واخرى الجراء 

 وتتخذ القرارات بموجب البرنامج المخزن في ذاكرة التشغيل.

  PLCوحدة مصدر التغذية: تقوم هذه الوحدة بتوفير الجهد المطلوب لتشغيل وحدات ال •

وتشغيله حيث يتمكن  PLCوحدة المشغل: وهي الوحدة التي يمكن للمشغل التعامل مع ال •

يتيح له برنامج التشغيل مشغل من خاللها بتغيير بعض المؤقتات والعدادات التي ال 

 صالحية تغييرها دون الرجوع الى البرنامج.

وحدة البرمجة: وهو جهاز منفصل او حاسوب يتم فيه اعداد برنامج السيطرة لتنفيذ عملية  •

 يذ البرنامج.حتى يتم تنف PLCصناعية معينة ومن ثم ينقل هذا البرنامج الى ذاكرة 

 

 وظائف اجهزة السيطرة القابلة للبرمجة

 التحكم في االالت والعمليات .1

 يقوم بمراقبة المداخل .2

 اتخاذ قرارات بناءا على التوجيهات المعطاة له .3

 تنفيذ تلك القرارات على المخارج .4

 

 : Discrete Inputsالمداخل الرقمية  •

 مثل المفتاح الضاغط والحساس التقاربي on/offويتم التعبير عنها 

 

 

 



 : Analog Inputsالمداخل التماثلية  •

-0وهي مداخل تتغير من قيمة صغرى الى قيمة كبرى ولها عدة اشكال قياسية مثل 

20mA 4-20mA, 0-10v,  مثل حساس قياس مستوى السائل حيث ينخفض ويرتفع

 فاع السائل.حسب انخفاض وارت PLCالجهد عند المدخل التماثلي لل

 

 Discrete outputsالمخارج الرقمية  •

 Lompمثل اللمبة  PLCوهي مثل المداخل الرقمية عدا انها توصل على مخارج ال

 

 Analog outputالمخارج التماثلية  •

لقيادة مؤشر المقياس او التحكم في تدفق  10v-0تغير قيمة المخرج التماثلي مثالً من 

 كم.الهواء المضغوط في انظمة التح

 

 PLCمميزات استخدام اجهزة ال

 حجم صغير  -1

 سهولة وسرعة في تغير طريقة عمل نظام التحكم  -2

 وظائف تحكم وكشف اخطاء متكاملة  -3

 نظام مراقبة فوري -4

 انخفاض التكلفة -5
 

 انواع البرمجة 

  Ladder Logicالمخطط السلمي  -1

  Function Blockالمخطط الصندوقي الوظيفي  -2

  Statement Listقائمة االجراءات  -3

 

 PLCتطبيقات ال 

1- SCADA (supervising control and data acquisition) 

 السيطرة على حركة المحركات   -2



 ي وتتم كما يل هي عملية متكررة  PLCدورة عمل الان 

  Read inputsل خقراءة حالة المدا  -1

  Execute programج تنفيذ البرنام -2

    Diagnostic/communicationاالتصال عملية الفحص و -3

  Updates outputsالمخارج  تحديث حالة -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مل وهي:يعتمد زمن دورة العمل على عدة عوا 

 جرنامحجم الب -1

 مستخدمةداخل والمخارج ال عدد الم -2

 المطلوبة حجم متطلبات االتصال -3
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PLC scan 



  PLCة الوال االساسية لبرمجالد

لمصنعة على تمكين هو جهاز قابل للبرمجة لذلك عملت الشركات ا  PLCسابقا ان الكما ذكرنا 

نا من برمجة خاصة به تعتمد على دوال تمكنغة م ل خدا ز من برمجته باستاا الجهالمستخدم لهذ

ة التعبير في كتابة البرنامج بثالث ذة الشركات كيفيتحقيق اهدافنا في البرنامج كما وضعت ه

قائمة ( وFunction Diagramالمخطط االنسيابي ) دالة( وLadderة )ي الدالة السلميق وهطر

. وفيما يلي نستعرض كيفية استخدام الدوال االساسية وكيفية (Statement list)االجراءات 

 نفة الذكر:ق البرمجة األا في طرالتعبير عنه

  ANDالبوابة  -1
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 الرمز الوظيفة

AND  A    دائرة تعبر عن 

 O   ةردائ  تعبر عن

دائرة  تعبر عن  N 

دائرة  تعبر عن  AN 

دائرة  تعبر عن  XO 

 = تعبر عن = 
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 ي وتتم كما يل هي عملية متكررة  PLCدورة عمل الان 

  Read inputsل خقراءة حالة المدا  -1
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  دورة في منظومة التحكم االشرافي وتحصيل البيانات

(SCADA) 

 مقدمة :

حتى لتبسيط نظام سكادا وكيفية نشوءه فإننا سوف نتدرج بطرح األمثلة 

. لنفترض أن لدينا دارة كهربائية تكون الصورة مبسطة لفهم الموضوع

 -بسيطة تتألف من مفتاح ومصباح كما في الشكل التالي:
 

 
 

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

وذلك اعتمادًا على حالة المصباح. وفي  offاوonإذا كان المفتاح في حالة 

مثال آخر إذا كان المصباح مرتبط مع دارة تغذية محرك فإن المصباح 

يدور وإلى اآلن يكون داللة على حالة عمل المحرك فيما إذا كان متوقف أو 

سوى المراقبة واآلن تخيل أن SCADAليس هناك شيء يخص نظام 

عن مكان وجودك، فمن الواضح  100kmالمصباح والمفتاح هما على بعد 

كهربائية بهذا الطول تمتد على هذا المجال  بأننا ال نستطيع إيجاد دائرة

ه المسألة فسيكون لدينا مشكلة في عملية المراقبة واآلن سنقوم بتعقيد هذ

دائرة من هذا الشكل عندها لن نستطيع  2000أكثر حيث لنفترض أن لدينا 

ولعل أحدًا مايقول بأنه يمكننا استخدام  دائرة اتصال 2000تأمين 

دائرةاتصال واحدة بالتشارك بينها جميعًا عندها علينا أوال أن نرسل حالة 

لينا أن نحدد أي دائرة األولى ثم نرسل حالة الدائرة الثانية وهكذا وع الدارة

دائرة تقوم بإرسال معلومات عن حالتها ولحد اآلن  2000من هذه أل 

المشكلة مقبولة الحل فإذاماانتقلنا إلى الجانب اآلخر فإننا سنجد ذلك العامل 

المسكين يواجه مشكلة في مراقبة هذه المعلومات وفهمها حيث عليه مراقبة 

ة به سنبسط له المهمة باستخدام دائرة من خالل المعلومات وشفق 2000

كمبيوتر أوحاسب حيث أن الحاسب أو الكمبيوترسيراقب كل هذه الدوائر 

 وبالحاس في وقت واحدد إن ويتيح للعامل مراقبة دائرة واحدة

سيخبرالعامل فيما إذا كانت الدائرة في حالة عمل طبيعية أو أن هناك 

دوائر ويعلم العامل بحالة هنا سيراقب كل ال وبخطرماعليها ، أي أن الحاس

  إنذار لدائرة ما عندما تتعرض لها.

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-lI8lXSP-TlY/WuLWHNLB0MI/AAAAAAAAAH4/kecy3UkgNEQ0Wq2eiUwRkC3_S9_lreaVgCLcBGAs/s1600/50.jpg


واآلن يمكن لبعض الدوائر أن تحوي على معلومات تشابهية مستمرة على 

سبيل المثال: رقم يدل على مستوى الماء في خزان ما ، في هذه الحالة فإن 

يعتبر الكمبيوتر يجب أن يعلم مسبقًا بأعظم قيمة وأصغرقيمة للمستوى حتى 

أن الحالة طبيعية وعندما تتجاوز القيمة هذا المجال فإن الكمبيوترسيعتبرأنه 

يمر في حالة خطر وبالتالي سينذر العامل بها . واآلن لنطور هذاالنظام 

أكثرحيث نتيح للكمبيوتر إمكانية عرض هذه المعلومات بشكل رسومي يدل 

  على حالة أجزاء النظام وعن تدرجها .

 

 

 

  -م سكادا:تعريف نظا

  -وبعدهذه المقدمة سنعطي تعريف شامل لنظام سكادا :

SCADA:- (ويختصر لsupervisory control and data 

acquisition هونظام يقوم بتجميع البيانات من الحساسات الموضوعة )

في نظام التحكم وإرسالها إلى الحاسب الرئيسي لغرض اإلدارة والتحكم 

ج التطبيقية المستخدمة من أجل عمليات التحكم والمراقبة . هوأحد البرام

التي يتم بها تجميع البيانات في الوقت الحقيقي من أماكن بعيدة لمراقبة 

  التجهيزات والظروف المحيطة وبنفس الوقت التحكم بها.

 

 

  -تطبيقات نظام سكادا:

ان نظام سكادا واسع التطبيق حيث أنه بمثابة مظلة واسعة تنضوي تحتها 

 لمدى واسع من المشاكل على سبيل المثال:حلول 
 العمليات الصناعية بكامل اختالفاتها، من تصنيع، وإنتاج، وتوليد كهرباء،  

، وتوزيعها، وخطوط أنابيب البترول، كمعالجة المياه ،البنى التحتية 

  وخطوط توزيع الكهرباء، وأنظمة اإلتصاالت الكبيرة.

 الخ... التطبيقات الزراعية وأنظمة الري الحديثة

 

  -مكونات نظام سكادا :

( HARDWAREيضم نظام سكادا قسمين من التجهيزات ال)

(&SOFTWARE( وتقوم التجهيزات المادية )hardware بتجميع)

البيانات من المحطات المختلفة وذلك بارتباطها بالمتحسسات الموجودة على 

( الى communicationالمعدات وارسالها عن طريق نظام االتصال)

( واالخير softwareسيطرة يحتوي على الحواسيب التي تحمل ال) مركز

بدوره يقوم بمعالجة البيانات وتمثيلها وعرضها على شكل رسوميات لكي 

يتمكن المستخدم من مراقبتها وكذلك اتخاذ القرارات بأدخال وحدات الى 

  العمل او أخراجها وحسب الضرورة.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87


 
 

ة مراحل بصورة تسلسلية من وبصورة عامة يتكون نظام سكادا من اربع

  -المحطات المختلفة حتى مركز السيطرة هي :

 

(وتكون RTU&DAS. مرحلة تجميع البيانات وتتكون من وحدات ال)1

 مرتبطة باالجهزة مباشرة عن طريق الحساسات

. وحدة االتصال بين محطات التجميع ومراكز السيطرة والوسط المستخدم 2

  Mediaلنقل المعلومات

  كز السيطرة والتي تحوي الحواسيب وبرامج السيطرة. مرا3

(لعرض المعلومات بعد HMI. وحدات عرض المعلومات وهي ال)4

  معالجتها وبيات موقف المعدات من العمل.

 

  -: (RTU&DAS.منظومة تجميع البيانات )1

 

1-1-DAS :-(ويختصر لData acquisition system ويعني نظام)

عبارة عن كابينة تحتوي على مجموعة نقاط ربط تجميع المعلومات وهو 

خاصة بمعلومات الخطوط والمحوالت في المحطة وتربط بقابلوات تحتوي 

على مجموعة اسالك وبالتالي يتم ربط هذه النقاط الى جهاز نقل 

  . RTUالمعلومات

 

 

1-2- RTU:-(ويختصر لRemote terminal unit وهو جهاز نقل )

المعلومات من الوحدات المختلفة وارسالها الى المعلومات يقوم بتجميع 

 CPU( من وحدة معالجة للمعلومات RTUمراكز السيطرة.يتكون ال)

ومصدر للقدرة وذاكرة لخزن المعلومات اثناء التعامل معها ووحدات ادخال 

( digital&analogواخراج لالشارات سواء كانت رقمية او متصلة )

 RS485او  RS232طريق كيبل (عن plcويتصل بالمتحكم المنطقي )

 .ويتصل كذلك بحاسوب لعرض البيانات عن طريق كيبل ضوئي
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السيطرة والوسط الناقل وحدة االتصال بين المحطات ومركز  -2

  -للمعلومات :

 

  -(:Mediaالوسط الناقل للمعلومات ) •

  -( الى مراكز السيطرة بطريقتين :RTUيتم نقل المعلومات من ال)

  الطريقة السلكية .· 

  الطريقة الالسلكية.· 

الطريقة السلكية وذلك باستخدام انواع مختلفة من االسالك لنقل  2-2-1

  -:المعلومات ومنها 

 

 ( PLC:power line carrierاسالك نقل القدرة )· 

 
 

 ·Cable :- .وهو الكيبل العادي المستخدم في نقل االشارات الكهربائية  

 
 

 ·Pilot cable :-  وهو كيبل خاص لنقل اشارات السيطرة يستخدم في

منظومات سكادا ويكون معزوال بشكل محكم بحيث يحافظ على االشارة من 

  الضوضاء والحث اذا كان بجانب خطوط الضغط العالي.

 
 

 ·Optical fiber :-  وهو الكيبل الضوئي الذي ينقل المعلومات على

  شكل موجات ضوئية وبسرعة عالية جدا.

 
 

وفي هذه الطريقة يتم نقل المعلومات من  -الطريقة الالسلكية : 2-2-2

(RTU الى مركز السيطرة الرئيسي على شكل موجات في الفضاء دون )

الحاجة الى االسالك وقد تكون الموجات راديوية او مايكرو 

( وتوجد اجهزة ارسال واستقبال لبث هذة الموجات microwaveويف)

 -دش( كما في الرسم :عن طريق الستاليت)ال
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( ومراكز السيطرة RTUوهناك ثالث انواع من االتصال الالسلكي بين ال)

  -وهي :

 
 

1 .Point to point :-  وهي طريقة اتصال بين محطتين فقط مثال بين

RTU  ومركز السيطرة وكل وحدة تبث وتستلم المعلومات من االخرى

 -الحظ الرسم ادناه :

 

2- Multi-point :-  وفي هذه الطريقة يتم تبادل المعلومات بين مركز

السيطرة مع كل محطة ثانوية بصورة منفردة واذا تطلب االمر تبادل 

المعلومات بين محطة ثانوية واخرى فهنا البد ان يكون بينهما ارتباط من 

 -( والرسم ادناه يوضح ذلك :point to pointنوع االول )

 
 

3-Relay station :- دم هذه الطريقة في حال كون بعض وتستخ

المحطات تقع لمسافات بعيدة وخارج منطقة التغطية لذلك تقوم المحطات 

الثانوية باستالم المعلومات ثم تخزينها وبعد ذلك بثها من جديد بترداد قوية 

لضمان وصولها الى مركز السيطرة دون ضياع في طاقة الموجات وكما 

 -في الرسم :
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لهذا النوع من االتصال وهي باستخدام مضاعفات  وهناك طريقة اخرى

 - : وكما في الرسم (Repeater) لالشارة المرسلة والمعروفة بأسم

 

 
 

  -: masterمراكز السيطرة  -3

وهي المحطة النهائية لمنظومة سكادا والتي تحتوي على الحواسيب 

(computers( واجهزة الخادمات )servers التي تحمل البرامج )

(software المسؤولة عن تجميع البيانات وترتيبها وعرضها على )

( RTUحاسبات العرض ومعالجتها وارجاع اوامر السيطرة الى وحدات ال)

  -وبصورة عامة فان مراكز السيطرة تحتوي على ما يلي :.عند الضرورة 

( والمتمثلة بالحاسبات والسيرفرات HARDWAREالتجهيزات المادية )· 

  وغيرهاوالطابعات 

( والمتمثلة بانظمة التشغيل التي تدير SOFTWAREالبرمجيات )· 

  .العمليات
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 المبــاني ومراقبة نظــام إدارة

BMS 

 Building Management Systemالمباني كثر الحديث مؤخراً عن نظام إدارة 

 ه؟فما هو هذا النظام وما هي مكوناته وما أهم ميزاته وفوائد تطبيق

نظام إدارة المباني هو نظام المراقبة والتحكم والتشغيل وإدارة كافة فعاليات المبنى )أو المنشأة( 

بشكل مركزي. ويشمل التحكم ومراقبة كافة األحمال اإللكتروميكانيكية ) كالتهوية التكييف التدفئة 

الصوتيات ونظام اإلنارة المصاعد( والربط مع أنظمة التيار الضعيف مثل كاميرات المراقبة و

اإلنذار عن السرق ونظام التحكم بالدخول ونظام اإلنذار عن الحريق عن طريق نظام واحد 

 .متكامل

 ؟BMS ما هي الفعاليات التي يمكن أن نراقب ونتحكم بها من خالل الـ

 . التحكم بالتكييف والتبريد والتهوية  -1 

 .إدارة اإلنارة  -2

 .ر المتحركةالبوابات والمصاعد والسيو  -3

 .التحكم بالمضخات والمحركات -4

 .نظام فوترة المياه المستهلكة )ساخنة أو باردة( من قبل المستثمرين مثل المطاعم  -5

 .نظام فوترة الكهرباء المستهلكة من قبل المستثمرين -6

 .اإلنذار عن الحريق وأنظمة التحكم بإطفاء الحريق -7

 .د والمياهالمراقبة والتحكم بخزانات الوقو -8

 .أنظمة األمان والحماية من السرقة -9

 . كاميرات المراقبة -10

 .التحكم بالدخول للمبنى )البصمة أو الكرت(  -11

 .المراقبة والتحكم بالمولدات والشبكة واللوحات الرئيسية  -12
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  BMS:الفوائد المباشرة من تطبيق الـ

% مع إمكانية استرداد التكاليف  30التوفير في استهالك الطاقة )وقود + كهرباء( بحدود  -1

 !خمسة أشهر ابتداءاً من

 .التوفير في الكابالت -2

 .الحفاظ على جودة الهواء الداخلي بأقل التكاليف -3

 .HVAC زيادة العمر التشغيلي لتجهيزات التكييف والتهوية والتدفئة  -4

 .زيادة العمر التشغيلي ألجهزة اإلنارة من خالل التشغيل األمثل -5

 .دارةإنقاص عدد المشغلين المطلوبين لعمليات اإل -6

 .التحكم بصمامات الماء البارد والساخن  -7

 .مراقبة حاالت فالتر الهواء -8

 .التوقيت الزمني لبدء وإيقاف عمل األنظمة المطلوب التحكم بها -9

 .تحديد برنامج العمل يومي أسبوعي شهري سنوي  -10

 .الحصول على إنذارات وتقارير األعطال بصورة آنية -12

 .التحكم بمحركات الدمبرات -13

 .العمل االقتصادي وفق شروط الهواء الخارجية -14

 

 ؟ BMSمم يتألف نظام إدارة المباني

 :يتألف من BMS ببساطة ودون الدخول في التفاصيل الهندسية أوالتقنية، يمكن القول أن نظام الـ

 .وهي بمثابة عقل النظام المتحكمات  -1

األجهزة الحقلية مثل حساسات الحرارة والرطوبة والضغط ومستوى السوائل في  -2

 ...الخزانات إضافة إلى التيرموستات ومحركات الدامبر والصمامات بأنواعها

والذي يعمل المشغل من خالله على المراقبة  Software  برنامج نظام إدارة المبنى -3

 .والتحكم
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 ما هي تكاليف هذا النظام؟

في  (IOs) فهو يعتمد على عدد نقاط الدخل والخرج BMS ال يوجد رقم ثابت لتكلفة نظام الـ

لحقلية، لكن وبالمقارنة مع الفوائد التي يمكن المشروع وبالتالي عدد المتحكمات واألجهزة ا

الحصول عليها من خالل استثمار هذا النظام وأهمها المراقبة والتحكم والتوفير حيث يمكن استعادة 

تكاليفه خالل سنة أو سنتين أو ثالث طبقاً لحجم وطبيعة المشروع.. وبعد ذلك يكون التوفير بمثابة 

 ثمر سيحصل على توفير بنسبةدخل إضافي لصاحب المشروع )فالمست

 .وفير في الموارد البشرية والماديةمن الطاقة المستهلكة أياً كانت إضافة إلى الت % 30

 :BMS مثال عن التوفير عبر استخدام الـ

 المثال التالي هو لكيفية التوفير من خالل االستخدام األمثل للتكييف أو التدفئة في غرف الفنادق

  الغرفة بعد، تكون الحرارة مضبوطة بوضعية الحد األدنى، والتهوية في حال لم تستخدم

 ...غير مشغلة، وكذلك اإلنارة والتلفازالنقية 

  عندما يسجل النزيل اسمه لدى االستعالمات للدخول، يبدأ تحسين حرارة الغرفة إلى

 .وضعية الجهوزية، ويبدأ ضخ الهواء النقي بالحدود الدنيا

  إلى غرفته )يتم استشعار ذلك عبر حساس حركة أو الكرت الخاص عندما يدخل النزيل

ويعمل نظام التكييف أو التدفئة للوصول  Fresh Air بالغرفة تبدأ عملية ضخ التهوية النقية

إلى درجة الحرارة المالئمة داخل الغرفة، أما اإلنارة فيتم تشغيلها وفقاً لشدة اإلنارة خارج 

 ...الفندق

 ية في الحمام بالعمل تدريجياً وبشكل تلقائي حين استشعار رطوبة في تبدأ مروحة التهو

 .الحمام، أو إذا قام النزيل بتشغيلها يدوياً، علماً أن مدة عمل المروحة محددة بخمس دقائق

  في حال قام النزيل بفتح نافذة الغرفة، يتم إعادة ضبط درجة حرارة العرفة إلى وضعية

ً الجهوزية، ويعود ضخ الهواء   .النقي إلى الحدود الدنيا أيضا

  أما في حال خروج النزيل من غرفته، يتم إعادة ضبط درجة حرارة العرفة إلى وضعية

 ً  .الجهوزية، ويعود ضخ الهواء النقي إلى الحدود الدنيا، وتطفأ أجهزة اإلنارة والتلفاز تلقائيا

 وإذا غادر النزيل الفندق (Check Out) ة إلى وضعية الحد يعود ضبط حرارة الغرف

 .األدنى، ويوقف ضخ الهواء النقي

 



 ما هي المباني التي يمكن أن نطبق بها النظام؟

 :يمكن أن نطبق نظام إدارة المباني في األبنية التالي

 األبنية التجارية مثل مراكز التسوق )الموالت( والبنوك ومراكز حفظ البيانات Data 

Centers 

 الجامعات والمدراس والمكتبات العامة 

 المشافي والمختبرات 

 الفنادق والمطاعم وصاالت العرض والسينمات والمسارح 

 األندية الرياضية واالجتماعية 

 الفيلل والقصور 

 المطارات واألبينة الحكومية والمعامل ووغيرها من المباني التجارية أو العامة 

 



 الثرموستات

لبل أن  نةٌلفترة مع بعدهاثم تعود للعمل  ،لصٌرما نالحظ تولف الثالجة فجأة عن العمل ولولت  كثٌرا    

الماء الكهربائً عندما  كٌفً ابر الظاهرةالعمل. كما نالحظ تلن  عن هاالخاص ب التبرٌدمحرن  ولفٌت

 .انٌدرجة الغل إلى ابداخلهأثناء وصول الماء  ا  ٌعن العمل كل االسخان الخاص به تولفٌ

الكهربائً، الفرن الكهربائً، فماسة  فٌالمك ضا  ٌهذا الحال على تلن األجهزة فمط، فهنالن أ متصرٌ ولن

اعتمادا على درجة الحرارة.  ا ٌ األخرى التً تتولف وتعمل تلمائ التطبٌمات من رهاٌاآللً وغ دٌالتبر ض،ٌالب

جهاز استشعار  تطلبٌ اأو بداخله ابه طةٌالمح الحرارة عمل الجهاز الكهربائً بناء على درجة مٌإذ أن تنظ

 مثل هذا النوع سمىٌ .ا ٌ الكهربائً عن الجهاز تلمائ ارٌعلى وصل وفصل الت عملٌ اخاص به

 أشكال الثرموستات: وضحٌأجهزة االستشعار باسم الثرموستات. والشكل التالً  من

 

 




◔Ň




 ما ھو الثرموستات؟

بناء  اوصلهالكهربائً أو  ارٌعلى لطع الت عملٌكهربائً آلً )أي تلمائً(، الثرموستات هو عبارة عن مفتاح 

طرف لابل للتمدد أو التملص ومرتبط  ملنٌ. إذ أن الثرموستات اهٌعل المؤثرة على استشعاره للحرارة

 .لٌمباشرة مع رأس مفتاح التشغ

 

 ةٌرمز الثرموستات الكهربائً فً الدارات االلكترون

. لكن أهم ةٌوالكهربائ ةٌالى الثرموستات فً الدارات االلكترون رٌالتً تش ةٌوز الكهربائمن الرم دٌهنالن العد

مع الحرارة أو مع البرودة )أي الوضع  تفاعلٌكون ذلن الثرموستات  الى رٌتلن الرموز هً التً تش

 ( كما فً الشكل التالً:عًٌالطب

 

 

 

 

 

 

 الثرموستات؟ عملی فیك

 تملصٌبالحرارة و تمددٌ االحراري للمواد؛ أي أنه ائًٌزٌعلى المبدأ الف اعملهالثرموستات أساسا  فً  عتمدٌ

  بالبرودة.

إلى  ؤديٌمما  ل،ٌبالضغط على مفتاح التشغ مومٌ)المابل للتمدد أو التملص(،  الثرموستات طرف تمددٌعندما 

 طرفً المفتاح. نٌب الكهربائً ارٌالت لٌتوص

للب اتجاه الطرف المتمدد كما هو موضح  تمٌعكس، أي عند البرودة فالثرموستات بال عملٌأردنا أن  إذا أما 

 فً الرموز التً فً الشكل أعاله.

 

◔Ň




 اتتأنواع الثرموس

 هنالن خمسة أنواع للثرموستات، وهً على النحو التالً:

 .Linear Voltage Thermostats ةٌالخط الفولتٌة ثرموستات -1

 Low-Voltage Thermostats. المنخفضةثرموستات الفولتٌة  -2

 .Thermostats Programmable المبلة للبرمجةالثرموستات  -3

  Mechanical Thermostat.الثرموستات المٌكانٌكٌة  -4

 .Thermostat Electronic ةٌ/ الكهربائ ةٌالثرموستات االلكترون- 5

 

على النوع  طلكٌ ثٌح ن؛ٌاالستخدام فً األساس إلى نوع ثٌكما ذكرنا سابما ؛ تنمسم الثرموستات من ح

،والنوع اآلخر باسم الثرموستات  Mechanical Thermostatالمٌكانٌكًاألول اسم الثرموستات 

أو  زهٌخصائص تم متلنٌ نٌالثرموست نٌ،وكل من هذ Digital Thermostat الرلمً االلكترونً أو

 :نٌشكل كل من الثرموست وضحٌوالشكل التالً  عن اآلخر. هبٌتع

 

 

 

 

 

 

 

 كًٌكانٌالثرموستات الم

كما وأن برمجة  الوصل أو الفصل. ةٌبعمل امٌللم اعلى تمدد أو تملص طرفه كًٌكانٌالثرموستات الم عتمدٌ

 ن،ٌمٌأو إلى ال سارٌإما إلى ال دٌإدارة ممبض الثرموستات بال كٌعن طر تتم هذا النوع من الثرموستاتمثل 

 معها ذلن الثرموستات. تفاعلٌبحسب درجة الحرارة التً س
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 الثرموسات االلكترونً أو الرلمً

اسم  اهٌعل طلكٌمع أزرار للضبط. لذلن  ةٌشاشة الكترون كٌعن طر ابرمجته تمٌهذا النوع من الثرموستات 

 تمٌأنها تشمل على مؤلت الكترونً  ةٌهذا النوع من الثرموستات الرلم زٌمٌ . إن ماتالٌجٌثرموستات الد

الثرموستات بعد رجوع الثرموستات إلى  مع فترة عمل الجهاز الموصول نٌالولت الفاصل ب دٌلتحد اضبطه

أي  الكهربائً؛ ع من الثرموستات هو أنها تعمل بوجود مصدر للجهدهذا النو بٌعٌ. إن ما عًٌالوضع الطب

 .أنها تتعطل فور انمطاع الكهرباء

 

 لٌالتوص ثٌنواع الثرموسات من حأ

 No Thermosta االسم ٌهعل طلكٌالنوع األول  .لٌحسب التوصتصنف وهنالن نوعان من الثرموستات 

 ستشعرٌالداخلً عندما  اعلى إغالق مفتاحه عملٌو. ةٌعٌب( عند درجة الحرارة الطموصل رٌأي مفتوح )غ 

 .درجة حرارة أعلى

 ةٌعٌ( عند درجة الحرارة الطبارٌأي المغلك )موصل للت NC Thermostat ٌهعل طلكٌالنوع الثانً، ف أما

الداخلً عند الوصول الى درجة حرارة  امفتاحهعبر  ارٌالت لٌومنع توص الدارة على فتح عملٌ. واهٌلد

الكهربائً عند  ارٌللت لهماٌبحسب توص نٌٌالتال نٌمبدأ عمل كال الثرموست وضحٌأعلى. والشكل التالً 

 :هاٌدرجات الحرارة األعلى، والتً تصل ال
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 میزات وخصائص الثرموستات

 :أهمها ة،ٌالتً تجعل استخدام الثرموستات كأفضل الحلول للمشكالت الحرار زاتٌمن المم دٌهنالن العد

 .كما هو الحال فً الثرمستور ةٌطالة كهربائ ستهلنٌال  -1

 .ا  ٌنسب ةٌعال نةٌدلة االستشعار عند درجات حرارة مع -2

( عند ا ٌ جٌالكهربائً تدر ارٌالت فصلٌالكهربائً فصال  تاما  وبدون تدرج )أي ال  ارٌفصل الت  -3

 .الوصول إلى درجة الحرارة المرجوة

للجهاز  فًٌفهو متواجد بعدة أحجام وأشكال لتالئم األداء الوظ ا،ٌالحجم نسب رٌالتكلفة وصغ لٌلل -4

 .ابهالمتصلة 
 

 الثرموستات ومساوئ عیوب

ة مرتفع، إذ أن جزء من مباشرة لمصدر حرار اتعرضهلد تفشل الثرموستات فً العمل وذلن عند  -1

 .رد فعل تجاهها بديٌلبل أن  الحرارة باستشعار مومٌالثرموستات هو الذي 

 100الماء عند  انٌالستشعار الثرموستات للحرارة، فهنالن ثرموستات تستشعر غل نٌهنالن حد مع -2

كل جهاز كهربائً  تطلبٌالهواء الساخن داخل الغرفة. إذ  استشعار لكنها تفشل فً ،ٌزٌةدرجة سل

 ا.هٌلد ةٌثرموستات ذات خصائص مختلفة عن اآلخر تلبً الحاجة األساس

. فهً تتمدد وتتفاعل فمط مع االرتفاع فً درجة ةٌال تستشعر الثرموستات درجات الحرارة المتدن -3

 .فً وضع التملص الثرموستات تكون عً؛ٌالحرارة. ففً الوضع الطب

الكهربائً  ارٌالت مطعٌلثرموستات كما هو الحال فً الثرمستور. فهو فً ا ةٌفترات حرار وجدٌال  -4

 .اخاللهالمارة من  ارٌالت ةٌفً كم تحكمٌالحرارة. وال  درجات من نٌعند الوصول إلى حد مع ا ٌ كل

 

 (دھافوائما الھدف من وجود الثرموستات )
 

 .اريمكافحة ظاهرة االحتباس الحر -1

 .المرجوة من الجهاز ةٌالكهربائً بناء على الحاجة الحرار ارٌلطع ووصل الت -2

 .نةٌعند درجة حرارة مع رهاٌوغ ةٌعلى المزروعات، األجسام الحرار ا  ٌتلمائ اهٌمضخات الم لٌتشغ -3

 



 أماكن تواجد الثرموستات

 .لرٌالساخنة أو البو اهٌخزانات الم -1

 .ةٌالتدفئة المركز فاتٌوخاصة مك فاتٌالمك -2

 .الماء الكهربائً كٌابر -3

والتً تشمل على محرن كهربائً داخلً، مثل المنشار الكهربائً، المادح  ةٌعدة العمل الكهربائ -4

 .رهاٌوغ

فهنالن كشافات وخاصة تلن التً تعمل على الغاز؛ فهً ترتفع درجة حرارتها  ة،ٌالكشافات الحرار -5

دون احتراق ذلن  حولٌلابس حراري مثل الثرموستات ل وجود تطلبٌمع مدة االنارة، األمر الذي 

 .الكشاف بفعل الحرارة الزائدة

ثرموستات الذي ال جعلٌتستشعر الحرارة الزائدة فً داخله إلى حد  عهاٌثالجات المنازل؛ فجم -6

 ونٌ( للمحرن )الضاغط( للعمل وضغط غاز الفرةٌكهربائ بداخلها إلعطاء أمر كهربائً )إشارة

 للحصول على البرودة المطلوبة.

 

 أسئلة شائعة عن الثرموستات

 الثرموستات؟ ةٌجائت تسم نٌسؤال: من أ

 جمعت  لذلن إذا. أي ثابت Statأي حراري و Thermo هما نٌجواب: تتألف كلمة الثرموستات من كلمت

وتعنً المحافظ على بماء درجة الحرارة  Thermostatكلمة واحدة تصبح الكلمة  فً دهماٌوتوح نٌالكلمت

 ثابتة.

 

 الثرموستات والثرمستور؟ نٌسؤال: ما الفرق ب

 كٌعٌوال  نة،ٌعند الوصول الى درجة حرارة مع ا  ٌالكهربائً كل ارٌعلى لطع الت عملٌجواب: الثرموستات 

 ةٌأما الثرمستور، فهو عبارة عن مماومة حراربمروره بالكامل.  سمحٌ أو اوصوله منعٌبالتدرج، بل  ارٌالت

، وصوال الى ألرب افً درجة حرارته االنخفاض الكهربائً بنسب متفاوتة بناء على االرتفاع أو ارٌالت كٌتع

 من حالة المطع. كونٌما 

 

 ج



 الثرموستات داخل الثالجة؟ عملٌ فٌسؤال: ك

الثرموستات فً الثالجة مبنٌة على وجود مؤلت أو تاٌمر ٌموم بتحدٌد فترة ومدة  جواب: إن كٌفٌة عمل

الضاغط فً الثالجة وعن مضاد التجمد بعد أن ٌستشعر الثرموستات درجة  فصل التٌار الكهربائً عن

 .وتعطٌل كل من هذٌن الثرموستٌن الحرارة لكل منها. علما  أن التاٌمر هو الذي ٌحدد فترة تشغٌل


