
 

عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

عارتخا ةءارب  حنم  ةداهش 

سلجم لودـل  عارتخالا  تاءارب  ماـظن  ماـكحأ  ىلإ  ًادانتـسا  ةـيبرعلا  جـيلخلا  لودـل  نواـعتلا  سلجمل  عارتخـالا  تاءارب  بتكم  نإ 
ح: ــ نم رر  ـــ قي ليربا 2000 م  يف  ةرقملا  ةيذيفنتلا  هتحئالو  ربمفون 1999 م  يف  رقملا  ةيبرعلا  جيلخلا  لودل  نواعتلا 

Bristol, Inc., d/b/a Remote Automated Solutions زنشویلوس دیتیموتوا  تومیر  مسإب / لمعت  .كنا , لوتسیرب ,

عارت ـــ خا ةءار  ـــــ ب

GC0007908 مقر : عارتخا  ةاءارب 

كلاملو �م   08/05/2013: يف عدوملا  ةـيلمع و  يف  مكحت  زاهج  ربع  تامولعم  ضرعل  زاهجو  قرط  : ىمـسملا عارتخـالا  نع 
جيلخلا لودــل  نواــعتلا  سلجم  لودــل  عارتخــالا  تاءارب  ماــظن  اــهحنمي  يتـلا  قوـقحلا  لــماكب  عاــفتنالا  يف  قـحلا  ةءاربــلا 
يهتنتو م  ،  08/05/2013 نم ًاراــب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نــير ع ــــ ـــش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةــيرا  ـــ ـــس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ه ـ تع ـ ت�ةــيبرعلا

اهتفلاخمل اهطوقس  وأ  اهنالطب  مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةيو  ــ ن ــ سلا مو  ـــ سرلا ديد  ـــ ـست طر  ـــ ـشب كلذو  08/05/2033 م  ة : ــ يا بـنـهـ
ةيذيفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ  نم  يأل 



 
عارتخا ةءارب  [ 12]

 128230/2018 ةءاربلا : حنم  ىلع  ةقفاوملا  رارق  مقر   

2018/ ویام /31 ةءاربلا : حنم  ىلع  ةقفاوملا  رارق  خیرات   

 GC0007908 ةءاربلا : مقر  [ 11] 

49/2018 ویام /2018               /31 ةءاربلا : حنم  نع  رشنلا  خیرات  [ 45] 

 : يلودلا فینصتلا  [ 51] 
Int. Cl.: G01D 21/00; G05B 19/042 (2006.01)

: عجارملا [ 56] 
  -US 5995916 A (FISHER ROSEMOUNT SYSTEMS INC?[US]) 30 November
1999

لیقعلا حلاص دمحم  .م  صحافلا :  

 GC 2013-24350 بلطلا : مقر  [ 21] 
 8/5/2013 بلطلا : میدقت  خیرات  [ 22] 

: ةیولوألا [ 30] 
ةیولوألا مقر  ةیولوألا[31 ] خیرات  ةلودلا[32 ] مسا  [ 33]

اكیرمأ61/644.9502012/5/9
هاردناف  فیزوج  دراشتیر  - 2  ، كیروزس توكس  - 1 نوعرتخملا : [ 72] 

دیتیموتوا تومیر  مسإب / لمعت  .كنا , لوتسیرب , - 1 ةءاربلا : كلام  [ 73] 
تایالولا نواترتو ، تكیتینوك 06795 ، تیرتس ، ماھجنیكوب   1100 زنشویلوس ،

 ، ةیكیرمألا ةدحتملا 
 ( م.م.ش  ) ةیركفلا ةیكلملل  ھلازغ  وبا  لیكولا : [ 74] 

ةیلمع  يف  مكحت  زاھج  ربع  تامولعم  ضرعل  زاھجو  قرط  [ 54]   
ربع ىلوأ  تامولعم  باستكا  ةیلیثمت  ةقیرط  لمشت  .ةیلمع  يف  مكحت  زاھج  ربع  تامولعم  ضرعل  زاھجو  قرط  نع  فشكلاب  يلاحلا  عارتخالا  قلعتی  صخلملا : [ 57]   

مكحت زاھجب  لوألا  جرخلا  زاھج  نم  ىلوألا  تامولعملا  لاصتا  اًضیأ  ةیلیثمتلا  ةقیرطلا  لمشت  .ةیعانص  ةیلمعب  ىلوألا  تامولعملا  قلعتت  .لوأ  جرخ  زاھجل  لوأ  رعشتسم 
تامولعملا ضرع  اًضیأ  ةیلیثمتلا  ةقیرطلا  لمشت  .ىلوألا  تامولعملا  ىلع  ةیناثلا  تامولعملا  زكترت  .مكحتلا  زاھج  نم  لوألا  جرخلا  زاھج  يف  ةیناث  تامولعم  لابقتساو 

.لوألا  جرخلا  زاھجل  ضرع  زاھج  ربع  ةیناثلا 

 5 لاكشألا : ددع       20 ةیامحلا : رصانع  ددع   

 

.ةررقملا ملظتلا  موسر  عفد  دعب  تاملظتلا  ةنجل  مامأ  حنملا  اذھ  ىلع  ضرتعی  نأ  ةءاربلا  حنم  رشن  خیرات  نم  رھشأ  ةثالث  لالخ  ةحلصم  يذ  لكل  زوجی  ةظحالم : 



  

 عملية يف حتكم جهاز عرب معلومات لعرض وجهاز طرق

  امللخـــص

 .طرق وجهاز لعرض معلومات عرب جهاز حتكم يف عمليةلكشف عن يتعلق االخرتاع احلايل 
تتعلق املعلومات  .تشمل طريقة متثيلية اكتساب معلومات أوىل عرب مستشعر أول جلهاز خرج أول

لتمثيلية أيًضا اتصال املعلومات األوىل من جهاز اخلرج تشمل الطريقة ا .األوىل بعملية صناعية
نية يف جهاز اخلرج األول من  هاز حتكماألول جب ترتكز  . جهاز التحكمواستقبال معلومات 

 5 عرب الثانية املعلومات عرض أيًضا التمثيلية الطريقة تشمل .املعلومات الثانية على املعلومات األوىل

  .األول اخلرج جلهاز عرض جهاز

  



  

 عملية يف حتكم جهاز عرب معلومات لعرض وجهاز طرق

  الوصف الكامل

  :اجملال التقين

 بطرق أكرب، بتحديد وكذا، العملية يف التحكم جهزة عموًما الكشف هذا يتعلق ]0001[
 5  .عملية يف حتكم جهاز عرب املعلومات لعرض وجهاز

  :اخللفية التقنية

مرتات، عدادات الضغط، مثل، الرتمو (عموًما، يتم استخدام أجهزة اخلرج  ]0002[
عدادات الرتكيز، مقاييس مستوى املائع، مقاييس التدفق، مستشعرات البخار، واضعات 

غالًبا ما   .أو التحكم يف عملية صناعية/يف نظام التحكم يف العملية ملراقبة و) اخل... الصمامات 
لعمليةتشمل أجهزة اخلرج واحد أو أكثر من املستشعرات لالستحواذ على معلومات م  10  .تعلقة 

 أجهزة بواسطة املكتسبة املعلومات حتليل يتم أن ميكن  .جهاز حتكميتم نقل املعلومات منطًيا إىل 
 املضخات، الصمامات، مثل،( الدخل أجهزة يف للتحكم واستخدامها جهاز التحكم عرب اخلرج

    .العملية يف للتحكم) اخل...  اخلالطات املربدات، املسخنات، املراوح،

  :الكشف عن االخرتاع

يشمل جهاز متثيلي مكشوف عنه هنا مستشعر أول الكتساب معلومات أوىل  ]0003[ 15 

يوصل املعاجل   .هاز حتكمتشمل الطريقة التمثيلية أيًضا معاجل متصل جب  .متعلقة بعملية صناعية
نية من  جهاز التحكماملعلومات األوىل إىل  تشمل   .جهاز التحكمويستقبل معلومات 



  
 التمثيلي اجلهاز يشمل  .ت الثانية قيمة معلم عملية حمسوب بناًء على املعلومات األوىلاملعلوما
 .الثانية املعلومات لعرض عرض جهاز أيًضا

  .تشمل طريقة متثيلية اكتساب معلومات أوىل عرب مستشعر أول جلهاز خرج أول ]0004[

ا اتصال املعلومات األوىل من تشمل الطريقة التمثيلية أيضً   .تتعلق املعلومات األوىل بعملية صناعية
نية يف جهاز اخلرج األول من  هاز حتكمجهاز اخلرج األول جب جهاز واستقبال معلومات  5 

 عرض أيًضا التمثيلية الطريقة تشمل  .ترتكز املعلومات الثانية على املعلومات األوىل  . التحكم
 .األول اخلرج جلهاز عرض جهاز عرب الثانية املعلومات

ستقبال معلومات أوىل متعلقة تتعلق طر  ]0005[ يقة متثيلية أخرى مكشوف عنها هنا 
يتم اكتساب املعلومات األوىل عرب مستشعر أول جلهاز   .بعملية صناعية من جهاز خرج أول

تشمل الطريقة التمثيلية أيًضا حتديد قيمة أوىل ملعلم عملية أوىل بناًء على املعلومات   .اخلرج األول 10 

  .األول اخلرج جهاز عرب األوىل القيمة عرض يتم  .مة األوىل جبهاز اخلرج األولاألوىل واتصال القي

  :وصف خمتصر لألشكال

 الطرق لتنفيذ استخدامه ميكن عملية يف حتكم لوسط مثال يوضح 1 الشكل ]0006[
   .هنا عنها املكشوف التمثيلية

 15 .هنا عنه مكشوف متثيلي خرج جهاز خمطط يوضح 2 الشكل ]0007[

 .هنا عنها مكشوف متثيلية لطريقة ممثل انسيايب خمطط 3 الشكل ]0008[

 .هنا عنها مكشوف أخرى متثيلية لطريقة ممثل انسيايب خمطط 4 الشكل ]0009[



  
 التمثيلية الطرق لتنفيذ استخدامها ميكن متثيلية معاجل ملنصة خمطط 5 الشكل ]0010[

  .هنا عنه املكشوف واجلهاز

  :الوصف التفصيلي

جهاز خرج يشمل مستشعر يشمل اجلهاز التمثيلي والطرق املكشوف عنها هنا  ]0011[
يف   .أو جهاز ميداين حممول/و هاز حتكمميكن أن يقرتن جهاز اخلرج اتصالًيا جب  .وجهاز عرض 5 

يكتسب   ).مثل، االنرتنت(اتصالًيا جبهاز حتكم عرب شبكة  جهاز التحكمبعض األمثلة، يقرتن 
على سبيل   .ملية صناعيةتتعلق املعلومات األوىل بع  .جهاز اخلرج معلومات أوىل عرب املستشعرات

املثال، ميكن أن تشمل املعلومات األوىل ضغط تفاضلي ملائع، ضغط استاتيكي ملائع، درجة حرارة 
، جهاز التحكم، جهاز التحكميرسل جهاز اخلرج التمثيلي املعلومات األوىل إىل . اخل... مائع 

نية لليف بعض األمثلة، يستقبل جهاز ا  .أو اجلهاز امليداين احملمول/و جهاز خلرج معلومات  10 

أو املعلومات /أو اجلهاز امليداين احملمول ويعرض املعلومات األوىل و/، جهاز التحكم، وحتكم
يف بعض األمثلة، تشمل املعلومات الثانية قيم حمسوبة بناًء على   .الثانية عرب جهاز العرض

علومات مكتسبة عرب جهاز خرج يف بعض األمثلة، تشمل املعلومات الثانية م  .املعلومات األوىل
 ُميكِّن لتايل،  .أو قيمة حمسوبة بناًء على املعلومات املكتسبة عرب جهاز اخلرج اآلخر/ين و
 15 من مبجموعة املتعلقة املعلومات عرض من خرج جهاز هنا عنها املكشوف والطرق التمثيلي اجلهاز

 .اخل...  الصناعية ليةالعم من أجزاء العملية، ظروف العملية، يف التحكم أجهزة

 لتنفيذ استخدامه ميكن 100 عملية يف حتكم لنظام مثال 1 الشكل يوضح ]0012[
 التمثيلي 100 العملية يف التحكم نظام يشمل  .هنا عنها املكشوف والطرق التمثيلي اجلهاز
 سبيل على مثل، العملية يف التحكم أجهزة من عدد أي يشمل 102 عملية يف حتكم وسط
 20 األمثلة، بعض يف. 112 و 110 ،108 خرج أجهزة أو/و 106 و 104 دخل أجهزة املثال،



  
 مربدات، مسخنات، مراوح، مضخات، صمامات، 106 و 104 الدخل أجهزة تشمل

 ترمومرتات، 112 و 110 ،108 اخلرج أجهزة وتشمل أخرى، أجهزة أو/و خالطات،
 خبار، تشعراتمس تدفق، مقاييس مائع، مستوى مقاييس تركيز، عدادات ضغط، عدادات
 ترسل أو/و تعاجل، حتلل، ختزن، تولد، تكتسب، مناسبة أخرى أجهزة أية أو/و صمام، واضعات
 5 ،114 مستشعرات 112 و 110 ،108 اخلرج أجهزة تشمل املوضح، املثال يف  .املعلومات

 أو/و البيئية، املعلومات املقاسة، العملية معلومات مثل،( املعلومات الكتساب 118 و 116
     .صناعية بعملية املتعلقة) اخل...  الدخل جهاز لوماتمع

، 108وأجهزة اخلرج التمثيلية  106و  104تقرتن أجهزة الدخل التمثيلية  ]0013[
، كمبيوتر تدفق، ™DeltaV جهاز حتكممثل، ( 120 هاز حتكماتصالًيا جب 112و  110

ت ) آخر جهاز حتكمأو أي /مضيف، و املعياري  تزامن الال/زامنالت مثل، بروتوكول(عرب موزع بيا 10 

)BSAP(للمخاطبة  القابل البعيد الناقل ، بروتوكول)HART®( ،3095 Modbus® ،
MVS205 Modbus®  ...الدخل أجهزة تكون األمثلة، بعض يف  .أو شبكة منطقة حملية) اخل 

 هاز التحكمجب السلكًيا اتصاالً  مقرتنة 112 و 110 ،108 اخلرج أجهزة أو/و 106 و 104
120.   

مثل، كمبيوتر، مضيف، جهاز ( 122يف املثال املوضح، يقرتن جهاز حتكم  ]0014[ 15 

ليد، نظام حتكم إشرايف، و جهزة ) أو أية جهاز حتكم آخر مناسب/السلكي حممول  اتصالًيا 
 جهاز التحكميف املثال املوضح، يقرتن . 120 جهاز التحكمعرب  112و  110، 108اخلرج 
 يكون األمثلة، بعض يف  ).مثل، االنرتنت( 124عرب شبكة  122اتصالًيا جبهاز التحكم  120
 يف. 112 و 110 ،108 التمثيلية اخلرج جهزة مباشرةً  اتصالًيا مقرتن 122 التحكم جهاز
 20 تنبيه، رسائل إشعارات، 122 التحكم جهاز أو/و 120 جهاز التحكم يولد األمثلة، بعض

   .أخرى معلومات أو/و



  
التمثيلي  122أو جهاز التحكم /و 120ثيلي التم جهاز التحكميرسل  ]0015[

جهاز  يرسل املوضح، املثال يف  .للتحكم يف العملية 106و  104تعليمات إىل أجهزة الدخل 
 اخلرج أجهزة إىل املعلومات أو/و األوامر، التعليمات، 122 التحكم جهاز أو/و 120 التحكم
 و 110 ،108 اخلرج أجهزة بواسطة املرسلة املعلومات يستقبل أو/و 112 و 110 ،108
 5 جهاز أو/و 120 جهاز التحكم بواسطة املرسلة املعلومات تشمل األمثلة، بعض يف. 112

 املثال، سبيل على مثل، معلومات 112 و 110 ،108 اخلرج أجهزة إىل 122 التحكم
 مثل،( خرج جهاز معلومات ،)اخل...  صمام مسات مضخة، مسات مثل،( دخل جهاز معلومات
 ،)مسلسل رقم مثل،( اخلرج جهاز اسم اخلرج، جهاز نوع اخلرج، جهاز موقع تشعر،مس مسات

...  احلرارة درجات مثل،( حميطة بيئة معلومات ،)اخل...  ترشيح معلومات ختميد، معلومات
 10 اسم العملية، يف التحكم وسط موقع تدفق، مسار مسات أو/و معامل عملية، مائع معلومات ،)اخل

 .أخرى معلومات أية أو/و تنبيه، رسائل إشعارات، لعملية،ا منشأة موقع أو/و

 املعلومات 122 التحكم جهاز أو/و 120 جهاز التحكم حيلل األمثلة، بعض يف ]0016[

 من أكثر أو واحد يكتسب املوضح، املثال يف .112 و 110 ،108 اخلرج أجهزة من املستقبلة

 ضغط تفاضلي، ضغط ل،املثا سبيل على مثل، معلومات 112 و 110 ،108 اخلرج أجهزة

جهاز  حيدد املعلومات، على وبناءً   .أو أية معلومات أخرى/عملية، و مائع حرارة درجة استاتيكي، 15 

 مائع، كثافة مثل قيم )مثالً  حيسب،( التمثيلي 120 التحكم جهاز أو/و التمثيلي 120 التحكم

 معدل رينولد، رقم ول،وص سرعة تفريغ، معامل غاز، متدد بيتا، معدل مائع، لزوجة مائع، سرعة

 أمثلة يف .اخل ... اإلمجايل التدفق معدل الطاقة، تدفق معدل احلجمي، التدفق معدل الكتلة، تدفق

 جهاز التحكم حيدد أو/و أخرى معلومات 112 و 110 ،108 اخلرج أجهزة تكتسب أخرى،

 20   .أخرى قيم 122 التحكم جهاز أو/و 120



  
 يف مثال يظهر واحد 122 حتكم هازوج واحد 120 جهاز حتكم أن من لرغم ]0017[

اإلضافية ميكن أن  التحكم أجهزة أو/و اتجهاز التحكم من أكثر أو واحد أن إال 1 الشكل
يف   .دون اخلروج عن تعاليم هذا الكشف 100ُتشتَمل يف نظام التحكم يف العملية التمثيلي 

 سبيل على( 102 العملية يف التحكم وسط يف 120 جهاز التحكم وضع املثال املوضح، مت

 5 )102 العملية يف التحكم وسط يف مناسب آخر موقع أو/و حتكم، حجرة عمل، حمطة يف املثال،

 منشأة يف املثال، سبيل على( 102 العملية يف التحكم وسط خارج 122 التحكم جهاز وضع ويتم

 أن ميكن ا،هذ ومع  .)اخل ... املوقع خارج منشأة بعيد، عامل شخص على أخرى، العملية يف حتكم
 يف التحكم وسط خارج أو داخل 122 التحكم جهاز أو/و 120 جهاز التحكم وضع يتم

 .102 التمثيلي العملية

التمثيلية اتصالًيا جبهاز  108يف املثال املوضح، يقرتن واحد من أجهزة اخلرج  ]0018[ 10 

، كمبيوتر حممول، هاتف Fisher® 475 Field Communicatorمثل، ( 126ميداين حممول 
جلهاز امليداين احملمول  108يف املثال املوضح، يقرتن جهاز اخلرج   ).اخل...  ذكي اتصالًيا 

 BSAP ،HART® ،3095 Modbus® ،MVS205مثل، (عرب أي بروتوكول مناسب  126

Modbus®  ...جهاز ملعايرة 126 احملمول امليداين اجلهاز استخدام يتم األمثلة، بعض يف  ).اخل 
 15 مضخة، مسات مثل،( دخل جهاز معلومات مثل،( املعلومات إرسال أو/و يالتمثيل 108 اخلرج

 جهاز نوع اخلرج، جهاز موقع مستشعر، مسات مثل،( خرج جهاز معلومات ،)اخل ... صمام مسات

 ،)اخل ... ترشيح معلومات ختميد، معلومات ،)مسلسل رقم مثل،( اخلرج جهاز اسم اخلرج،

 مسار مسات أو/و معامل عملية، مائع معلومات ،)اخل ... حلرارةا درجات مثل،( حميطة بيئة معلومات

 أو/و تنبيه، رسائل إشعارات، العملية، منشأة موقع أو/و اسم العملية، يف التحكم وسط موقع تدفق،

 20 امليداين اجلهاز يستقبل األمثلة، بعض يف. التمثيلي 108 اخلرج جهاز إىل) أخرى معلومات أية



  
 108 اخلرج جهاز بواسطة املرسلة املعلومات) متطايرة غري ذاكرة عرب ،مثالً ( وخيزن 126 احملمول
  .التمثيلي

لعملية  112و  110، 108تكتسب أجهزة اخلرج  ]0019[ التمثيلية املعلومات املتعلقة 
التمثيلي،  122التمثيلي، جهاز التحكم  120 جهاز التحكمالصناعية وترسل املعلومات إىل 

، 108يف بعض األمثلة، تكتسب أجهزة اخلرج . التمثيلي 126ول أو اجلهاز امليداين احملم/و 5 

يف أمثلة أخرى، تكتسب   .أو معلم العملية/املعلومات املتعلقة بنفس ظروف و 112و  110
 ميكن  .أو معامل عملية خمتلفة/املعلومات املتعلقة بظروف و 112و  110، 108أجهزة اخلرج 

 التحكم وسط داخل خمتلفة مواقع يف التمثيلية 112 و 110 ،108 اخلرج أجهزة وضع يتم أن
   .التمثيلي 102 العملية يف

 10 130و  128عرض جهاز 110 و 108 اخلرج أجهزة تشمل املوضح، املثال يف ]0020[

ه موصوف هو وكما  .جهاز عرض 112وال تشمل بعض أجهزة اخلرج   التفصيل، من مبزيد أد
 املعلومات ،112 و 110 ،108 اخلرج زةأجه بواسطة املكتسبة املعلومات عرض يتم أن ميكن
 جهاز من املعلومات ،120 جهاز التحكم من املعلومات ،126 احملمول امليداين اجلهاز من

 أية أو/و ،122 التحكم جهاز أو/و 120 جهاز التحكم بواسطة احملددة القيم ،122 التحكم
 15 اخلرج ألجهزة 130 و 128 التمثيلية العرض أجهزة من أكثر أو واحد على مناسبة معلومات

 .110 و 108

 املثال يف. 1 الشكل يف 108 التمثيلي اخلرج جلهاز خمطط 2 الشكل يُعد ]0021[

ت مدير ،204 ين منفذ ،202 أول منفذ 108 اخلرج جهاز يشمل املوضح،  قاعدة ،206 بيا

ت  212 ين مستشعر ،210 أول مستشعر تشمل اليت ،114 املستشعرات ،208 بيا
 20   .128 العرض وجهاز ،214 ثل ومستشعر



  
 جهاز أو/و 120 هاز التحكمجب اتصالًيا مقرتن التمثيلي 108 اخلرج جهاز يكون ]0022[

 جلهاز اتصالًيا مقرتن 108 التمثيلي اخلرج جهاز ويكون ،202 األول املنفذ عرب 122 التحكم

 اجلهاز يدوً  الًيامشغل اتص يقرن األمثلة، بعض يف. 204 الثاين املنفذ عرب 126 احملمول امليداين

 اجلهاز يكون أخرى، أمثلة يف  ).موصل عرب مثًال،( 108اخلرج  جبهاز 126 احملمول امليداين
 5   .108 اخلرج جبهاز السلكًيا اتصالًيا مقرتن 126 احملمول امليداين

التمثيلية معلومات متعلقة  214و  212، 210، 114تكتسب املستشعرات  ]0023[
 عدادات 214و  212، 210، 114األمثلة، تكون املستشعرات يف بعض  .لعملية الصناعية

 .مناسبة أخرى مستشعرات أية أو/و مقاومة، حرارة درجة راصدات حرارة، درجة مستشعرات ضغط،

 مثل، معلومات 214 و 212 ،210 ،114 املستشعرات تكتسب األمثلة، هذه من أيٍ  يف 
 10   .املائع حرارة درجة أو/و االستاتيكي، ائعامل ضغط للمائع، التفاضلي الضغط املثال، سبيل على

ت /حيلل، يعاجل، ينظم و ]0024[  2التمثيلي يف الشكل  206أو خيزن مدير البيا
ت /يف املثال املوضح، حيلل، يعاجل، ينظم و  .املعلومات املعلومات  206أو خيزن مدير البيا

 جهاز التحكمأو املستقبلة من /و 214و  212، 210، 114املكتسبة عرب املستشعرات 
يف بعض األمثلة، بناًء على . 126أو اجلهاز امليداين احملمول /، و122، جهاز التحكم 120

التمثيلية،  214و  212، 210، 114املعلومات املكتسبة عرب واحد أو أكثر من املستشعرات  15 

ت  تعمل جيًدا  214و  212، 210، 114ما إذا كانت املستشعرات  206حيدد مدير البيا
التمثيلية ال تعمل بشكل جيد، يولد  214و  212، 210، 114ولو أن املستشعرات   .أم ال

ت  ت مدير يولد  .أو إنذار/إشعار، تنبيه، و 206مدير البيا  إشعارات، التمثيلي 206 البيا
 .أخرى ألحداث استجابةً  أخرى إنذارات أو/و تنبيهات،



  
ت مدير حيول األمثلة، بعض يف ]0025[ جهاز  من مستقبلة يمةق وحدات 206 البيا

 األمثلة، بعض يف. 214 و 212 ،210 ،114 املستشعرات عرب مكتسبة أو/و 120 التحكم

ت مدير ينظم ت قاعدة يف اجلداول من أكثر أو واحد توليد بواسطة املعلومات 206 البيا  البيا

ت قاعدة يف املخزنة املعلومات استبدال ،208  املعلومات تعليم أخرى، مبعلومات 208 البيا

 5   .مرجو آخر فعل ي القيام أو/و ،)اخل ... املوقع الوقت، حملدد، مثًال،(

ت مدير يستجيب ]0026[  من أوامر أو/و تعليمات، لطلبات، التمثيلي 206 البيا
 بعض يف. 122 التحكم جهاز أو/و ،120 جهاز التحكم ،126 احملمول امليداين اجلهاز
 122 التحكم جهاز أو/و ،120 جهاز التحكم ،126 مولاحمل امليداين اجلهاز يرسل األمثلة،
ت مدير إىل أوامر  املستشعرات من أكثر أو واحد عرب املكتسبة املعلومات إلرسال 206 البيا

ت مدير يرسل لألوامر، استجابة ويف. 214 و 212 ،210 ،114  10 إىل املعلومات 206 البيا

 بعض يف. 122 التحكم جهاز أو/و ،120 جهاز التحكم ،126 احملمول امليداين اجلهاز
ت مدير يرسل األمثلة،  التحكم جهاز أو/و 120 جهاز التحكم إىل معلومات 206 البيا
 أي،( 122 التحكم جهاز أو/و 120 احمللي جهاز التحكم من أمر استقبال دون 122

   ).أوتوماتيكًيا

ت  ]0027[ علومات املكتسبة التمثيلية لتخزين امل 208ميكن أن يتم استخدام قاعدة البيا 15 

، 216؛ املستقبلة من اجلهاز امليداين احملمول 214و  212، 210، 114عرب املستشعرات 
ت 122أو جهاز التحكم /، و120 جهاز التحكم ؛ املتولدة 206؛ احملللة بواسطة مدير البيا

ت   قواعد تفصل األمثلة، بعض يف  .أو أية معلومات أخرى/؛ و206بواسطة مدير البيا
تال  معلومات املثال، سبيل على مثل، ديناميكية معلومات مثًال،( املعلومات من جزء 208 بيا

 20 بناءً  حمسوبة قيم حميط، وسط ظروف ،214 و 212 ،210 ،114 املستشعرات عرب مكتسبة

 آخر جزء عن) اخل...  214 و 212 ،210 ،114 املستشعرات عرب املكتسبة املعلومات على



  
 جهاز موقع مائع، خواص املثال، سبيل على مثل، استاتيكية معلومات ،مثالً ( املعلومات من

...  مستشعر مادة معلومات خرج، جهاز ختميد معلومات خرج، جهاز ترشيح معلومات خرج،
   ).اخل

أي من املعلومات املكتسبة عرب  128ميكن أن يُعَرض عرب جهاز العرض  ]0028[
، جهاز التحكم 120 جهاز التحكم؛ املستقبلة من 214و  212، 210، 114املستشعرات  5 

ت /؛ املعاجلة و126أو اجلهاز امليداين احملمول /، و122 ؛ 206أو املتولدة بواسطة مدير البيا
ت /و  عرض يف بعض األمثلة، يكون جهاز العرض جهاز. 208أو املخزنة يف قاعدة البيا

ت   ).LCD(سائل  كريستال جهاز التحكم ، 120 جهاز التحكم، 206حيدد مدير البيا
. 128أي املعلومات يتم عرضها عرب جهاز العرض  126أو اجلهاز امليداين احملمول /، و122

أو اجلهاز امليداين /، و122، جهاز التحكم 120 جهاز التحكميف املثال املوضح، يرسل  10 

ت  126احملمول  ، 114ليعرض املعلومات املكتسبة عرب املستشعرات  206أمر إىل مدير البيا
مثل، على سبيل املثال، ضغط تفاضلي ملائع، ضغط استاتيكي للمائع،  214و  212، 210

كنتيجة، يتم عرض الضغط التفاضلي، الضغط االستاتيكي، ودرجة   .أو درجة حرارة املائع/و
لتايل متكني مشغل يقع عند أو قرابة جهاز اخلرج 128احلرارة عرب جهاز العرض   108، و

، جهاز 120 جهاز التحكميف أمثلة أخرى، يرسل   .العملية بصرً التمثيلي من أن يراقب  15 

 يف  .أوامر أخرى لعرض معلومات أخرى 126أو اجلهاز امليداين احملمول /، و122التحكم 
ت مدير جيعل األمثلة، بعض  ،210 ،114 املستشعرات عرب املكتسبة املعلومات 206 البيا
 ،122 التحكم جهاز ،120 جهاز التحكم من أمر استقبال دون عرضها يتم 214 و 212

 . 126 احملمول امليداين اجلهاز أو/و

، جهاز 120 جهاز التحكميف بعض األمثلة، يتم عرض املعلومات املستقبلة عرب  ]0029[ 20 

يف املثال املوضح، . 128عرب جهاز العرض  126أو اجلهاز امليداين احملمول /، و122التحكم 



  
بناًء على  122أو جهاز التحكم /و 120 جهاز التحكميتم اكتساب القيم احملسوبة بواسطة 

 يتم األمثلة، بعض يف  . 214و  212، 210، 114املعلومات املكتسبة عرب املستشعرات 
 و 212 ،210 ،114 املستشعرات عرب املكتسبة املعلومات مع لتزامن احملسوبة القيم عرض
 قرب أو عند يقع مشغل ،108 اخلرج جهاز قرب أو عند يقع ملشغل ميكن لتايل،.  214

 5 122 التحكم جهاز قرب أو عند يقع مشغل أو/و ،)حتكم حجرة مثل،( 120 جهاز التحكم

 ،114 املستشعرات عرب املكتسبة املعلومات يراقب أن) أخرى العملية يف حتكم منشأة يف مثل،(
 122 مالتحك جهاز أو/و 120 جهاز التحكم بواسطة احملسوبة والقيم  214 و 212 ،210

 .214 و 212 ،210 ،114 املستشعرات عرب املكتسبة املعلومات على بناءً 

األخرى  112و  110يف بعض األمثلة، يتم عرض املعلومات من أجهزة اخلرج  ]0030[
يف املثال املوضح، يتم إرسال . 2التمثيلي يف الشكل  108جهاز اخلرج  128عرب جهاز عرض  10 

أو /و 120 جهاز التحكمإىل  112و  110، 108املعلومات املكتسبة بواسطة أجهزة اخلرج 
 122أو جهاز التحكم /و 120 جهاز التحكميف بعض األمثلة، حيلل . 122جهاز التحكم 

بواسطة، على سبيل املثال، حساب معدالت  112و  110، 108املعلومات من أجهزة اخلرج 
 122 التحكم جهاز أو/و 120 جهاز التحكم يرسل األمثلة، هذه مثل ويف  .تدفق مائع عملية

 15 108 اخلرج جهاز ويعرض ،2 الشكل يف 108 التمثيلي اخلرج جهاز إىل التدفق معدالت

 املعلومات التمثيلي 108 اخلرج جهاز يعرض لتايل،. 128 العرض جهاز عرب التدفق معدالت
 ميكن كنتيجة،. 112 و 110 ،108 اخلرج أجهزة من جمموعة من املستقاة أو/و املكتسبة
 ظروف يقارن أو/و يراقب أن 2 الشكل يف التمثيلي 108 اخلرج جهاز قرب أو عند يقع ملشغل
 يف التمثيلية 102 العملية يف التحكم بيئة مثل،( عملية يف حتكم بيئة يف متعددة مواقع يف العملية
 20 يعرض األمثلة، هذه مثل ويف. التمثيلي 108 اخلرج جهاز 128 عرض جهاز عرب) 1 الشكل



  
 سبيل على مثل، عرض جهاز يشمل ال خرج جهاز من مكتسبة معلومات 108 اخلرج جهاز
 .1 الشكل يف التمثيلي 112 اخلرج جهاز املثال،

إال أن واحًدا  2متثيلي قد مت إيضاحه يف الشكل  108لرغم من أن جهاز خرج  ]0031[
ا، ميكن دجمها، تقسيمه 2أو األجهزة املوضحة يف الشكل /أو أكثر من العناصر، العمليات و
ي طريقة أخرى/إعادة ترتيبها، حذفها، إزالتها و أيًضا، ميكن أن يتم تنفيذ املنفذ  .أو تنفيذها  5 

ت 204التمثيلي، املنفذ الثاين  202األول  ، املستشعرات 208، 206، مدير البيا
، 214واملستشعر الثالث  212، املستشعر الثاين 210،اليت تشمل املستشعر األول 114

يف  108أو، بعموم أكرب، جهاز اخلرج التمثيلي /، و128، اجلهاز امليداين 208ت قاعدة البيا
بت و 2الشكل  مج  مج عادي، بر أو أي توليفة من املكون املادي، /بواسطة مكون مادي، بر

مج العادي و مج الثابت/الرب  10 املنفذ من أي تنفيذ يتم أن ميكن املثال، سبيل على لتايل، .أو الرب

ت مدير ،204 الثاين املنفذ التمثيلي، 202 ولاأل  اليت ،114 املستشعرات ،206 البيا
ت قاعدة ،214 الثالث واملستشعر 212 الثاين املستشعر ،210 األول املستشعر تشمل  البيا
 2 الشكل يف 108 التمثيلي اخلرج جهاز أكرب، بعموم أو،/و ،128 امليداين اجلهاز ،208
 ،ASIC(s)، PLD(s) للربجمة، القابلة) املعاجلات( املعاجل الدوائر، من أكثر أو واحد بواسطة

 15 على الرباءة هذه نظام أو جهاز محاية عناصر من أي قراءة تتم عندما. اخل...  FPLD(s) أو/و

مج تنفيذ يغطي أنه مج أو/و عادي بر  من األقل على واحد فإن خالص، بشكل بت بر
 الثالث واملستشعر 212 الثاين املستشعر ،210 األول املستشعر تشمل اليت ،114 املستشعرات

ت قاعدة ،214  حمددة 108 التمثيلي اخلرج جهاز أو/و ،128 امليداين اجلهاز ،208 البيا
 ختزن اخل،...  راي بلو ،DVD، CD ذاكرة، مثل ملموس لكمبيوتر مقروء وسيط لتشمل هنا

مج مج أو عادي بر  20 2 الشكل يف التمثيلي 108 اخلرج جهاز يشمل أن نميك أيًضا،. بت بر

 املوضحة تلك من، بدالً  أو إىل، إلضافة األجهزة أو/و العمليات العناصر، من أكثر أو واحد



  
 العمليات العناصر، كافة أو من أيٍ  من واحد من أكثر يشمل أن ميكن أو/و ،2 الشكل يف

 .املوضحة واألجهزة

عاجلات أو الطرق التمثيلية اليت ميكن تنفيذها تظهر املخططات االنسيابية للم ]0032[
ت 204التمثيلي، املنفذ الثاين  202بواسطة املنفذ األول  ت 206، مدير البيا ، قاعدة البيا

واملستشعر  212، املستشعر الثاين 210اليت تشمل املستشعر األول 114، املستشعرات 208 5 

ت 214الثالث  أو، بعموم أكرب، جهاز اخلرج /، و128 ، اجلهاز امليداين208، قاعدة البيا
يف هذه األمثلة، ميكن أن تشمل الطرق . 4و  3 يف األشكال 2يف الشكل  108التمثيلي 

مج للتنفيذ بواسطة معاجل مثل املعاجل  التمثيلية  500املوضح يف منصة املعاجل  512التمثيلية بر
لرجوع إىل الشكل  ه  مج خمزن على وسيط ميكن أن يتم تضمني. 5املذكورة أد مج يف بر  الرب

لكمبيوتر ملموس مثل قرص مدمج ذاكرة قراءة فقط  ، قرص مرن، ")CD-ROM("ختزين مقروء  10 

جمه و512، قرص بلو راي، أو ذاكرة مصاحبة للمعاجل DVDقرص صلب،  أو /، لكن كامل بر
بت أو أو مضمن /و 512منافذه ميكن تنفيذها كبديل بواسطة جهاز غري املعاجل  مج  يف بر

لرجوع إىل املخططات   .مكون مادي خمصص مج التمثيلي يتم وصفه  لرغم من أن الرب أيًضا، 
 108إال أن طرق أخرى عديدة لتنفيذ جهاز اخلرج  4و  3 االنسيابية املوضحة يف األشكال

 15 تنفيذ تيبتر  تغيري يتم أن ميكن املثال، سبيل على  .التمثيلي ميكن استخدامها بشكل بديل

   .املوصوفة املربعات بعض دمج أو حذف، تغيري، ميكن أو/و املربعات،

 كما سبق الذكر أعاله، ميكن أن يتم تنفيذ الطرق أو العمليات التمثيلية لألشكال ]0033[

لكمبيوتر(ستخدام تعليمات مشفرة  4أو /و 3 خمزنة على وسيط ) مثل، تعليمات مقروءة 
لكمبيوتر ملمو  ، ")ROM("س مثل قرص صلب، ذاكرة فالش، ذاكرة قراءة فقط ختزين مقروء 

CD ،DVD كاش، ذاكرة وصول عشوائي ،")RAM ("أو أي وسائط ختزين أخرى حيث /و
مثًال، لفرتات زمنية طويلة، دائًما، حاالت موجزة، لتخميد (املعلومات يتم ختزينها ألي فرتة 



  
ا، يتم تعريف مصطلح وسيط ختزين مقروء وفًقا ملا هو وارد هن). أو حلفظ املعلومات/مؤقت، و

لكمبيوتر والستبعاد  لكمبيوتر ملموس بشكل صريح ليشمل أي نوع من التخزين املقروء 
ستخدام  4أو /و 3 كبديل أو إضافة، يتم تنفيذ العمليات التمثيلية لألشكال. إشارات االمتداد

لكمبيوتر(تعليمات مشفرة  لكمبيوتر  خمزنة) مثل، تعليمات مقروءة  على وسيط ختزين مقروء 
غري مؤقت مثل قرص صلب، ذاكرة فالش، ذاكرة قراءة فقط، قرص مدمج، قرص رقمي متعدد 

أو أي وسائط ختزين أخرى حيث املعلومات يتم /االستخدامات، كاش، ذاكرة وصول عشوائي و
أو حلفظ /خميد مؤقت، ومثًال، لفرتات زمنية طويلة، دائًما، حاالت موجزة، لت(ختزينها ألي فرتة 

لكمبيوتر غري مؤقت ). املعلومات وفًقا ملا هو وارد هنا، يتم تعريف مصطلح وسيط ختزين مقروء 
لكمبيوتر والستبعاد إشارات االمتداد    .بشكل صريح ليشمل أي نوع من التخزين املقروء 

رج مبستشعر جهاز اخل 302يف املربع  3التمثيلية للشكل  500تبدأ الطريقة  ]0034[
يف املثال املوضح، حتدد املستشعرات   .يكتسب املعلومات األوىل املتعلقة بعملية صناعية 108
أو درجة حرارة مائع يتدفق /ضغط تفاضلي، ضغط استاتيكي، و 214و  212، 210، 114

ت مدير يرسل ،304 املربع عند  .عرب مسار تدفق مائع  108 اخلرج جهاز 206 بيا
 جهاز التحكمو  108 اخلرج جهاز يكون أن ميكن. 120 جهاز التحكم إىل األوىل املعلومات

ن 120  BSAP، 3095 املثال، سبيل على مثل، مناسب بروتوكول أي عرب اتصالًيا مقرت

Modbus®، MVS205 Modbus®  ...اخل.   

ت 306يف املربع  ]0035[ نية من  206، يستقبل مدير البيا  جهاز التحكممعلومات 
ا بناًء على يف بعض األمثل. 120 ة، تكون املعلومات الثانية قيمة معلم عملية يتم حسا

 120 جهاز التحكم حيدد األوىل، املعلومات على وبناءً  املوضح، املثال يف  .املعلومات األوىل

 تفريغ، معامل غاز، متدد بيتا، معدل مائع، لزوجة مائع، سرعة مائع، كثافة مثل قيم )مثالً  حيسب،(

 5 معدل الطاقة، تدفق معدل احلجمي، التدفق معدل الكتلة، تدفق معدل رينولد، رقم وصول، سرعة



  
جهاز  إىل مرسلة معلومات الثانية املعلومات تكون األمثلة، بعض يف. اخل ... اإلمجايل التدفق
 معلومات على بناءً  حمسوبة قيم أو/و 112 و 110 األخرى اخلرج أجهزة بواسطة 120 التحكم
 .112 و 110 األخرى رجاخل أجهزة عرب مكتسبة

 املثال، سبيل على مثل، معلومات الثانية املعلومات تشمل األمثلة، بعض يف ]0036[
 5 مثل،( خرج جهاز معلومات ،)اخل ... صمام مسات مضخة، مسات مثل،( دخل جهاز معلومات

 ،)مسلسل رقم مثل،( اخلرج جهاز اسم اخلرج، جهاز نوع اخلرج، جهاز موقع مستشعر، مسات
 ،)اخل ... احلرارة درجات مثل،( حميطة بيئة معلومات ،)اخل ... ترشيح معلومات ميد،خت معلومات
 أو/و اسم العملية، يف التحكم وسط موقع تدفق، مسار مسات أو/و معامل عملية، مائع معلومات

   .أخرى معلومات أية أو/و تنبيه، رسائل إشعارات، العملية، منشأة موقع

املعلومات األوىل  108جهاز اخلرج  128رض ، يعرض جهاز ع308يف املربع  ]0037[ 10 

يف بعض األمثلة، يتم عرض املعلومات األوىل جنًبا إىل جنب مع املعلومات   .واملعلومات الثانية
أو املعلومات الثانية /يف بعض األمثلة، يتم عرض العالمات جماورة للمعلومات األوىل و  .الثانية

يف بعض األمثلة، تشمل العالمات   .و املعلومات الثانيةأ/أو حتديد املعلومات األوىل و/لتعليم و
لثة مثل، على سبيل املثال، اسم معلم عملية، وحدات معلم عملية، اسم جهاز اخلرج،  معلومات 

 15 ختزين يتم األمثلة، بعض يف  .أو حمدد/أو أية معلومات أخرى مناسبة و/موقع جهاز اخلرج، و

ت قاعدة يف العالمات    .120 جهاز التحكم من استقباهلا وأ/و 208 البيا

جهاز  مع الرتباط مناقشتها يتم 3 للشكل التمثيلية التعليمات أن من لرغم ]0038[
 جهاز التحكم مع الرتباط تنفيذها يتم أخرى متثيلية تعليمات أن إال ،120 التمثيلي التحكم
 .126 احملمول امليداين اجلهاز أو/و 122 التحكم جهاز ،120



  
 الطريقة تبدأ  .متثيلية أخرى مكشوف عنها هنا 400طريقة  4ل يوضح الشك ]0039[

 من األوىل املعلومات 120 جهاز التحكم ستقبال 402 املربع يف 4 للشكل التمثيلية 400
 اكتساب يتم األمثلة، بعض يف. 112 و 110 ،108 اخلرج أجهزة من أكثر أو واحد

 112 و 110 ،108 اخلرج هزةأج 118 و 116 ،114 مستشعرات عرب األوىل املعلومات
 5 الضغوط االستاتيكية، الضغوط املثال، سبيل على مثل، صناعية بعملية املتعلقة املعلومات وتشمل

   .املائع حرارة درجات أو/و التفاضلية،

 يف. 108 اخلرج أجهزة من واحد إىل نية معلومات إرسال يتم ،404 املربع يف ]0040[
 دخل جهاز معلومات املثال، سبيل على مثل، معلومات ةالثاني املعلومات تشمل األمثلة، بعض

 مستشعر، مسات مثل،( خرج جهاز معلومات ،)اخل...  صمام مسات مضخة، مسات مثل،(
 10 ختميد، معلومات ،)مسلسل رقم مثل،( اخلرج جهاز اسم اخلرج، جهاز نوع اخلرج، جهاز موقع

 مائع معلومات ،)اخل...  احلرارة تدرجا مثل،( حميطة بيئة معلومات ،)اخل...  ترشيح معلومات
 منشأة موقع أو/و اسم العملية، يف التحكم وسط موقع تدفق، مسار مسات أو/و معامل عملية،
   .أخرى معلومات أية أو/و تنبيه، معلومات إشعارات، العملية،

 جهاز التحكم إىل مرسلة معلومات الثانية املعلومات تشمل األمثلة، بعض يف ]0041[
 15 الثانية املعلومات تشمل األمثلة، بعض يف. 112 و 110 األخرى اخلرج زةأجه بواسطة 120

 أو الواحد من املستقبلة املعلومات على بناءً  حمسوبة) مائع تدفق معدالت مثل،( عملية معامل قيم
 األوىل، املعلومات على وبناءً  األمثلة، بعض يف. 112 و 110 ،108 اخلرج أجهزة من أكثر

 معدل مائع، لزوجة مائع، سرعة مائع، كثافة مثل قيم )مثالً  حيسب،( 120 جهاز التحكم حيدد

 التدفق معدل الكتلة، تدفق معدل رينولد، رقم وصول، سرعة تفريغ، معامل غاز، متدد بيتا،

 20 جهاز التحكم حيدد أخرى، أمثلة يف  .اخل ... اإلمجايل التدفق معدل الطاقة، تدفق معدل احلجمي،

   .أخرى قيم 120



  
ت  120 جهاز التحكم، يوجه 406ربع يف امل ]0042[ جهاز اخلرج  206مدير بيا

 جهاز التحكم يوجه األمثلة، بعض يف  .إىل عرض املعلومات األوىل واملعلومات الثانية 108
ت مدير 120    .الثانية املعلومات مع جنب إىل جنًبا األوىل املعلومات عرض إىل 206 البيا

جهاز  مع الرتباط مناقشتها يتم 4 للشكل يةالتمثيل التعليمات أن من لرغم ]0043[
 5 جهاز التحكم مع الرتباط تنفيذها يتم أخرى متثيلية تعليمات أن إال ،120 التمثيلي التحكم

 .126 احملمول امليداين اجلهاز أو/و 122 التحكم جهاز ،120

 3 الشكل طرق تنفيذ على قادر متثيلي 500 معاجل منصة خمطط 5 الشكل يُعد ]0044[
 احملمول امليداين اجلهاز ،122 التحكم جهاز التمثيلي، 120 جهاز التحكم لتنفيذ 4 أو/و

ت مدير ،204 الثاين املنفذ ،202 األول املنفذ أو/و ،126  ،208 املستشعر ،206 البيا
ت قاعدة ،212 املستشعر ،210 املستشعر  10 بعموم أو،/و ،128 امليداين اجلهاز ،208 البيا

 كمبيوتر، 500 املعاجل منصة تكون أن ميكن. 2 الشكل يف التمثيلي 108 اخلرج جهاز أكرب،
   .احلوسبة أجهزة من نوع أي أو خادم،

على سبيل املثال، ميكن أن . 512املثال احلايل معاجل  500تشمل منصة معاجل  ]0045[
ات من أي جهاز التحكمبواسطة واحد أو أكثر من املعاجلات الدقيقة أو  512يتم تنفيذ املعاجل 

) مثل، نسخة وصول سريع( 513ذاكرة حملية  512يشمل املعاجل   .ة مرجوة أو ُمصنِّعأسر  15 

عرب  516وذاكرة غري متطايرة  514وتكون يف اتصال مع ذاكرة رئيسية تشمل ذاكرة متطايرة 
أن تـُنَـفَّذ بواسطة ذاكرة وصول عشوائي ديناميكية  514ميكن للذاكرة املتطايرة . 518موزع 

، ذاكرة وصول عشوائي )DRAM(، ذاكرة وصول عشوائي ديناميكية )SDRAM(متزامنة 
ميكن   .أو أي نوع آخر جلهاز ذاكرة وصول عشوائي/، و)RAMBUS )RDRAMديناميكية 

أو أي نوع آخر مرجو من أجهزة /بواسطة ذاكرة فالش و 516أن يتم تنفيذ الذاكرة غري املتطايرة  20 



  
 يف جهاز حتكم بواسطة 516 ،514 الرئيسية رةالذاك إىل الوصول يف التحكم يتم  .الذاكرة
 .الذاكرة

 دائرة تنفيذ يتم أن ميكن. 520 واجهة دائرة 500 املعاجل منصة أيًضا تشمل ]0046[
 عاملي مسلسل موزع إيثرنت، واجهة مثل الواجهة، معايري من نوع أي بواسطة 520 الواجهة

)USB(، واجهة أو/و بروتوكول، منفذ واجهة PCI 5 .سريع 

 تسمح. 520 الواجهة بدائرة 522 الدخل أجهزة من أكثر أو واحد وصل يتم ]0047[
ت يُدِخل ن للمستخدم 522 الدخل) جهاز( أجهزة  أن ميكن. 512 املعاجل إىل وأوامر بيا
 ملس، شاشة فأرة، مفاتيح، لوحة املثال، سبيل على بواسطة، الدخل) أجهزة( جهاز تنفيذ يتم

 .الصوت على تعرف نظام أو/و بوينت أيزو تعقب، كرة تعقب، دواسة

ميكن . 520بدائرة الواجهة  524يتصل أيًضا واحد أو أكثر من أجهزة اخلرج  ]0048[ 10 

مثل، جهاز عرض  (، على سبيل املثال، بواسطة أجهزة عرض 524أن يتم تنفيذ أجهزة اخلرج 
 الواجهة دائرة فإن لتايل ).اخل) ... CRT(كريستال سائل، جهاز عرض أنبوب أشعة كاثود 

 .متحركة صور إدارة بطاقة منطًيا تشمل 520

 شبكة واجهة بطاقة أو مودم مثل اتصال جهاز أيًضا 520 الواجهة دائرة تشمل ]0049[
ت تبادل لتسهيل  15 خط إيثرنت، اتصال مثل،( 124 الشبكة عرب خارجية كمبيوترات مع البيا

 ).اخل...  خلوي هاتف نظام حموري، كابل هاتف، خط ،)DSL( رقمي مشرتك

 528أيًضا واحد أو أكثر من أجهزة التخزين الكبرية  500منصة املعاجل تشمل  ]0050[
ت مج والبيا هذه األقراص املرنة،  528تشمل أمثلة أجهزة التخزين الكبرية   .لتخزين الرب



  
 أن ميكن  ).DVD(األقراص الصلبة، األقراص املدجمة واألقراص الرقمية متعددة االستخدامات 

   .حملي ختزين جهاز 528 ريالكب التخزين جهاز ينفذ

 يف 4 أو/و 3 الشكل طرق لتنفيذ 532 مشفرة تعليمات ختزين يتم أن ميكن ]0051[
 غري الذاكرة يف ،514 املتطايرة الذاكرة يف ،513 احمللية الذاكرة يف ،528 الكبري التخزين جهاز

 DVD. 5 أو CD مثل لإلزالة قابل ختزين وسيط على أو/و ،516 املتطايرة

طرق متثيلية وجهاز وعناصر معينة للتصنيع قد مت الكشف عنها  لرغم من أن ]0052[
 كافة الرباءة هذه تغطي العكس، فعلى  .هنا، إال أن نطاق تغطية هذه الرباءة غري مقصور عليها

  .الرباءة هذه محاية عناصر نطاق داخل عادل بشكل تندرج اليت التصنيع وعناصر وأجهزة طرق



  
  عناصر احلماية

1  
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 :جهاز، يشتمل على. 1 

 :وسيلة قياس مركبة يف موقع يف بيئة عملية صناعية، مبيت وسيلة القياس

ت مميزة أوىل للتحكم يف عملية خاصة بعملية صناعية  مستشعر أول الكتساب بيا
 عند املوقع يف بيئة العملية الصناعية؛

اس وأداة حتكم منفصلة عن وسيلة معاجل يف اتصال مع املستشعر األول لوسيلة القي
ت املميزة األوىل للتحكم يف العملية إىل أداة التحكم  القياس، املعاجل لتوصيل البيا
ت املميزة  ت املميزة الثانية للتحكم يف العملية من أداة التحكم، البيا واستقبال البيا

ت املميزة األوىل للتحكم يف العملية؛  الثانية للتحكم يف العملية احملسوبة بناء على البيا
 و

ت املميزة األوىل للتحكم يف العملية اليت  جهاز عرض يف اتصال مع املعاجل لعرض البيا
ت املميزة الثانية للتحكم يف العملية املستقبلة  ا من املستشعر األول والبيا مت اكتسا

اس يف بيئة من أداة التحكم لتمكني رصد العملية الصناعية عند موقع وسيلة القي
  .العملية الصناعية

1  
2 

، حيث تتضمن وسيلة القياس كذلك منفذ أول، 1اجلهاز وفقا لعنصر احلماية . 2 
  .معاجل يف اتصال مع أداة التحكم عن طريق املنفذ األول

  

1  
2  
3  
4 

ٍن، 2اجلهاز وفقا لعنصر احلماية . 3  ، حيث تتضمن وسيلة القياس كذلك منفذ 
يف اتصال مع جهاز ميداين حممول عن طريق املنفذ الثاين، حيث  املعاجل الذي يكون

ت املميزة الثالثة للتحكم يف العملية املستقبلة بواسطة ي كون جهاز العرض لعرض البيا
  .املعاجل من اجلهاز امليداين احملمول

 



  

1  
2 

ت املميزة 1اجلهاز وفقا لعنصر احلماية . 4  ، حيث يكون جهاز العرض لعرض البيا
ت املميزة الثانية للتحكم يف العملية   .األوىل للتحكم يف العملية اجملاورة للبيا
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 :طريقة لرصد عملية صناعية من بيئة عملية صناعية، تشتمل الطريقة على. 5 

لعملية الصناعية عن طريق  ت مميزة أوىل للتحكم يف العملية اخلاصة  اكتساب بيا
شعر أول ُمبّيت يف وسيلة قياس أوىل مركبة عند موقع أول يف بيئة العملية مست

 الصناعية؛

ت املميزة األوىل للتحكم  توصيل، عن طريق معاجل ُمبّيت يف وسيلة القياس األوىل، البيا
 أداة حتكم منفصلة عن وسيلة القياس األوىل؛إىل يف العملية من وسيلة القياس األوىل 

ت املميزة الثانية للتحكم يف العملية يف وسيلة القياس استقبال، عن طري ق املعاجل، البيا
ت املميزة الثانية للتحكم يف العملية احملسوبة بناء على  األوىل من أداة التحكم، البيا

ت املميزة األوىل للتحكم يف العملية؛ و  البيا

ت املميزة األوىل والثانية للتحكم يف العملية عن طريق جهاز عرض ُمبّيت  عرض البيا
يف وسيلة القياس األوىل لتمكني رصد العملية الصناعية عند املوقع األول يف بيئة 

  .العملية الصناعية

1  
2  
3 

ت املميزة حيث ، 5الطريقة وفقا لعنصر احلماية . 6 تتضمن كذلك استقبال البيا
ت املميزة و الثالثة للتحكم يف العملية من أداة التحكم،  الثالثة للتحكم يف العملية البيا

ٍن لبيئة العملية الصناعية نية مركبة عند موقع    .املتعلقة بوسيلة قياس 
  

1  
2  
3 

ت املميزة الثالثة للتحكم يتم حساب ، حيث 6الطريقة وفقا لعنصر احلماية . 7 البيا
ت املميزة الرابعة للتحكم يف العملية  يف العملية بواسطة أداة التحكم بناء على البيا
ٍن لوسيلة القياس الثانية عند املوقع الثاين ا عن طريق مستشعر    .اليت مت اكتسا



  

1  
2  
3 

ت املميزة الثالثة حيث ، 6الطريقة وفقا لعنصر احلماية . 8 تتضمن كذلك عرض البيا
ت  للتحكم يف العملية عن طريق جهاز العرض اجملاور لواحدة على األقل من البيا

ت املميزة الثانية للتحكم يف العمليةاملميزة األ   .وىل للتحكم يف العملية أو البيا
  

1  
2  
3 

ت املميزة األوىل للتحكم يف 5الطريقة وفقا لعنصر احلماية . 9 ، حيث تتضمن البيا
البيئية أو علومات أو املالعملية واحدة على األقل من معلومات العملية املقاسة، 

  .معلومات جهاز دخل
  

1  
2  
3  
4 

ت املميزة 5الطريقة وفقا لعنصر احلماية . 10  ، حيث تتضمن كذلك استقبال البيا
ت املميزة  الثالثة للتحكم يف العملية يف وسيلة القياس األوىل من أداة التحكم، البيا
ت املميزة األوىل  الثالثة للتحكم يف العملية تشمل عالمة لتحديد واحدة من البيا

ت املميزة الثانية للتحكم يف العملية للتحكم يف العملية أو   .البيا
  

1  
2  
3 

، حيث تتضمن كذلك عرض، عن طريق جهاز 10الطريقة وفقا لعنصر احلماية . 11 
ت املميزة األوىل للتحكم يف  واحدة منالعرض عند املوقع األول، العالمة اجملاورة ل البيا

ت املميزة الثانية للتحكم يف الع   .مليةالعملية أو البيا
  

1  
2 

، حيث تتضمن كذلك استقبال أمر من أداة 5الطريقة وفقا لعنصر احلماية . 12
ت املميزة األوىل للتحكم يف العملية عند املوقع األول   .التحكم لعرض البيا

  

1  
2  
3  

 :، حيث تتضمن كذلك5الطريقة وفقا لعنصر احلماية . 13

ت املميزة الثالثة للتح ٍن ُمبّيت يف اكتساب البيا كم يف العملية عن طريق مستشعر 
 وسيلة القياس األوىل؛ و



  

4  
5  
6  
7  
 

ت املميزة الثالثة للتحكم يف العملية من وسيلة القياس األوىل إىل أداة  توصيل البيا
ت املميزة الثانية للتحكم يف العملية املستقبلة من أداة يتم حساب التحكم، حيث  البيا

ت ا ت املميزة الثالثة التحكم بناء على البيا ملميزة األوىل للتحكم يف العملية والبيا
  .للتحكم يف العملية

1  
2  
3  
4 

، حيث تتضمن كذلك استقبال، عن طريق معاجل 5الطريقة وفقا لعنصر احلماية . 14
ت املميزة الثالثة للتحكم يف العملية يف وسيلة القياس األوىل  وسيلة القياس األوىل، البيا

ت املميزة الثالثة للتحكم يف العملية من أداة الت  األقل على واحد تشملحكم، البيا
نية بواسطة متولد إشعار أو إنذارأو  تنبيه، من   .وسيلة قياس 
  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

1 0 
1 1

 :طريقة لرصد التحكم يف عمليات بيئة حتكم صناعية، تشتمل الطريقة على. 15

ت مميزة أوىل للتحكم يف العملية خاصة بعملية  استقبال، عن طريق أداة حتكم، بيا
صناعية من وسيلة قياس أوىل تكون منفصلة عن ويف اتصال مع أداة التحكم ومركبة يف 
ت املميزة األوىل للتحكم يف العملية اليت مت  موقع يف بيئة التحكم الصناعية، البيا

ا عن طريق مستشعر أول ُمبّيت يف وسيلة القياس األوىل؛  اكتسا

ت املميزة الثانية للتحكم يف العملية بناء على  حتديد، عن طريق أداة التحكم، البيا
ت املميزة األوىل للتحكم يف العملية؛ و  البيا

ت املميزة الثانية للتحكم يف العملية  عاجل مبتوصيل، عن طريق أداة التحكم، البيا
ت املميزة األوىل والثانل اليت يتم ية للتحكم يف العملية وسيلة القياس األوىل، البيا

عن طريق جهاز عرض ُمبّيت يف وسيلة القياس األوىل لتمكني رصد العملية عرضها 
  .وسيلة القياس األوىلالذي يتم فيه تركيب الصناعية عند موقع بيئة التحكم الصناعية 

  
  



  

1  
2  
3 

ىل إ، حيث تتضمن كذلك توصيل تعليمات 15الطريقة وفقا لعنصر احلماية . 16 
ت املميزة األوىل للتحكم يف العملية اجملاورة  ت لوسيلة القياس األوىل لعرض البيا لبيا

  .املميزة الثانية للتحكم يف العملية
  

1  
2  
3  
4  
5 

  :، حيث تتضمن كذلك15الطريقة وفقا لعنصر احلماية . 17 

 وسيلة القياس األوىل؛ وإىل توصيل عالمة 

ت املميزة األوىل وسيلة القياإىل توصيل تعليمات  س األوىل لعرض العالمة اجملاورة للبيا
ت  ت املميزة الثانية للتحكم يف العملية لتحديد البيا للتحكم يف العملية أو البيا

ت املميزة الثانية للتحكم يف العملية   .املميزة األوىل للتحكم يف العملية أو البيا
  

1  
2  
3  
4 

ت املميزة الثانية للتحكم  تتضمن ، حيث15 الطريقة وفقا لعنصر احلماية. 18  البيا
 بيتا، معدل مائع، لزوجة مائع، سرعةيف العملية واحدة على األقل من كثافة مائع، 

 حجمي، تدفق معدل كتلة، تدفق معدل رينولد، رقم وصول، سرعة تفريغ، معامل

  .إمجايل تدفق معدل أو طاقة، تدفق معدل
  

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  

 :، حيث تتضمن كذلك15لطريقة وفقا لعنصر احلماية ا. 19

لعملية الصناعية من وسيلة  ت املميزة الثالثة للتحكم يف العملية اخلاصة  استقبال البيا
نية؛  قياس 

ت املميزة الرابعة للتحكم يف  ت املميزة الثانية للتحكم يف العملية أو البيا حتديد البيا
ت   املميزة الثالثة للتحكم يف العملية؛العملية بناء على البيا

ت املميزة الرابعة للتحكم يف  ت املميزة الثانية للتحكم يف العملية أو البيا توصيل البيا
 وسيلة القياس األوىل؛ و إىلالعملية 

ت املميزة الثانية للتحكم يف إىل توصيل تعليمات  وسيلة القياس األوىل لعرض البيا



  

9  
1 0

ت ا ملميزة الرابعة للتحكم يف العملية عند موقع بيئة التحكم الصناعية العملية أو البيا
  .وسيلة القياس األوىلالذي يتم عنده تركيبة 

  

1  
2  
3  

ت املميزة 5الطريقة وفقا لعنصر احلماية . 20 ، حيث تتضمن كذلك استقبال البيا
كم جهاز التحالثالثة للتحكم يف العملية من جهاز حتكم عن طريق أداة التحكم، 

 .لبيئة العملية الصناعيةاملوجود خارج ا
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