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Abstract 

Fieldbus is a specific class of LAN technology, through which the communication 

process in industrial applications is integrated. The extent of using the wireless 

communications in most applications, leading to design hybrid wired/wireless fieldbus 

systems is based on standard PROFIBUS protocol. Because of the difference in physical 

media such as bit rate and/or frame format between wired domain and wireless domain, 

there is a need to use a method to overcome traffic congestion that may occur in the 

intermediate systems as a result of the heterogeneity in the physical media. Within this 

work the intermediate systems (repeaters) are suggested to work as store-and-forward 

mode. The main objectives of this work is to develop simulation tools for the hybrid 

wired/wireless PROFIBUS architectures in order to perform behavioral study of such 

network protocols. The use of our developed simulation tools has indeed enabled us to 

test different network configurations and different parameters settings more easily, 

cheaper, and faster than in a real application. 
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 وانالسهكية انسهكية انحقهية أنظمة اننواقم ندراسة اة كمحا

 واإلرسال انخزن نمط باستخداو
 

 الخالصة
تقنٌات شبكات االتصال المحلٌة والذي من خالله تتكامل عملٌة الناقل الحقلً هو صنف معٌن من 

إن االستخدام الواسع لالتصاالت الالسلكٌة فً كثٌر من التطبٌقات قادنا . االتصال فً التطبٌقات الصناعٌة
هذا وبناء على . إلى تصمٌم أنظمة نواقل حقلٌة هجٌنة سلكٌة و السلكٌة  استنادا على معٌار البروفٌبس

االختالف الموجود فً وسائط االتصال مثل معدل نقل البٌانات أو شكل اإلرسال بٌن المجالٌن السلكً 
والالسلكً، فإن هناك حاجة ملحة الستخدام طرٌقة للتغلب على ازدحام حركة المرور التً قد تحدث فً 

وقد اقترح فً هذا العمل أن تقوم األنظمة الوسطٌة . األنظمة الوسطٌة نتٌجة للتباٌن الحاصل بٌن المجالٌن
إن الهدف الرئٌسً لهذا العمل هو تطوٌر وبناء أدوات محاكاة حاسوبٌة . بالعمل بنمط الخزن ثم اإلرسال

لمعمارٌات هجٌنة سلكٌة والسلكٌة لمعٌار البروفٌبس بغرض دراسات سلوكٌات وبروتوكوالت هذه 
وقد مكننا استخدام أدوات المحاكاة هذه من اختبار أشكال مختلفة لهذه الشبكات وكذلك اختٌار قٌم . الشبكات

. مختلفة للمتغٌرات ذات العالقة بأسلوب أسرع وأرخص وأكثر سهولة من التطبٌق الواقعً
 

 


