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 كلية الھندسة- جامعة القاھرة

 قسم ھندسة القوى الميكانيكية

 معمل التحكم ا�وتوماتيكى

 

  

  2016/2017أھداف ومخرجات مشروع البكالوريوس للتحكم ا�وتوماتيكى لعام 

  فى نظم القوى الميكانيكية HMI مع PLCتطبيقات عملية تجريبية لتقنية الحاكم المنطقى المبرمج :الموضوع

   يس القسم السابقرئ أشرف صبرى./د.أ + التحكم ا�وتوماتيكىومنسق دبلوم  ACCمديرمعمل  -محسن سليمان/ م.أ تحت إشراف
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------  

  :اKستراتيجية وطريقة العمل

ة حقيقية لمعرفة عناصر ومكونات دوائرالتحكم يقوم طRب المشروع بدراسة تفصيلية لبعض نماذج منظومات تحكم أتوماتيكي
يختارالطRب منظومة محددة لعمل نموذج محاكاة معملى مبسط لھا بحيث يقوم الطRب . ا�وتوماتيكى المختلفة الموجودة فيھا

 مع PLCمجفى النھاية بتصميم وتنفيذ منظومة تطبيقية متكاملة للتحكم ا�وتوماتيكى تستخدم تقنيات الحاكم المنطقى المبر

HMI .ستخدام جھازK ضافةKوباPLC  والتدريب المكثف على كتابة كل أنواع البرامج الضرورية لتشغيله(SFC & 

Ladder Diagram)  يتطلب المشروع إختيار وإستخدام عدة مكونات كھربية وإلكترونية لبناء وإختباروتشغيل وتوثيق
     .HMI مع PLCب على تطبيقات وتجارب التحكم بواسطةللتدري Practical Training Kitجھازمعملى متكامل 

  

  :ھداف ومخرجات المشروع� ILO’sمن ضمن 

ثم تحديد  ه وخصائصه التقنية فى عمليات التحكم اKوتوماتيكى إمكانياتأھم التعرف على و PLCدراسة أساسيات ومكونات -1
 .دةالتفاصيل الفنية وعناصرالنوع المناسب لكل تطبيق ومنظومة تحكم محد

مثل أجھزة القياس (  Input & Output devices for PLCدراسة بعض عناصرالميكاترونيكس الرقمية والتناظرية  -2
   .)Output actuatorsوالحساسات والمفاتيح وبعض أنواع أجھزة الخرج 

 :SFCالمتعاقب  تعلم تقنيات وخطوات تصميم برنامج للتحكم المنطقى المتعاقب وممارسة وتنفيذ مخطط لوظائف التشغيل -3

Sequential Flow Chart  

وما تتضمنه من ضرورة وجود برمجة متوازية   Sequential Programmingتنفيذتقنيات البرمجة المتعاقبة -4
 .  حسب متطلبات عملية التحكم Parallel or Selective Branching أوإختيارية

  PLC Ladder diagramلكتابة والتوثيق لبرنامجالخاص بالمشروع وتعلم برامج ومھارات ا PLCتعلم لغة برمجة  -5

لتشخيص أخطاء   PCلتنفيذ برنامج التحكم بالحاسب اjلى PLC Simulation softwareتعلم تقنيات برامج المحاكاة  -6
 .البرمجة قبل التنفيذ العملى

 وتعلم يجب توافرھا التى Input and Output devicesلكل من المختلفة  المصاحبة الحساسات واlجھزةكافة  تحديد -7
 .PLCعند تشغيل  Kستكمال منظومة التحكم PLC بأجھزةتوصيلھا  كيفية

  المبرمجالمنطقى  حاكمالجھاز بإستخدام ووحدة تدريب دائمة تجربة معملية جديدة وتنفيذ وتوثيق جھاز تصميم وإنشاء  -8
PLCلكترونية المطلوبةKمع كافة المكونات الكھربية وا. 

عرض تقديم و  Technical Engineering Reportمتكامل ھندسىعمل تقريرلخبرة و Soft skillsإكتساب  -9
presentation سمعية وبصرية حديثةعرض نتائج المشروع بوسائل للجھاز ول. 

  محسن سيد سليمان/ م.أ                                                        
   ACCمديرمعمل التحكم                                                                                                          

  التحكم ا�توماتيكى مسئول إدارة دبلوم                                                                                                                                       

 ميكانيكا قوى  قسمفى . ع.مرشد أكاديمى د                                                                                                                                

  سابقاً  الجودةضمان  حدةمديرو                                                                                                                                            
*****************************************************************************************************************  

  2016/2017مشروعات بكالوريوس أنجزھا الطRب خRل  3

 PLC & HMIجھزة معملية تستخدمأووحدات  3 عدد صورة

  فى نظم القوى الميكانيكية التحكم ا�وتوماتيكىتطبيقات تدريب على لل
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----  

 PLCارسيارات ذكى بإستخدام تصميم نموذج لمكان إنتظ: 1-مشروع
Design of a Smart Car Parking Model Using PLC Systems  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----  

 PLCإستخدام عبوات بالتعبئة وتغليف خلط وتصميم خط  :2-مشروع
Design of Bottling Production Line System Using PLC  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----  

 PLCغRية بخاربإستخدام  لتشغيل رقمى تحكم تصميم نظام :3-مشروع
Design of a Digital System for Operation and Control of 

         a Fire-Tube Boiler using PLC & HMI 


