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كلية الھندسة - جامعة القاھرة 
 قسم ھندسة القوى الميكانيكية

 معمل التحكم ا�وتوماتيكى

 

 

Main Data of the Graduation Project, 4
th

 Year, 2017-2018 
 

Project Title:    PLC Belt Drive Control Trainer Kit 

   PLCعلى أجھزة  تجريبى معملى وتدريب تعليم وحدةوبناء تصميم -ا�وتوماتيكى التحكم نظم فى)المبرمج المنطقى الحاكم(  PLCتطبيقات مشروع
 

Main Supervisor: Associate Prof. Mohsen Soliman, Manager of ACC Lab & Automatic Control Diploma

Members of the Supervision Committee: Only The main Supervisor  

Minimum/Maximum number of students in each group: One Group, Maximum of 3 students. قل�تقدير جيد على ا 

Prerequisite Courses: Basics of PLC Systems and Basics of Hydraulic and Pneumatic Control Systems.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Overview about the Project: 

  .حديث  PLC S7-1200نظام تحكم أتوماتيكى عملى بجھازوتدريب وتوثيق ل تطبيقى وبرمجة تشغيل وإجراء بناء إستكمال :المشروعھدف 

   )ن يتم توثيقھا بأفIم فيديو مع شرح للتجربة وخطواتھاأDبد  التجارب(
� Educational Kit allows for reliable training on 

engineering processes and PLC systems as close as 

possible to those in industrial and actual production. 

� The Kit allows for many good “simulation” training 

processes that are economic, flexible and practical. 

� In addition to Kit-hardware, this training system 

includes computer-aided Software, Virtual-Labs, 

practical exercise methods that ensure very good 

expertise in automation and PLC technologies.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  :)الخاص بتشغيلھا PLCمع جھاز  ACCوحدة فى معمل التحكم  1موجود عدد (المواصفات الفنية العامة وأھم خصائص الجھاز 
Main Configurations:           

� It is comprehensive control trainer that includes PLC,  pneumatic, sensor, stepping motor skills 

� Conveyor flat-belt device use DC speed reduction motor to drive (drive ratio 1:40 output rotor speed about 25rpm) 

� Includes metal inductive sensor. 

� Has photoelectric switch, standard test distance 1-25cm. 

� Has a capacitance proximity switch and a relay one. 

� The materials sorting unit has a double acting pneumatic cylinder, solenoid directional control valve etc. 

� Control panel has start and stop button, indicator light etc. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intended Learning Outcomes (ILO): Requirements of Practical exercises & Project Documents: 

� Demonstration and clarification of the use of sensors in automation. 

� Demonstration & clarification of the use electro-Pneumatics/Hydraulic into the PLC technology. 

� Provide a practical introduction to the world of field buses. 
 

Teaching/Supervision Methodology: Lectures + Discussion Groups + Hand Outs + Data on ACC Web Site 

Deliverables: By the end of the year, each Students Group should submit the following: 

Technical Engineering Report for all Practical exercises & Project Documents + Neat Videos for all experiments.

Additional Information: 

 ويفيدالقسم بكفاءة يعمل جھازحقيقى تشغيل الرغبةفى + المبرمج المنطقىالتحكم  تقنياتتعلم  فى الرغبة +ا�قل تقديرجيدعلى :التسجيلشرط 

Some Useful References for the Project: 
                    S7-1200 Starter kit - PLCs - Siemens http://www.automation.siemens.com/mcms/prog... 

************************* 



 
 

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

 

2/2 

كلية الھندسة - جامعة القاھرة 
 قسم ھندسة القوى الميكانيكية

 معمل التحكم ا�وتوماتيكى

 

 2018/2017فى نظم التحكم ا�وتوماتيكى خIل عام  PLC عملية وتجريبية لتقنية تطبيقات - مشروعبتعريف 

 ومنسق دبلوم التحكم ا�وتوماتيكى ACCمديرمعمل التحكم  -محسن سليمان/ م.تحت إشراف أ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :اRستراتيجية وطريقة العمل

يقوم طIب ھذا المشروع بدراسة تفصيلية لبعض نماذج منظومات تحكم أتوماتيكية حقيقية لمعرفة عناصر ومكونات دوائرالتحكم 
يختارالطIب منظومة محددة تناسب ). تقليدية/ميكانيكية/كھربية/نيوماتية/ھيدروليكية(ا�وتوماتيكى بأنواعھا المختلفة الموجودة فيھا 

يقوم الطIب بتصميم وتنفيذ منظومة تطبيقية متكاملة للتحكم ا�وتوماتيكى تستخدم . حاكاة معملى مبسط لھاالمشروع لعمل نموذج م
 HMI:Human Machineمع PLC: Programmable Logic Controllerأحدث تقنيات الحاكم المنطقى المبرمج

Interface .ستخدام جھازR ضافةRوباPLCاع البرامج الضرورية لتشغيله والتدريب المكثف على كتابة كل أنو)SFC & Ladder 

Diagram ( يتطلب المشروع إختيار وإستخدام عدة مكونات كھربية وإلكترونية لبناء وإختباروتشغيل وتوثيق جھازمعملى متكامل
Practical Training Kitوتوماتيكى بواسطة�للتدريب على تطبيقات وتجارب التحكم اPLC معHMI. 

 

  : Project ILO’sمن ضمن أھداف ومخرجات المشروع 

والتعرف على أھم إمكانياته Programmable Logic Controller (PLC)الحاكم المنطقى المبرمج  دراسة أساسيات ومكونات -1
 .ومنظومة تحكم محددةوخصائصه التقنية فى عمليات التحكم اRوتوماتيكى  ثم تحديد التفاصيل الفنية وعناصرالنوع المناسب لكل تطبيق 

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

 SFC: Sequentialط لوظائف التشغيل المتعاقب تعلم تقنيات وخطوات تصميم برنامج للتحكم المنطقى المتعاقب وممارسة وتنفيذ مخط -3

Flow Chart 

 Parallelوما تتضمنه من ضرورة وجود برمجة متوازية أوإختيارية  Sequential Programming تقنيات البرمجة المتعاقبة تنفيذ -4

or Selective Branching حسب متطلبات عملية التحكم  . 

  PLC Ladder diagram  لمشروع وتعلم برامج ومھارات الكتابة والتوثيق للبرنامجالخاصة با PLC تعلم عناصرلغة برمجة أجھزة -5

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

التى يجب توافرھا وتعلم كيفية توصيلھا  Input and Output devicesتحديد كافة الحساسات واDجھزة المصاحبة المختلفة لكل من  -7
 .RPLCستكمال منظومة التحكم عند تشغيل  PLCبأجھزة 

مع  PLCلمنطقى المبرمج  تصميم وإنشاء وتنفيذ وتوثيق جھاز تجربة معملية جديدة ووحدة تدريب دائمة بإستخدام جھاز الحاكم ا -8
 .كافة المكونات الكھربية واRلكترونية المطلوبة

 presentation وتقديم عرض  Technical Engineering Report وخبرة لعمل تقريرھندسى متكامل Soft skillsإكتساب  -9
 .للجھاز ولنتائج المشروع بوسائل عرض سمعية وبصرية حديثة

The PLC system available for use in the project is shown on fig1-1.    

 
Project Requirements: After selecting specific Control System for the project, the flowing tasks has to be done: 

1-Design SFC (sequential function chart).      2-The required sensors & Input/output field devices have to be defined. 

3-Convert the SFC into LAD diagram for the PLC S7-1200 (using Siemens software Simatic TIA portal V13).  

4-Test & do all diagnostics for the LAD & perform required software Simulation (i.e, without using a  PLC). 

5-Do PLC-wiring diagram to connect all hardware. 6-Build a Control board to present correct operation of the project. 

7-The board should include required LEDs and output display tools to show all the accurate PLC Outputs.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

  

  محسن سيد سليمان/ م.أ

  تيكىالتحكم ا�توما ومسئول إدارة دبلوم  ACCمديرمعمل التحكم

 يةميكانيكھندسة القوى الفى قسم . ع.مرشد أكاديمى دو مديروحدة ضمان الجودة سابقاً 
 


