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Course MEP 599: Diploma Design Project Proposal for Summer Term 2015 
(equivalent to 3 Cr.hrs.- To be finished in one term only) 

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

This is a mandatory course for the last term for graduate students of 

Diploma of Applications of Automatic Control of Mechanical Power Systems 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  محسن سيد سليمان./ م.أ: المشرف على المشروع
***************************************************************************************************************************** 

     3-2الط6ب عدد )المبرمج المنطقى الحاكم(PLC أجھزة على وتدريب تعليم وحدات بناء وتشغيل :المشروع عنوان
 ويفيدالمعمل والقسم  بكفاءة  يعمل  جھازعملى حقيقى إنتاج الرغبةفى + المبرمج المنطقىالتحكم  تقنياتتعلم  الرغبةفى :التسجيلشرط 

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

 

  .حديثة  PLCتدريب عملى لوحدة التحكم ا�وتوماتيكيةوتدريب وتوثيق لنظم  تشغيل تطبيقى وبرمجة :المشروع ا�ول

 :Overview                                                  ):وحدة متكاملة فى المعمل 2موجود عدد (العامة للجھاز  المواصفات الفنية
 

� 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 right “artificial” training 

processes that are economic, flexible & 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.  

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. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 C Drive Control Trainer KitPL لوحدة وتوثيق لنظم التحكم ا�وتوماتيكية تشغيلبناء وإختبار و :لثانىالمشروع ا

  )سيقوم المشروع بتصنيع نموذج يماثل أجھزة تجارية موجودة فى السوق تباع بعدة آ#ف من الجنيھات   (
 

� Main Configuration           أھم خصائص الوحدة المطلوبة 
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 & stop button, indicator light etc. 
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:& Project DocumentsPractical exercises of  Requirements 
� Demonstration and clarification of the use of sensors in automation. 

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

technologies. 

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

 

  :م.حظات ھامة
#يوجدإمتحان تحريرى فى المشروع ولكن يتم تحديد موعد فى نھاية الترم لتقديم التقريرعن المشروع وموعد لعمل  -1

  .ا2متحان الشفوى النھائى
لتحديد ما تم إنجازه فى تقريرالمشروع وعمل بروفة أولية على  قبل نھاية الترميتم كذلك ا2ع.ن عن موعد مناسب  -2

  .   ا2متحان الشفوى النھائى
  

  )درجة 100(خ�صة المطلوب فى المشروع وتوزيع درجات المقررالكلية 
 

�  :أجزاء رئيسية كما يلى 3صفحة حول كل مشروع و�بد أن يتضمن  100على تقديم تقرير ھندسى � يقل عن  درجة 50 -أو
وجميع وظائف ومدخ�ت ومخرجات  controlled variablesتعريف تفاصيل البرنامج وتوضيح كل عناصرالتحكم  -1

  .منظومةالتحكم التى تم دراستھا
فى القوانين والحسابات الداخلية التى تتم كافة التحقق من ونتائجه ب هامج وعمل معايرة علمية لمخرجاتنالتأكد من مصداقية البر -2

 Doing)البرنامج للوصول لنفس مخرجاتاليدويةالتى تم عملھا الحسابات التقليدية معتفصيلية وإجراء عمليات مقارنةالبرنامج 

complete heat balance analysis)  . 
قى من المستخدمة فى نظام التحكم الحقي (field devices, I/O sensors & actuators)وتوصيف أمثلة8جھزة التحكم تحديد -3

  .خ�ل بحث على النت
فى تحليل إستخدام المعامل ا,فتراضية  -563وما سبق دراسته فى المقررا>جبارى مكق  ILO'sالمشروع يستفيدبكل :م�حظة(

  ). نظم التحكم ا1وتوماتيكى
  

  :دقيقة لكل طالب يتضمن مايلى 30على تقديم عرض فنى علنى � يقل عن  درجة 50 -ثانياً 
فى تقديم power point & data show presentations توضيح المھارات الشخصية وقدرات الطالب فى إستخدام أساليب  -1

  .مخرجات ونتائج عمله
توضيح قدرةومھارةالطالب فى توصيل المعلومات من خ�ل عرضه محتوى وأفكارتقريرھندسى عن المشروع وتوضيح مدى  -2

  .تعاونه مع المجموعة
وا>حاطةبتفاصيل المشروع العلميةمن خ�ل النقاش والردعلى   professional & technical skillsالقدرةالمھنية توضيح -3

 .إستفسارات الممتحنين
 

  محسن سيد سليمان/ م.أ 

  ومسئول إدارة الدبلوم  ACCمديرمعمل التحكم                                                                           

  ا�كاديمى للمجموعة  المرشدمجموعةالموائع و رئيس                                                                        

  فى القسم الجودةضمان  حدةمدير و                                                                                     

  
 

  

  
  


