
 
 

 

Automation control Field: 

1- PLC Advanced 

2- Scada & HMI 

3- AC Drive 

4- AC Servo & Stepper Systems 

advanced PLC   

                                    PLCمراجعة على المستوى األول فى الـ  -1

 .  ( Bit / Byte / Word / Doubleword)التعرف علي وحدات الذاكرة    -2

 .   البرمجةمع وحدات  العملي التعامل   -3

 برنامج . ال في  Registersاستخدام   -4

 . شرح اوجه استخدامها وصورها  التعامل مع اشارات األنالوج دخل وخرج مع   -5

 .   Move/Shift/Rotate/Add/Sub/Mul/Divاستخدام بلوكات  -6

 HIGHوتعلم استخدام وتوظيف العداد فائق السرعة  PLCوربطه مع  HSC  ROTARY ENCODERاستخدام     -7

SPEED COUNTER  . 

8- Projects In Ladder Diagram : 

 عمل برنامج األسانسير مع امكانية الطلب خارجي وداخلي ➢
 .  انواع حساسات مختلفه ومراحل متعدده   عمل خط انتاج باستخدام  ➢
 اليا وزن . عن الشيكوالته والخرسانة باستخدام حساسات حرارة وخ تطبيق ➢

 .  MODBUS RTUواجهزة االنفرترات المختلفه باستخدام    PLCوحدات الـ    عمل ربط بين  -9

 . Master and slave   كينكو PLCعمل ربط بين وحدة  -10

 التعامل مع عدادات الوزن .  -11
 التعامل مع عدادات الحرارة.  -12

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

mi:H 

 .    Data Storage Areaوالمساحات التخزينية   PLCمراجعة سريعة ألساسيات   -

 .   Hmiوالمراقبة علي النمط الحديث  Classic Monitoringالفرق بين المراقبة علي النمط القديم  -

 .   Plcالكمبيوتر مع جهاز  Softwareلربط   Driversكيفية ضبط اإلعدادات  -

 .   Plcإلى /Plc من   ( Send/Receive Dataفي ارسال/استقبال البيانات )  Softwareتعلم استخدام  -

(Multi-pages)كيفية رسم تفاصيل المشروعات في الصفحات المتعددة  - علي     Software   .  

 .   Softwareمن خالل  Analog/Digital Alarmsكيفية التعامل مع   -

 متغير .  Temperature/Pressure/Weightللتعبير عن    Trendsكيفية رسم   -

ومطاحن   Valesوصمامات   Pumpsمن مضخات  Plcالملحق بـ   Hardwareكيفية عمل نظام متفاعل مع الـ  -

Mixers    وسيور متحركةMovable Conveyor Belts    وخزان ذو مستوى سائل متغير 

Real Time System Simulation                        Variable Liquid Level In A Tank         

 لرسم تفاصيل مشروع.  Extrnal Imagesكيفية استدعاء صور خارجية  -

 جاهزة التي يتم تسجيلها إلستدعائها واستخدامها في العمليات . أو البيانات ال  Recipesكيفية التعامل مع   -

 وتسجيل البيانات فيها الخاصة بمنتج المصنع / وقت وتاريخ اإلنتاج وخالفه.  Reportsكيفية تصميم التقاربر  -

 والتفاصيل.   Graphicsلـ  Upload   و Downloadوضبط إعداداتها وعمل  Hmiكيفية التعامل  مع شاشة  -

 # األجهزة المستخدمة  

                                        TOUCH SCREEN     e070Kinco Gl 

   Kinco Builder                  /Kinco Dtool/hmi ware: البرامج المستخدمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Scada System  

 .   Indusoftالـ   التعرف عن برنامج -1
 علي الخرج .  controlعلي الدخل و    Monitorمع البرنامج وعمل  PLCربط وحدة  -2
 الرسومات. كيفية عمل  -3
 علي هيئة رسم بيانى .  Trendsواظهار القيم علي  Alarmالتعامل مع الـ   -4
 ميم التقارير . كيفية تص -5
 .  LANوالبرنامج عن طريق شبكة  PLCن وحدة الـ عمل اتصال بي -6
 علي الخرج .  Cotrolعلي الدخل و  Monitorمع البرنامج وعمل  Delta Dvp 16ES2ربط وحدة  -7
 .  Modbusوعن طريق   ethernetمع البرنامج عن طريق  Fatek FBS 60MAربط وحدة   -8
 . ethernetمع البرنامج عن طريق  Siemens S7-1200ربط وحدة   -9

AC Drive   انفرتر الموتور(VFD  ) 

تدريب عملي كامل علي اعمال اختيار االنفرتر )مغير السرعة ( و توصيله و لوازمه و برمجته و و التدريب علي  
 ( KINCO - GEISCاالعطال لموديالت من انتاج شركات )اكتشاف 

 التعرف علي انواع المحركات المختلفة من حيث النوع وطرق بدئها و قيادتها وتوصيفها  -
Servo – stepper– Induction   

 (  Name plateدراسة لوحة بيانات المحرك )   -
 و االنفرتر .   (  Soft starterالتعرف علي الفروق بين جهاز البدأ الناعم )   -
 كيفيه اختيار انفرتر مناسب لمحرك طبقا للقدرته و بياناته و طبيعة الحمل و التشغيل -
 معرفه متطلبات االنفرتر لمكان التركيب من حيث التهويه و المساحه و كيفيه تكوين لوحة بها مغير سرعة .  -
 التعرف علي اجزاء جهاز االنفرتر   -
 التعرف علي الطرق المختلفه لقيادة االنفرتر و التحكم في سرعة المحرك   -
 DIGITAL ANALOGUEالتعرف علي اطراف التوصيل للدخل والخرج والتحكم واالنذار  -
 التعرف علي كيفيه اختيار وتوصيل مقاومه البريك وفائدتها   -
 النذار لكل نوع دراسة علي باراميتر البرمجة الخاصة بالتحكم والحماية و ا -
 التدريب علي استخدام الكتالوجات الخاصة بالموديالت في البرمجة  -
 التدرب عملي علي كيفية توصيل االنفرتر والمحرك وتكوين دائرة تحكم وتغيير سرعة المحرك بكل الطرق   -
 التدريب علي اكتشاف اعطال االنفرترات و معني رسائل الخطأ .  -
 كثر من انفرتر  التدريب علي الربط بين ا  -
 SINK -SOURCEتوصيل االنفرتر مع البروكسمتي سينسور و معرفة الفرق بين  -
   Digital Potentiometer -Train of pulsesالتعرف علي ال -
 كيفية نقل الباراميتر بين انفرترين من نفس النوع  -
 . ة فلالتدريب علي كيفية تبديل انفرتر باخر من شركة مصنعه مخت -
 
 



 
 

 

:ServoAC  
 ما هو السيرفو ومكوناته وتاريخة.  -
 التوصيف الدقيق للسيرفو سيستم للتطبيق.  -
 طرق برمجة السيرفو سيستم.  -
 أنواع السيرفو سيستم من حيث إمكانية توصيلها على اى جهاز أم ال.  -
 طريقة توصيل الهاردوير لسيستم السيرفو )كنترول + باور(.  -
 السيرفو سيستم. عمل تجربة مبدئية الختيار  -
 المستخدمة فى السيرفو.  Modesأنواع الـ  -

Speed mode-  . 
Torque  analog mode- . 

Position-  . 
Pulse mode-  . 

 حسب االختيار.  Modeتجربة وتوصيل السيرفو على أحد أنواع الـ  -
:Stepper System 
 ما هو االستيبر سيستم.  -
 توصيف أنواع األستيبر وطريقة توصيف فنى لها.  -
 إلعدادات المطلوبة لتوصيل اإلستيبر سيستم. ا -
 اإلعدادات المطلوبة لبرمجةاإلستيبر سيستم.  -
 األنواع المختلفة لتوصيالت االستبر موتور على الدرايف.  -
 وطرق التحكم فيه.   Pulse modeلتشغيل االستيبر على  PLCبرمجة خرج من الـ  -

HSPO : High speed pulse output-  
 على االستيبر فى حالة االعطال.   Troubleshootingعمل  -


