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PLc LEVEL 1 (BASICS PROGRAMMING ): 

 وأدوات التحكم األخرى.   PLCوالفرق بين جهاز    PLCالتعرف علي الشركات المصنعة لجهاز  -

 وأنواعها .   EXPANSIONو   PLCدراسة مكونات جهاز  -

 .   PLCفى برمجة جهاز   LADDER DIAGRAMتعلم استخدام لغة  -

 الخاص بنقاط الدخل والخرج .  HARDWAREبـ تعلم استخدام المساحات التخزينية المرتبطة   -

 .   NEGATIVE EDGE / POSITIVE EDGE / RESET / SETتعلم أوامر برمجة مثل :   -

 .    ELECTRICAL CUTTERعمل مشروع ماكينة المقص الكهربي  -

 .  CONAINERداخل الوعاء  TANKتعلم طرق تفريغ الخزان  -

 في خلط السوائل وتفريغها .  LEVEL SENSORSاستخدامات حساسات المستوي  -

 EXTERNALوطلبات خارجية  INTERNAL CALLIVGبه طلبات داخلية  ELEVATORعمل مشروع مصعد   -

CALLING   . 

 منع عكس حركة الموتور ذا القدرة الكبيرة إال بمرور زمن منذ فصل الجهة األولي .  -

 لتفريغ السائل .   FLOWMETERواستخدام   BOILERSعمل مشروع إعداد وتجهيز سائل الغاليات  -

 متعدد المراحل من تعبئة وتغطية وخالفه .   PRODUCTION LINEعمل مشروع خط إنتاج  -

ساعة من العمل وإعادة   48وعمل مشروع لفصل الموتور بعد    COMPAREأوامر برمجة مثل تعلم استخدام  -

 .   RESTأو بعد ساعات من الراحة   MAINTENANCEتشغيله بعد الصيانة 

 .  COUNTERSعمل مشروع خط تعيئة قطع الصابون داخل األوعية باستخدام العدادات  -

 .   MANUAL/AUTOMATICعمل مشروع جراج باستخدام بوابة مشتركة للدخول والخروج والتشغيل  -

 .  ODD / EVEN / ALLعمل مشروع خط انتاج متعدد الوظائف مثل التعبئة الفردية / الزوجية / الكاملة  -

   Kinco K205 EA-18DT , Siemens S7-1200لعملي: # التوصيل ا

 Kinco Builder ,TIA Portalالبرامج المستخدمة :  #

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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

 على االستيبر فى حالة االعطال.   Troubleshootingعمل  -


