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Abstract 
       Automatic control has become an important and integral part of modern 
manufacturing and industrial processes .Automatic control provide means for attaining 
optimal performance of dynamic systems, improve the quality and lower the cost of 
production, expand the production rate, relive the drudgery of many routine, repetitive 
manual operations, etc.. In this paper it has been designed a control system which 
controlled the operation of punch machine .As shown in Fig. (1) this system consists of: 
(1) the programmable logic controller (PLC) which is used to control time and regulate 
the sequence. (2) The Hydraulic system receives and implements the logical commands 
of PLC. (3) Electrical interfacing circuits which are very important to compromise in the 
stages of system. In order to avoid mistakes of direct design and implementation in the 
industrial and production processes and what follows from high material cost, therefore 
Automation Studio Software has been used to design the hydraulic system according to 
the required giving's by using Simulation software before the machine is fabricated, also 
it is distinguished in the simplicity of using ,have a very good specification in design and 
the ability of exposing the parts of the system in one screen and show the connection 
between them ,this led to have expected programmable results.                                                                                               
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  تصميم وتمثيل الكترو هايدروليك لماكنة تثقيب باستخدام المسيطر المنطقي المبرمج

 الخالصة
  لمكائن    اإلنتاج  والتصنيع مهمة جدا وعنصر Automatic controlإن عملية التحكم الذاتي        

. يدوية المتكررةوالتخلص من األعمال ال تكامل لتحقيق زيادة في اإلنتاج ، تقليل الكلفة،تحسين النوعية
 Punchفي هذا البحث تم تصميم وتمثيل منظومة سيطرة تتحكم ذاتيا بعملية إنتاج لماكنة التخريم  

machine , ( المسيطر المبرمج - 1تتكون هذه المنظومة من ) 1( من الشكل رقمPLC  (, الذي أصبح
من العمليات وتوليد الخطوات جزأ مهما في العمليات اإلنتاجية والصناعية التي تتميز بسلسلة ثابتة 

المنظومة الهايدروليكية )  sensors( )2(المنطقية والقرارات استنادا إلى قراءة متحسسات المنظومة 

 االلكترونية    إضافة إلى بناء دوائر التعشيقPLCالتي تقوم بتنفيذ األوامر المنطقية الصادرة من 
ومن أجل تالفي أخطاء التصميم . ن مراحل المنظومة الضرورية والالزمة ألجراء عملية التوافق  ما بي

 من تكاليف مادية عالية تم استخدام برنامج اوالتنفيذ المباشر في العمليات الصناعية واإلنتاجية وما يتبعه
Automation Studio Software  لتصميم المنظومة وفقا للمعطيات المطلوبة وذلك بأجراء عملية  

مة واختبارها ألكثر من مرة للحصول على أفضل أداء قبل البدء بعملية  للمنظوSimulationتمثيل 
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وكذلك يتميز بسهولة االستخدام والحصول على دقة في التصميم وإمكانية  التصنيع أو التركيب للمنظومة
بشاشة ) دوائر التعشيق االلكترونية,المنظومة الهايدروليكية ,المسيطر المبرمج (عرض أجزاء المنظومة

هنتائج جيدة ومطابقة للمخطط إليوإظهار الترابط مابينهما بشكل واضح مما ساعد  إلى التوصل لواحدة 
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