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 أسس التحكم الرقمي:األوىل الوحدة

 

 : اهلدف العام للوحدة 

 .التحكم الرقمي والفكرة األساسية اليت بين عليها هذا العلم أسسلتعرف على ا

 

 :اإلجرائية األهداف

 : تكون لدى املتدرب القدرة على أن عندما تكتمل هذه الوحدة                 

 .الثابتة واآللية القابلة للربمجة واآللية املرنة( ةكياألتوماتي)يشرح الفرق بني اآللية  /1

 .تاريخ تطوير تقنية التحكم الرقمييتعرف على  /1

 .يتعرف على أنواع آالت التحكم الرقمي /1

 .NC التحكم الرقمي على أساسيات نظام يتعرف /1

 .املقارنة بني اآلالت ذات التحكم الرقمي مع اآلالت التقليدية يتقن /1

 . CNCعلى التحكم الرقمي باحلاسب  يتعرف /2

 .DNCالرقمي املباشر  على التحكم يتعرف /7

 .CNCعلى حمتويات ورشة التحكم الرقمي باحلاسب  يتعرف /2

 .التحكم الرقميعلى أنواع أخرى من اآلالت  عرفيت /1

 .التحويل بني األبعاد العشرية واألبعاد الثنائية يتعرف على طريقة /12

 .(Hiden Hein)و كود  (G) لغات الربمجة يتعرف على /11

ــى     يتقيــد /11 ــاع أصــول األمــن والســالمة   ابالســلوا املهــين الســليم وحيــر  عل ــد تب عن

 .تطبيقه ملفردات هذه الوحدة التدريبية
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 Automation  (اآللية) ةكياألتوماتي.    2/2

 

 :ةكياملقصود باألتوماتي.   1/1/1

هو التنظيم أو التحكم التلقائي يف اآلالت، حبيث يتم تنظيم تسلسل العمليات 

والتحكم فيها بواسطة جتهيزات خاصة، وهي كذلك الطرق والوسائل اليت تعني العمال 

 .لإلنتاج بفاعلية أكثر

 

 :ةكيأنواع األتوماتي.     1/1/1

 Fixed Automationة الثابتة كياألتوماتي:  أواًل

ــدما يكــون هنــ       ــات التشــغيل، أي عن ــد ثبــوت عملي اا آالت تســتخدم عــادة عن

 .من أمثلة ذلك عمليات تكرير النفطومعينة وثابتة،  اتؤدي أغراض

 Programmable Automationاألتوماتية القابلة للربمجة :  ثانيًا

اإلنتاج حبيث تكون قادرة على تغـيري ترتيـب   هو نظام صممت فيه ماكينات و

، ويـتم الـتحكم يف   ةالعمليات املطلوبة لإلنتاج وبالتالي القابلية إلنتاج أشكال متعدد

تستخدم عندما تكون هناا قدرة فائقة علـى  و. ترتيب عمليات اإلنتاج بربنامج خا 

ومثـال  ت، لتصـاميم علـى نـوع واحـد مـن اآلال     تغيري عمليـات التشـغيل لتنفيـذ خمتلـف ا    

 .(NC)ذلك التحكم الرقمي 

 Flexible Automationة املرنة كياألتوماتي:  ثالثًا

هي امتداد لنظام اآلليـة القابلـة للربمجـة حبيـث اليوجـد زمـن ضـائع يف عمليـة         و

تســـتخدم عنـــد مرونـــة عمليـــات التشـــغيل، ومثـــال ذلـــك الـــتحكم  يعـــادة الربمجـــة، و

 .(CNC)الرقمي باحلاسب 

 

 :ة يف مجال اإلنتاج كياألتوماتي.    1/1/1

ــادة اإلنتــاج، التكلفــة العاليــة للعمــال، ارتفــاع ســعر     : ســباب منهــا ألازدهــرت و  املــواد  زي

 .اخلام، نقص العمالة املدربة، األمان يف العمل، تقليل وقت التصنيع
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 :تاريخ تطور تقنية التحكم الرقمي .      2/2

مت ابتكـار حامـل   . يف آالت النسـيج   كيللـتحكم األتومـاتي  مت استعمال صفيحة مثقبة :  1222

 .بيانات قابل لالستبدال كبداية للشريط املثقب املستخدم حتى اآلن

مثـل طريقـة   ) بواسـطة صـفيحة عليهـا نقـاط بـارزة       كيأتومـاتي ( بيـانو ) مت التحكم يف :  1221

مت . شـريط ورقـي مثقـب    من خـالل اهلـواء املضـغوط عـرب    ( أوكرديون ) مت التحكم يف (.  برايل 

 .ابتكار ورق كحامل بيانات للتحكم يف العمليات امليكانيكية

عرف اإلنسان أن حساب البيانات ونقلها بسـرعة ال يكـون ممكنـًا يال يف شـكل ثنـائي      : 1112

 .باستخدام مفاتيح يلكرتونية( 2/1ال  أو /متغريات تأخذ قيمتني فقط مثل نعم)

 .حكم الرقمي املستخدمني يف الوقت احلاليمت يعداد أساسيات احلاسب والت

دعت القوات املسلحة األمريكية يىل تطوير آلـة تفريـز حمكومـة رقميـًا لتصـنيع أجـزاء        :  1112

 .ديناميكية هوائية معقدة خاصة بصناعة الطائرات

آلة تشغيل تعمل بـالتحكم الرقمـي، يـتحكم بهـا صـمام انبعـاثي يـوفر         مت استعمال أول:  1111

 .زامنة على ثالثة حماور يتم تشغيله عرب شريط مثقب مشفر ثنائيًاحركة مت

 .ةبناء أول آلة حتكم رقمي واستعماهلا ألول مرة يف الواليات املتحدة األمريكي:  1117

 .حكم الرقمي من ينتاجها يف هانوفرالشركات املنتجة يف أملانيا تعرض أول آالت الت:  1122

كومــة رقميــًا ذات الــتحكم يف الوضــع والــتحكم يف اخلــط يــزداد اســتعمال اآلالت احمل: 1122

 .والتحكم يف الكنتور يف أملانيا

االنتقال من التحكم الرقمي املصمم باملكونات املادية يىل التحكم الرقمـي باحلاسـب   : 1171

 (.CNC)القابل للربمجة 

 (.DNC)يزداد استعمال أنظمة التحكم الرقمي املباشر : 1122

وأنظمـــة التصـــنيع املـــدعم ( CAD)أنظمـــة التصـــميم املـــدعم باحلاســـب اآللـــي  يـــزداد اســـتعمال 

 مـن  ءابدًا كي، وهذه األنظمة قادرة على معاجلة بيانات الشغلة أتوماتي(CAM)باحلاسب اآللي 

 .التصميم وحتى عمل برنامج التحكم الرقمي ويجنازه
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  باحلاسب اآللي يعمل العلماء اآلن بشكل مكثف يف مشروع التصنيع املتكامل

(CIM ) واملقصود بذلك هو تدفق املعلومات بشكل كاف على مجيع مستويات

 .املؤسسة

 أنواع نظم التحكم الرقمي واملقارنة بينها.       2/2

 

  NCالتحكم الرقمي  .1

  CNCالتحكم الرقمي باحلاسب  .1

 DNCالتحكم الرقمي املباشر   .1

 

 :  Numerical Control ( NC) التحكم الرقمي.     2/3/2

 

 NCمفهوم التحكم الرقمي  .    1/1/1/1

ـــ ذا أريــد صــنع قطعــة تشــغيل مــا علــى آلــة تشــغيل تقليديــة     ي ـــ   أي مــتحكم فيهــا باليــد  ــ ـ

 :عندئذ سيقوم الفين املختص بإعداد خطة عمل تشتمل على

 .حتديد أدوات القطع املناسبة*  

 .حتديد سرعات القطع وأعماق التشغيل املناسبة*  

 . ترتيب خطوات تشغيل اخلامة*  

على خرباتـه ومعارفـه ومهاراتـه الشخصـية، وتـتم ترمجـة خطـة العمـل يىل          وكل ذلك بناًء

منتج من خالل التحكم يف اآللة، وذلك من خالل تشغيل مفاتيح وروافع وطارات يدوية وغريهـا  

 .وبذلك سيتم ينتاج الشغلة
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 مبدأ التصنيع بالنسبة آلالت التشغيل التقليدية                              

يذا أردنا أن وحصل على جودة تشغيل وزمن تشغيل غري مرتبط بتباين قـدرات الفـين    -

 .املختص عندئذ يتعني علينا استخدام التحكم الرقمي

طريقـة للتشـغيل اآللـي آلالت التشـغيل باالعتمـاد علـى       التحكم الرقمـي عبـارة عـن      -

 .(Characters)مجموعة من األحرف واألرقام، ويشارات خاصة 

مجموعة كاملة من التعليمات املرمزة املعدة لتنفيـذ عمليـة تشـغيل تـدعى بالربنـامج       -

(Program). 

ا لتتلقاهــ Correspondingهــذا الربنــامج يرتجــم يىل يشــارات كهربائيــة متوافقــة       -

 .احملركات اليت تقوم بتشغيل آالت التشغيل

ــدة     - ــات املتحـ مت اســـتحدال الـــتحكم الرقمـــي املوصـــوف بشـــكل بســـيط يف الواليـ

 .(NC) أو باختصار (Numerical Control)األمريكية، وقد أطلق عليه اسم 

 

بيانات اخلام 
 والعدد واآللة

 ترتيب
 اخلطوات

 خربات
 ومهارات

 :أخي املتدرب   

 .واألدوات حيافظ عليها تنظيم وترتيب العدد
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 : (NC)املكونات األساسية لنظام  .     1/1/1/1

 :العناصر التاليةين أنظمة التحكم الرقمي تتألف من 

 :(Punch Tape) مثقب الشريط -1

 يقوم املربمج بتحويل تعليمات التشغيل يىل ما يوافقها من مجموعة ثقوب                         

 (Hole Pattern)      كم الرقمـي نوعـا مـن أنـواع     علـى شـريط، تسـتخدم وحـدات الـتح

بيـوتر حيـول تعليمـات    روكوماملثقبة، أما الوحدات احلديثة فإنها تتألف من ميكاألجهزة 

 .مجموعة من الثقوب عن طريق وحدة تثقيب الشريط املرتبطة بهالتشغيل يىل 

 :(Controller)و جهاز التحكم  (Tape Reader) قارئ الشريط  -1

 يقوم قارئ الشريط بقراءة مجموعة الثقوب وحيوهلا يىل ما مياثلها من رمز إلشارة           

ارة كهربائيـة متوافقـة تنتقـل    التحكم بتحويل هـذا الرمـز إلشـ   كهربائية، ثم تقوم وحدة 

 .حمركات آلة التحكم الرقمييىل 

 (: NC Machine) آلة التحكم الرقمي  -1

تســتجيب هــذه اآللــة لإلشــارات القادمــة مــن وحــدة الــتحكم، وبالتــالي تقــوم اآللــة       

 .املطلوبة لتصنيع مشغولة مابتنفيذ احلركات 

 

 
 

 ( NC)  ةالعناصر املؤلفة ألنظم

 

 
 

 

 

 

كمبيوتر ميكرو
 ومثقب شريط

 وحدة حتكم

 مثقب شريط
 بيانات الرسمة

 بيانات العدد
 جداول حسابية
 مهارات فنية
 وبرمجية

 شريط مثقب

 .N.Cآلة  

 برنامج
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 (وترمجتها ) الرموز على الشريط املثقب  
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 : (NC) ميزات نظام التحكم الرقمي.     1/1/1/1 

، فمثاًل ميكن يجراء عملية خراطة واحدةية يجراء عدة عمليات يف آن يمكان -1

 .داخلية وخارجية يف آن واحد باستخدام حاملي قلم على مجريني مستقلني

 .اقلم 11 ـــ 2من ا حباملي أقالم حيوي كل منهم ( NC) تزود خمارط  -1

نة خبازنة بتغيري األقالم أثناء العمل باالستعا اقلم 11ميكن استخدام أكثر من  -1

 .اقلم 12ـــ 11أقالم قد حتوي من 

مرونة مكائن التحكم الرقمي وكذلك التقدم يف مواد صناعة أدوات القطع  -1

أدى يىل السماح بزيادة سرعة الدوران فقد تصل السرعة القصوى على املخارط 

 .دقيقة/لفة 12222ـــ   7222الصغرية 

 .القدرة على تشغيل األشغال املعقدة يف عمليات تشغيل خمتلفة يف آن واحد -1

اض الزمن الالزم لتشغيل وجتهيز الشغلة مقارنة باستخدام املخارط اخنف -2

 .التقليدية

 

 

 برج العدد ملخرطة الفرش املائل
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 :مقارنة باملكائن التقليدية (NC)تحكم الرقمي مميزات نظم ال.   1/1/1/1

   .معقدة تنفيذ أشكال- 1     .ختطيط ينتاجي أفضل- 1

  .تقليل نسبة  تلف اخلامات- 2       .دقة ينتاج عالية- 1

  .سرعة تبديل أدوات القطع- 7               . زمن ينتاج أقل- 1

 .قابلة للتكرار- 1
 

 
 

 : Computer Numerical Control (  CNC)   التحكم الرقمي املزود باحلاسب اآللي. 2-3-1

ذو ذاكــرة حلفــظ الــربامج غــري منفصــل عــن  هــو نظــام حتكــم رقمــي مضــاف يليــه حاســب آلــي 

 تقـوم بتحقيـق     Machine Control Unit (MCU) احلاسـب حيتـوي علـى وحـدة حتكـم       .اآللـة 

 . اليت باستطاعة اآللة القيام بها ومعاجلة برنامج التشغيل ومقارنته باحلركات العامة

  ختزن برامج التشغيل حبيث ال تنمحي  ( Soft Ware )وحدة التحكم حتتوي على برمجيات 

 صول على ميكن يعادة تشغيل الربنامج بشكل متكرر للحو ندما تتوقف اآللة عن العمل،ع

يح ذات أحـــرف وأرقـــام إلدخـــال احلاســـب حيتـــوي علـــى لوحـــة مفـــات املشـــغوالت املصـــنعة وآالف 

 (Tool Path)وهــو مــزود بشاشــة تقــوم بعــرض برنــامج التشــغيل ومســار األداة القاطعــة الربمجــة 

 .الناتج،الذي ميكن من خالله معرفة األخطاء يف برنامج التشغيل

 

 احلديثة CNC ةالعناصر املؤلفة ألنظم

 رمسة الشغلة
 بيانات العدد
 بيانات فنية
 وحسابية

 يدخال

 برنامج تشغيل حاسب آلي

 :أخي املتدرب   

جتنب تراكم العدد القاطعـة والعـدد اليدويـة علـى بعضـها كـي ال       

 .تتلف
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 : ( NC )مقارنة مع الـ ( CNC ) الـ  يزاتمم . 1-1-1-1

ــزات احلاســب الفيزيائيــة     / 1 الالزمــة إلضــافة عمليــة    ( Hardware) التخفــييف يف حجــم جتهي

 .( Soft Ware ) وثابة برمجيات (MCU)حيث ميكن برمجتها داخل  ؛تشغيلية جديدة لآللة

 .(CNC)برنامج التشغيل ميكن كتابته، ختزينه، عرضه، وتنفيذه مباشرة على آلة / 1

 . ين أي قسم من برنامج التشغيل املدخل ميكن يعادة طلبه للتشغيل وتعديله حسب احلاجة/ 1

 (. Simulation) حركات أداة القطع ميكن توضيحها يلكرتونيًا / 1

 .(MCU)ختزين عدة برامج يف وحدة التحكم باآللة  /1

 .مع بعضها وتوصيلها يىل حاسب رئيسي ( CNC) ربط عدة آالت / 2

 

 : CNC مميزات وعيوب آلة التحكم الرقمي املزود باحلاسب اآللي. 1-1-1-1

 

 CNC  عيوب  CNCمميزات 

 .تكاليف استثمارية عالية .1 .أكثر فاعلية .1

املستخدم مع ثبات جودة عدم االعتماد على  .1

 .املشغوالت

 .ارتفاع تكاليف الصيانة واخلدمة .1

 .سرعة التعرض للخلل .1 .اأكثر دقة وضبط .1

 .زمن التجهيز طويل .1 .ينتاج قطع متماثلة .1

 .عبء نفسي على املستخدم .1 .تقليل نسبة التالف .1

  .غالل أفضل للعدة وزمن تشغيل أفضلاست .2
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 :  Direct Numerical Control ( DNC)  التحكم الرقمي املباشر.         2/3/1

ج مركـزي بواسـطة شـبكة    حباسـب ينتـا  هو توصيل عـدة آالت تشـغيل حمكومـة رقميـًا     

يقوم احلاسب بإمداد اآلالت جبميع البيانـات الالزمـة لتتـابع الـتحكم، فينتقـل      و.  اتصال مباشر

 .الربنامج اخلا  بإنتاج الشغلة من ذاكرة احلاسب مباشرة يىل آلة التحكم الرقمي احملددة

ويصمم احلاسب حبيث يزود كل آلة علـى حـده بربنامجهـا املطلـوب يف الوقـت املناسـب،       

 (. DNC) وهذه العملية معروفة وثابة التحكم الرقمي املباشر 

 

 
 

 احلديثة DNC ةالعناصر املؤلفة ألنظم

 

 : DNCمكونات نظام الـ  . 1-1-1-1

 احلاسب املركزي. 

 الذاكرة الرئيسة اليت تقوم بتخزين الربنامج. 

  خطوط االتصال ( الشبكةNetwork .) 

 آالت التحكم الرقمي. 

DNC 

 احلاسب املركزي

Main host Computer 

 برنامج
 تشغيل

 برنامج
 تشغيل

 برنامج
 تشغيل

 برنامج
 تشغيل

 برنامج
 تشغيل

 :أخي املتدرب   

التزييت والتشـحيم املستمر لـآلالت حيفظهـا مـن التلـف     احلر  على 

 .ويزيد من عمرها االفرتاضي
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 : DNC  مميزات نظام الـ .   1/1/1/1

 .أكثر من آلة باستخدام حاسب واحد التحكم يف/ 1

 .يشرتط وجوده يف نفس مكان اآلالت احلاسب املستخدم ال/ 1

يىل شبكة موحدة لتشغيل عدة آالت يف وقت  (DNC)ميكن أن توصل عدة أنظمة من الـ / 1

 .واحد

 . نظام حتكم رقمي توزيعي ضخم/ 1

 

 
 

 الضخمة(  DNC) العناصر املؤلفة ألنظمة التحكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وحدة

 حتكم حملية     

DNC 

 احلاسب املركزي

Main host Computer 

DNC 

 احلاسب الفرعي

DNC 

 احلاسب الفرعي

C.N.C. 2 C.N.C. 1 C.N.C. 3 C.N.C. 4 
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 : CNC  ونظم الـ  DNC  مقارنة بني نظم الـ.    1/1/1/1

 

 CNCونظام الـ     DNCنظام الـ  

يتحكم احلاسب املركزي يف عدد كبري من 

 .اآلالت

 .يتحكم  احلاسب  يف آلة واحدة

عن اآلالت  ايكون احلاسب املركزي بعيد

 .اليت يتحكم فيها

 .لآللة ايكون احلاسب مالصق

احلاسب املركزي هدفه ليس فقط التحكم 

يف اآلالت بل هو جزء من نظام توفري املعلومات 

 .إلدارة املصنع

احلاسب املستخدم يف هذا النوع يسخر كل 

 .يمكانياته خلدمة اآللة
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 (CNC) نيع لـ مراكز التص.     2/4

 (Machining Centers and Turning Centers) 
 

 :هذه األنظمة مجهزة بـأن ، حيث ( CNC)تقنية تعترب مراكز التصنيع آخر ما وصلت يليه 
 

ــوي بعضــها    *   ــة ألدوات القطــع حيت مبــدالت آلي

على مبدالت تستطيع تبديل تسعني أداة قطـع  

 .خمتلفة

 

املشـغوالت يف  طاوالت تشغيل تسمح بتحريـك  * 

 .أوضاع معقدة لتوفري وقت الضبط

 

(  Pallets) طــاوالت عمــل متحركــة تــدعى  * 

تســــــتخدم يف حتميــــــل وتفريــــــ  املشــــــغوالت  

 .بشكل آلي

 

قـادرة  (  Indexing heads )رؤوس تقسيم * 

علـــى حتريـــك املشـــغوالت بالزوايـــا التشـــغيلية  

 .املطلوبة، لتوفري أوضاع تشغيل معقدة

 

 
  



 CNCمبادئ التحكم الرقمي باحلاسب 

 

 اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج

 

 

26 

 

 

 : Other Types of CNC Machines  ( CNC) أنواع أخرى من آالت الـ .      2/5

 :(EDM)  آالت القطع بالسلك .   1/1/1

يلكـــرتود يقتلـــع املـــادة  (0.3mm –0.1)تســـتخدم ســـلكًا ذا قطـــر صـــغري يـــرتاوح بـــني  

الناجم عن الشرر الذي يتحرا أفقيًا مع السلك الذي يكون مشـدودًا بـني    (Erosion)بالتآكل 

دحروجني مرتبطني بطاولتني أفقيتني علوية وسفلية ميكن أن تعمالن وحـورين أو أربعـة ويقـوم    

 .بالتحكم بالطاولتني (CNC) نظام التحكم

ــة      ــاج القوالــب والقطــع املقحمــة ذات الســطوح العمودي كقوالــب حقــن  تســتخدم هــذه اآلالت إلنت

، وأدوات القطــــع (Trim dies)وقوالــــب القـــص   (Plastic Extrusion Dies) البالســـتيك 

 (.Form Tool)التشكيلية 

 

  ( EDM) القطع بالسلك الشرري      

 تفري  مشغولة باحلصول على فراغ ثالثي البعد ألسطح مائلة

 

 

 :املتدرب أخي 

 من اعدم العبث يف مكائن التحكم الرقمي باحلاسب اجنبك كثري            

 .املخاطر            
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 (: Laser CNC Machine) باستخدام أشعة ليزر   ( CNC) آالت القطع  .      1/1/1

من ضوء الليـزر املركـز لقـص الشـغلة بالشـكل املطلـوب حيـث         اكثيف اتستخدم شعاع 

وبسـبب عـدم وجـود قـوى     ( هقطعـ )املـراد  حيدل ارتفاع سريع لدرجة حرارتها يقوم بتبخري املعـدن  

 .ميكانيكية فإن عملية القطع بالليزر ال تسبب تشوهًا يذكر يف القطعة املنتجة

قطــار الصــغرية جــدًا واجملــاري  وهــذه اآلالت تكــون فعالــة جــدًا يف عمــل الثقــوب ذات األ  

 .الضيقة

        
 توجيه شعاع الليزر   آلة قطع الصفائح بالليزر       

 CNCباستخدام التحكم الرقمي                          CNCباستخدام احلاسب اآللي بنظام 

 

 

 

 :أخي املتدرب   

بشكل جيـد سبـــب للحوادل عــدم تثبيتــك ألداة القطع والشغلة 

 .املؤسفة
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 :الربجمة /.      2/6

 .ىل أعداد ثنائيةهي لغة تفهمها املاكينة ويتم حتويلها من أعداد عشرية ي: الربمجة

 :لغات الربمجة.    1/2/1

ين تقنية التحكم الرقمي هي تقنية عاملية ال يقتصر ينتاجها علـى شـركة معينـة، حيـث     

حــول العــاو تقــوم بتصــنيع هــذه التقنيــة املتطــورة، ونظــرًا لتعــدد هــذه    ين هنــاا عــدة شــركات  

 .الشركات فقد نشأت عدة لغات للربمجة

 ( .تكون الربنامج التشغيلي)ين لغات الربمجة عبارة عن أحرف وأرقام ويشارات ورموز 

ختتلــف هــذه املعطيــات بــاختالف اللغــة الــيت تســتخدمها آلــة الــتحكم، وحيــث ين تقنيــة     

لرقمي تقنيـة عامليـة ميكـن اسـتريادها مـن أي بلـد يف العـاو فيجـب علـى فنيـي البلـد            التحكم ا

املستورد التمكن من التعامل مع هذه التقنية وخصـائص لغتهـا الربمجيـة، وذلـك بـاالطالع علـى       

 .يستطيعون اإلفادة من هذه التقنيةالربمجة، حتى ـــ كتالوجات ـــ قوائم تعليمات 

 : ومن أمثلة لغات الربمجة

 .كود ( G) لغة / 1

 .( Heiden Hein) لغة / 1

 

 :أخي املتدرب   

 .الربمجة عليهاها هو سر تفوقك يف معرفتك بلغة اآللة اليت تعمل علي
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 :طرق الربمجة.    1/2/1

 :يوجد نوعان من الربمجة

 :الربمجة اليدوية: أواًل 

هي اإلعداد املباشر للربنامج التشغيلي عن طريق فين الربمجة، وحتـى يكـون فـين    

 :ربنامج التشغيلي اجب أن يتوفر لهعلى يعداد ال االربمجة قادر

 .بيانات الشغلةـ 1

 .ـ بيانات العدد1

 .ـ مهارات فنية1

 :ما يليثم يقوم الفين بـتحليل 

 ( .أدوات القطعاألبعاد والتفاوتات، )مات الفنية ـ حتديد املعلو1

 .(مليات التشغيل والعدد املستخدمةوا يناسب ع)ـ حتديد أفضل ترتيب خلطوات التشغيل 1

 (.عمليات التشغيل ـــبرمجة  ـــكيفية كتابة )ـ املعلومات الربمجية 1
 

 .إنشاء الربنامج التشغيلي وختزينهبناء على املعطيات السابقة يقوم فين الربمجة ب

 تطلب مواصفات خاصة لفين الربمجةين الربمجة اليدوية ت. 

  عند برمجة املشغوالت غري املعقدةين الربمجة اليدوية تفيد. 

 أطوالا ين الربمجة اليدوية ميكن أن تستغرق وقت. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

خبرات 

 فنية

بيانات 

 حسابية

بيانات 

 العدد

بيانات 

 الشغلة

رسمة 

 الشغلة

 مراجع اآللة

برنامج 

 تشغيل

 معلومات برمجية فين

 ترتيب خطوات
 ختزين التشغيل
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 الربمجة اآللية:  ثانيًا

عن طريق االستعانة بنظام التصميم والتصنيع د غري املباشر للربنامج التشغيلي هي اإلعدا

 (. CAD/CAM) املدعم باحلاسب اآللي 

 :ما يلي توفر لهيعلى يعداد الربنامج التشغيلي اجب أن  احتى يكون احلاسب قادرو

 (.نوعها، أبعادها، أعماق القطع ) بيانات الشغلة -1

 (.نوعها، أرقامها، أقطارها، أطواهلا ) بيانات العدد -1

 .(عدة بالنسبة حلدود تشغيل اخلام مسار حركة ال) حدود ومسار التشغيل -1

 .(م الدورات وحتديد لغة الربنامج قدرة الفين على استخدا) مهارات فنية -1

 :عطيات يف احلاسب يقوم باستنتاج بعد يدخال هذه امل

 (.سرعات الدوران والتغذية ) العمليات احلسابية والفنية -1

 (. CAD/CAMحسابات هندسية، ) القطع  ةمسار أدا-1

ــة        ــامج تشــغيلي بلغ ــات يىل برن ــل هــذه املعطي ــم يقــوم املعــاي بتحوي اســتعدادًا  ،( CLD) ث

ثـم يـتم    ،( Post Prpcessor) ة املعـاي املتقـدم   لتحويلـه يىل لغـة النظـام احملكـوم رقميـًا بواسـط      

 .يىل اآللة بواسطة الوصلة البينيةنقله 

 اء الربنامج التشغيليين الربمجة اآللية ختفيف وقت ينش. 

 لربنامج باستمرار قبل نقله لآللةين الربمجة اآللية ختترب صحة ا. 

 لغة برمجة لتناسب أي آلة حتكم ين الربمجة اآللية تنشئ الربنامج التشغيلي بأي. 

 :الرتمجة من لغة يىل أخرى .    1/2/1

ــًا بلغـــة برمجيـــة     ، وآلـــة (أ ) لقـــد وجـــد أنـــه يف حالـــة كـــون الربنـــامج التشـــغيلي مكتوبـ

، فــإن اآللــة ال تســتطيع تنفيــذ الربنــامج   (ب ) الــتحكم الرقمــي املتــوفرة تســتخدم لغــة برمجيــة   

 (.ب ) للغة الربمجية التشغيلي يال يذا مت حتويله يىل ا

 

 :أخي املتدرب   

 .جتنبًا للحوادلند تثبيت العدد القاطعة والشغلة كن على حذر ع
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 :امن ميكن استخدامهاحلل هذه املشكلة توجد طريقت

 :يعادة كتابة الربنامج التشغيلي:  أواًل

مـن جديـد،   ( اليدويـة  ) هذه الطريقة غري عملية، يذ ينهـا تعتمـد علـى يعـادة الربمجـة      

 .اجدًا ومعقد اخصوصًا يذا كان الربنامج التشغيلي كبري طويال االيت قد تستغرق وقت

 :استخدام تقنية احلاسب اآللي يف الرتمجة:  ثانيًا

 هذه الطريقة سهـــلة وسريعـــة جدًا، يذ ينه يتم تزويــد احلاسب اآللي بلغـــة 

 (CLD  )Current Location Data         وهـي لغـة وسـيطة بـني خمتلـف لغـات الربمجـة، ثـم ،

 .ل الربنامج يىل لغة آلة التحكمحيو ( Post Processor) بواسطة املعاي املتقدم 

 

 :التغذية الراجعة/.      2/7

وقـــدار احلركـــة احلادثـــة ومقارنتهـــا ( نظـــام الـــتحكم ) هـــي تبليـــ  مصـــدر احلركـــة 

بـاملطلوب، حيــث ين نظــام الــتحكم يرســل يشــارة وقــدار حركــة حمــددة يىل احملركــات الــيت  

حتـدد  ( مـن نظـام التغذيـة الراجعـة    )راجعة يتلقى نظام التحكم يشارة وتنفذ هذه احلركة فورًا 

 .مقدار احلركة املنفذة

يقوم نظام التحكم بتحقيق دقة مسار احلركة احلادثة، بتعزيز أو ييقاف أو تعديل أمـر  

 .احملركاتحركة 

 :نظام التغذية الراجعة.   1/7/1

 الدارة املغلقة :  أواًل

 .(فوالذية، زجاجية ) ة طية تركب على املنزلقمسطرة تدريج حتدد املسافات اخل -

 .تركب على فرش اآللة ةوحدة استشعار كهروضوئي -

 :( SERVOS) حمركات سريفوس  -

 تيار مستمر :  حمركات" DC" تيار مرتدد ، "AC " هيدروليكية ،. 

 يار الذي حيدد سرعة دوران احملراسرعة حمرا متغرية تعتمد على شدة الت. 

  بالغة الدقة مع قوة احملركات، بسبب ( جهازResolvar ). 

  يعاب عليها كثرة الـ (hardware ). 
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 :الدارة املفتوحة :  ثانيًا

 .(زجاجي ، فوالذي) دوران يركب على احملرا  قر  مدرج حيدد زوايا -

 .تركب على الغالف( كهرومغناطيسية ) وحدة استشعار كهروضوئية  -

 (: Steping) حمرا دوار خطوي  -

  سرعة ثابتة (122ْ /Pulse  دفعة). 

  تتميز بقلة أنظمة (Hardware )، التغذية الراجعة. 

 

 :(وحدة االستشعار ) معلومات فنية  .     1/7/1

 حتس بالضوء  ــــ الذي مير بالتدريج الفوالذي أو( الكهروضوئية ) وحدة االستشعار 

 .واحملررة للضوء بصورة متبادلةالزجاجي ــــ عند املناطق الكامتة للضوء 

على خاليا االستشـعار الـيت   ( االنعكاس، النفاذ ) يكون التعامل مع الضوء يما بطريقة 

، وهــذه (وحــدة اســتكمال وتــرقيم يلكرتونيــة ) يىل نبضــات ذات قــيم حمــددة بواســطة حتوهلــا 

 .حقق لتحديد قيمة املوقع واملقاسيىل نظام التحكم وُت القيم تعود

 ةيا استشعار كهرومغناطيسيتوجد خال.  


