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 تمهٌد

 

تتكون خطوط االنتاج وخطوط التجمٌع والمكابن المستخدمة فً المعامل 

أجزاء غالبا ما تكون إلكترونٌة صغٌرة  والمنشآت الصناعٌة من أجهزة مإلفة من

ذات أهمٌة كبرى فً تكامل تشغٌل خطوط االنتاج والتوزٌع من أمثلتها 

 أمكانت هذه االالت ذات انتاج فردي أالمتحسسات والمشغالت المختلفة، سواء 

االمور المتعلقة ب وألهمٌة الموضوع البد للطالب أن ٌكون ملما   ،انتاج كمً

مكانٌة التعرف على مختلف اآللٌات الموجودة إمن حٌث كافة ٌع بتكنولوجٌا التصن

وكذلك  ،فً خطوط التجمٌع وكٌفٌة التعامل معها بشكل واسلوب صحٌحٌن

لذا  تم  ،االستخدام االمثل لالدوات المتوافرة ذات الصلة المباشرة بهذه الخطوط

متكاملة وضع هذا الكتاب الذي ٌتناول فٌه أنظمة المٌكاترونٌكس الصناعٌة ال

ووظٌفة كل جزء من أجزابها لكً ٌكون الطالب قادرا  على تشغٌلها وصٌانتها 

  وإدامتها بالشكل االمثل.
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 المقدمة

 

له وصحبه آالحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على اشرف الخلق والمرسلٌن سٌدنا محمد وعلى 

 أجمعٌن.

ظً أِط اٌرذس٠ث١ح ِٓ ذط٠ٛش إٌّا٘ط اٌؼ١ٍّح ٚاٌثشا إٌّٟٝٙ ٌمذ عؼد اٌّذ٠ش٠ح اٌؼاِح ٌٍرؼ١ٍُ اٌ       

على امتالك المإهالت والمهارات العلمٌة الفنٌة والمهنٌة وكذلك لسد متطلبات  القادرة ّالواخذؤ١ً٘ اٌ

فً ظل التطورات والخطوات التً وفق التقدم العلمً الحاصل على العمل  سوق العمل وإٌجاد فرص

 لتقدم واالنطالق السرٌع. ٌخطوها العالم نحو ا

 على فقد خطت المدٌرٌة العامة للتعلٌم المهنً خطوات اٌجابٌة تتفق مع الدول المتقدمة فً بناء البرامج     

 ،فً تحدٌث الكتب التربوٌة والعلمٌة اتوقد تمثلت هذه الخطو كافة االختصاصاتبو ،وفق أسالٌب حدٌثة

وجه الخصوص افتتاح فرع المٌكاترونٌكس بقسمٌه على نها ثة وممستحدوفتح الكثٌر من االختصاصات ال

تمثل هذه ، و)خطوط اإلنتاج والتوزٌع(تكنولوجٌا صناعٌة  -ومٌكاترونٌكس ،سٌارات -مٌكاترونٌكس

وفق الرإٌا العلمٌة التً تتوافق مع الواقع  على فً بناء الوطنالتً تساعد األساسٌة  إحدى الركابزالخطوة 

هذا عزٌزي الطالب والٌوم نضع بٌن ٌدٌك  ،ت سوق العمل اآلنٌة والمستقبلٌةتطلباالعملً الذي تفرضه م

على المفاهٌم األساسٌة للتدرٌب العملً ألنظمة المٌكاترونٌكس الحدٌثة المتوفرة فً مل تالذي ٌشالكتاب 

فنً المهتم معظم المنشآت والمعامل الحدٌثة وطرق التعامل معها من اجل تكوٌن الفهم الشامل والمتكامل لل

بصٌانة تلك األنظمة الحدٌثة بكل ما تحتوٌه من عقول إلكترونٌة وأنظمة المتحسسات والمشغالت التابعة 

هذا وحدات المٌكاترونٌكس الصناعٌة واألسالٌب الحدٌثة  البد لنا من أن نتفحص فً كتابنافلذلك  ،لها

زمة اللالمعلومات والمهارات العلمٌة ا الفنً المختص سابإلك المتبعة فً استخدامها وصٌانتها وإدامتها

 لهذا التخصص.

نا األعزاء من بوجل أن نكون قد أسهمنا بشكل متواضع فً نشر المعرفة بٌن أبنا من هللا عز انرجوو    

 العزٌز.طلبة التعلٌم المهنً وفً خدمة هذا الوطن 

 

  . نه سمٌع مجٌبإفتح هذا التخصص و اإلعداد له  علىل هللا التوفٌق لكل العاملٌن ؤونس
                         

 المؤلفون                                                                                                  
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 األنظمة الكهروهٌدرولٌكٌة

Electrohydraullic Systems 

 األهداف

 الهدف العام :

هٌدرولٌك والتعرف على مكوناتها وٌهدف هذا الفصل إلى تعرٌف الطالب بأنظمة الكهر

  .وإلى مبدأ عملها

 

 األهداف الخاصة:

 تعرٌف الطالب بالمواضٌع التالٌة:

 المنظومات الكهروهٌدرولٌكٌة .1

 مكونات النظام الكهروهٌدرولٌكً .2

 المفاتٌح الكهربابٌة وانواعها .3

 المرحالت وانواعها .4

 والمشغالتالحساسات  .5

 الدوابر الكهربابٌة فً النظام الكهروهٌدرولٌكً .6

 

 

 

 األولالفصل 
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 الفصل   
 التعرف على 

 

   مكونات  –المنظومة الكهروهٌدرولٌكٌة

دوابر الرموز  –الكهروهٌدرولٌكً النظام 

circuit symbols  رسوم الورموز

graphic symbols –   رموز نقل

 Energy Transfer)الطاقة 

Symbols) القٌاس واجهزة 

(Measuring Devices) –  رموز

 Electrical)الدوابر الكهربابٌة 

Circuits Symbols) –  مخطط دابرة

الدابرة الكهربابٌة  – كهروهٌدرولٌكٌة

فً المنظومات  المستخدمة

 الكهروهٌدرولٌكٌة.

 نظمة الكهروهٌدرولٌكٌةاأل

 

 

 

 

 

 

 محتوٌات
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 المقدمة: 1-1

هناك حاجة إلى تركٌز قدرة عالٌة، وتشتٌت حرارة  عندما تكونتستخدم األنظمة الهٌدرولٌكٌة  

 Electro-Hydraulicبشكل جٌد أو حاجة إلى قوى مفرطة. وبالنسبة إلى األنظمة الكهروهٌدرولٌكٌة )

systemsخرى هٌدرولٌكٌة وهً:أجزاء كهربابٌة و( فهً مإلفة من أ 

 والحركة.(: وهً المسإولة عن تولٌد القوة Cylindersاألسطوانات ) -1

دخال اإلشارة ومعالجتها )كعناصر الوصل والفصل إأجزاء كهربابٌة وأجزاء إلكترونٌة ألجل  -2

 والمتحكمات القابلة للبرمجة(. electromechanical switchesالكهرومٌكانٌكٌة 

 

 إن وجود العناصر الكهربابٌة واإللكترونٌة للتحكم بالمنظومة الهٌدرولٌكٌة له ممٌزاته وهً:

 قل اإلشارة الكهربابٌة بواسطة قابلوات وبشكل سرٌع وسهل ولمسافات طوٌلة.ٌمكن ن 

  فً مجاالت األتمتة تتم بمعالجة اإلشارة بوسابل كهربابٌة مما ٌحسن من اختٌار النظام

 الكهروهٌدرولٌكً.

  إن بعض المكابن تتطلب اسالٌب تحكم معقدة )مثل معالجة المطاط(. بهذه الحالة غالبا  ما ٌكون

 وأقل تعقٌدا  من نظام التحكم المٌكانٌكً أو الهٌدرولٌكً. ا  حكم الكهربابً اقتصادٌالت

 

 أما مجال التطبٌق فإن النظام الكهروهٌدرولٌكً ٌستخدم فً مجاالت عدٌدة منها:

وتولٌد القوى  machine toolsمقاطع تشكٌل المكابن )مثل أنظمة تغذٌة عدد الماكنة  .1

 للضاغطات(.

 (.production machineثل أنظمة القٌادة للمكابن المنتجة تركٌب اآللٌات )م .2

 بناء الطابرات )مثال  فً تحرٌك المصاعد واألجنحة(. .3

 بناء السفن )مثال  إدارة الدفة(. .4

 

 ( أجزاء النظام الكهروهٌدرولٌكً.1-1ٌوضح المخطط  المبٌن فً الشكل )
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 ً.( أجزاء النظام الكهروهٌدرولٌك1-1الشكل )

 

تم معالجتها ومن ثم ترسل إلى جزء القدرة تٌتم تولٌد اإلشارة فً جزء التحكم باإلشارة، حٌث  

 (.Interfaceالهٌدرولٌكً من خالل الربط البٌنً )

 فً مقطع القدرة الكهربابٌة ٌتم تحوٌلها إلى طاقة هٌدرولٌكٌة ومٌكانٌكٌة.
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 graphic symbolsورموز رسوم  circuit symbolsرموز دوابر اسم التمرٌن :  1-2

 1رقم التمرٌن:  

 ساعات 6الزمن المخصص:

 المٌكاترونٌكس      مختبر:      مكان التنفٌذ

 

 األهداف التعلٌمٌة:   

 

 على: ٌجب على الطالب أن ٌصبح قادرا  

 .معرفة رموز دوابر ورسوم النظام الكهروهٌدرولٌكً .1

 التحكم بالنظام الكهروهٌدرولٌكً. استخدام الرموز األساسٌة المستخدمة فً دوابر .2

 

من أجل تبسٌط تمثٌل النظام الكهروهٌدرولٌكً على شكل مخططات، ٌتم استعمال رموز بسٌطة  

 ( ولمختلف األجزاء. ٌستخدمgraphic symbols بٌانٌةورموز  circuit symbols)رموز دوابر 

 زء.أي شا عن تصمٌم الج تمثٌل الجزء ووظٌفته، ولكن التوضحالرمز ل

 نذكر اآلن رموز األجزاء المهمة وهً:

 

 (:Pumps and Motorsالمضخات والمحركات ) -1

ٌتم تمثٌل المضخات والمحركات بدوابر مرسوم بها عمود اإلدارة والخرج كما مبٌن فً الشكل 

(1-2.) 
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 دوابر تمثٌل المضخات والمحركات (2-1الشكل )

 

الدوابر توضح اتجاه الجرٌان، وإن اختالف رموز المحركات الهٌدرولٌكٌة عن إن المثلثات الموجودة فً 

 المضخات الهٌدرولٌكٌة هو أن المثلثات فً األول بشكل معاكس لما هو موجود فً الثانً فقط.

 

 (:Directional Control Valvesصمامات التحكم االتجاهٌة ) -2

ذا العدد على عدد مواقع الفتح والغلق ٌتم تمثٌلها بعدد من المربعات المتجاورة، وٌعتمد ه

(switching( للصمام. الحظ الشكل )3-1.) 

 

 

 

 

 

 محرك
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 ( رموز صمامات التحكم االتجاهٌة3-1الشكل )

إن األسهم الموجودة فً المربعات تمثل اتجاه الجرٌان، والخطوط  تمثل كٌفٌة ربط المنافذ أحدهما باآلخر 

 لغلق. فً مختلف مواقع الفتح وا

 (:Actuation Elementsعناصر التشغٌل ) -3

( مشغالت Actuation Elementsٌتم فتح وغلق الصمامات بوساطة عناصر تشغٌل )

(Actuatorsولوجود عدة اسالٌب للتشغٌل، ٌجب إ .) كمال رمز صمام التحكم االتجاهً برمز

 التشغٌل.

 electricطة تٌار كهربابً )فً نظام التحكم الكهروهٌدرولٌكً ٌتم تشغٌل الصمامات بوساو

current( ًوٌإثر هذا التٌار بملف لولب ،)solenoid والصمامات هً إما أن تكون: راجعة .)

(، أو مثبتة Pulse- Controlled(، أو محكومة بنبضة )Spring- Returnبالنابض )

 ( قابمة من رموز اسالٌب التشغٌل.4-1(. ٌبٌن الشكل )Spring- Centeredبنابض )
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 ( اسالٌب التشغٌل4-1الشكل )

 (:Pressure Valvesصمامات الضغط ) -4

تستخدم هذه الصمامات للحفاظ على ضغط ثابت قدر المستطاع بغض النظر عن معدل الجرٌان. 

 (.5-1( كما مبٌن فً الشكل )squaresٌتم تمثٌل هذه الصمامات بواسطة مربعات )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لضغط( رموز صمامات ا5-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 من مرحلتٌن -صمام بدلٌل مشغل
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 pressureتمثل األسهم اتجاه الجرٌان. وٌمكن تمثٌل منافذ الصمامات باستخدام منفذ الضغط )

port P( ومنفذ الخزان )tank port T( أو )A  وB ًهنا البد من االنتباه إلى أن وضعٌة األسهم ف .)

 ,Normally open NOبحالته الطبٌعٌة ) اأو مغلق االمربعات تبٌن فٌما لو كان الصمام مفتوح

Normally closed NC.) 

 

 (:Flow valvesصمامات الجرٌان ) -5

تستخدم هذه الصمامات لتخفٌض معدل الجرٌان فً النظام الهٌدرولٌكً، وٌكون ذلك من خالل 

( أو فوهات  restrictors( وتسمى بالمقٌدات )flow resistorsمقاومات الجرٌان )

(throttles, or orificesٌوهً على نوع .):ن 

 

 (:Flow control valvesصمامات التحكم بالجرٌان ) - ( أ

 ٌتم من خاللها زٌادة معدل الجرٌان مع زٌادة الضغط

 

 (:flow regulatorsومنظمات الجرٌان ) - ( ب

 وال ٌتؤثر بالضغط. اٌبقى معدل الجرٌان ثابت

 ( نوعً صمامات الجرٌان.6-1ٌبٌن الشكل )
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 صمامات الجرٌان ا( نوع6-1) الشكل

 

 (:Non-return Valvesالصمامات الالرجوعٌة ) ( ت

بإمكان هذه الصمامات قطع الجرٌان إما باتجاه واحد أو بكال االتجاهٌن. ٌسمى النوع األول 

(. shut-off valve( وٌسمى النوع الثانً بصمام اإلغالق )check valveبصمام الفحص )

 مات.( هذه الصما7-1ٌبٌن الشكل )
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 الصمامات الالرجوعٌة ( نوعا7-1الشكل )

 

 (:Cylindersاالسطوانات ) ( ث

( واسطوانات الفعل Single-actingتقسم االسطوانات إلى اسطوانات الفعل الواحد )

 (.8-1(. الحظ الشكل )Double-acting) او ثنابٌة الفعل  المضاعف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهٌدرولٌكٌة ( انواع االسطوانات8-1الشكل )
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جهزة ( وأEnergy Transfer Symbolsرموز نقل الطاقة )اسم التمرٌن :   1-3

 (Measuring Devicesالقٌاس )

 2رقم التمرٌن:  

 ساعات 6الزمن المخصص:

 المٌكاترونٌكس      مختبر:      مكان التنفٌذ

 

 األهداف التعلٌمٌة:   

 على: ٌجب على الطالب أن ٌصبح قادرا  

 .رموز نقل الطاقة ووظابفها فً النظام الكهروهٌدرولٌكً معرفة .1

 المستخدمة فً النظام الكهروهٌدرولٌكً. رموز المقاٌٌس معرفة .2

 استخدام الرموز األساسٌة المستخدمة فً دوابر التحكم بالنظام الكهروهٌدرولٌكً. .3

 ( رموز المقاٌٌس المستخدمة فً النظام الكهرهٌدرولٌكً.9-1ٌبٌن الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 ( رموز المقاٌٌس الكهروهٌدرولٌكٌة9-1الشكل )

( فً مخططات الدوابر الكهروهٌدرولٌكٌة لتمثٌل رموز نقل 10-1تستخدم الرموز المبٌنة فً الشكل )

 الطاقة.
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 ( رموز نقل الطاقة الكهروهٌدرولٌكٌة10-1الشكل )

 

 

 

 

 المحرك
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 (Electrical Circuits Symbolsرموز الدوابر الكهربابٌة )اسم التمرٌن :  1-4

 3رقم التمرٌن:  

 ساعات 6الزمن المخصص:

 المٌكاترونٌكس      مختبر:      مكان التنفٌذ

 

 األهداف التعلٌمٌة:   

 على: ٌجب على الطالب أن ٌصبح قادرا  

 .معرفة الرموز المستخدمة فً الدوابر الكهربابٌة فً النظام الكهروهٌدرولٌكً .1

 ألساسٌة المستخدمة فً دوابر النظام الكهروهٌدرولٌكً الكهربابٌة.استخدام الرموز ا .2

 ( رموز مكونات الدابرة الكهربابٌة.11-1الشكل ) ٌبٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( رموز مكونات الدابرة الكهربابٌة11-1الشكل )

 

 المقاومة
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 ( رموز المفاتٌح الكهربابٌة.12-1كما وٌبٌن الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كهربابٌة( رموز المفاتٌح ال12-1الشكل )

ٌمكن استخدام العناصر الكهرومٌكانٌكٌة لتشغٌل المحركات الكهربابٌة والصمامات الهٌدرولٌكٌة. ٌوضح 

 ( رموز أهم أنواع المفاتٌح الكهرومٌكانٌكٌة.13-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( رموز أهم أنواع المفاتٌح الكهرومٌكانٌكٌة13-1الشكل )

 

 

 
 محفوظ الحالة

 محفوظ الحالة
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وتعطً تغٌر  ،( تتؤثر عند اقترابها من جسم معٌنProximity Sensorوهناك متحسسات اإلقتراب )

فً اإلشارة الكهربابٌة الخارجة منها. ٌتم تمثٌل هذه المتحسسات برمز مربع فً داخله ٌوضح اسلوب 

 (.14-1عمل المتحسس. الحظ الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( متحسسات اإلقتراب14-1الشكل )
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 لدرفلة لوح مصنوع من الفوالذ 1كهروهٌدرولٌكٌة  مخطط دابرةاسم التمرٌن :  1-5

 4رقم التمرٌن:  

 ساعات 6الزمن المخصص:

 المٌكاترونٌكس      مختبر:      مكان التنفٌذ

 

 األهداف التعلٌمٌة:   

 معرفة: على ٌجب على الطالب أن ٌصبح قادرا  

 مخطط الدابرة الهٌدرولٌكٌة. -1

 مخطط الدابرة الكهربابٌة. -2

 الكهروهٌدرولٌكً عملٌا .تنفٌذ المخطط  -3

 -:السبل المتاحة

( لدرفلة ألواح مصنوعة من الفوالذ. ٌتم مد اللوح الواحد Cold Rollingلدٌك ماكنة درفلة باردة )

 (.15-1بوساطة درفٌل ضاغط من خالل وزنه كما مبٌن فً الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ماكنة درفلة باردة15-1الشكل )

 

 محطة تسوٌة اللوح الفوالذي
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اللوح الفوالذي القادم بالدرفٌل الضاغط، ٌجب رفع الدرفٌل بوساطة واآلن من أجل منع اصطدام 

 اسطوانة الفعل الواحد عند الحاجة، ثم ٌتم رجوعه بوساطة وزنه إلى عملٌة الضغط على اللوح الفوالذي. 

 

 -خطوات العمل:

-1كمل المخطط الهٌدرولٌكً المبٌن فً الشكل )لمكونات الدابرة الهٌدرولٌكٌة، أ من خالل فهمك .1

 ( ومن ثم نفذه عملٌا .16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحالة األولى /1( المخطط الهٌدرولٌكً للمنظومة الكهروهٌدرولٌكٌة 16-1الشكل )

 

ن وزن الدرفٌل الضاغط غٌر كاٍف ألداء العمل ٌتم استخدام اسطوانة مضاعفة فً حال كو

 ثم نفذه عملٌا . ( ومن17-1الفعل. لذا اكمل المخطط الهٌدرولٌكً المبٌن فً الشكل )
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 /الحالة الثانٌة1( المخطط الهٌدرولٌكً للمنظومة الكهروهٌدرولٌكٌة 17-1الشكل )

 

مخطط الدابرة الكهربابٌة المبٌن فً الشكل  اكملمن خالل فهمك لمكونات الدابرة الكهربابٌة،  .2

 .موضحا  عملها بالتفصٌل ومنفذا  لها عملٌا   (1-18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1( مخطط الدابرة الكهربابٌة للمنظومة الكهروهٌدرولٌكٌة 18-1الشكل )
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أوًّ اٌّخطو ا١ٌٙذس١ٌٚىٟ اٌّث١ٓ ٌٍؽاٌر١ٓ  اٌّخطو اٌىٙش١٘ٚذس١ٌٚى١ح ِٓ خالي فّٙه ٌّىٛٔاخ -3

 ٔفز اٌّخطو ػ١ٍّا ,( ٌٍؽفاظ ػٍٝ اٌؽاٌح ألتماء عّه ٌٛغ اٌفٛالر شاتد دْٚ ذغ١ش19-1فٟ اٌؾىً)

 ( ِٛمؽا ػًّ اٌّخطو اٌىٙش١٘ٚذس١ٌٚى20ٟ-1اٌىٙشتائٟ اٌّث١ٓ تاٌؾىً ) ٚستطٙا تاٌّخطو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مخطط الدابرة الهٌدرولٌكٌة للمنظومة الكهروهٌدرولٌكٌة19-1الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مخطط الدابرة الكهربابٌة للمنظومة الكهروهٌدرولٌكٌة20-1الشكل )

 

 

 

 

 

P T

Ts
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 ألحد عملٌات السباكة بالضغط 2درولٌكٌة مخطط دابرة كهروهٌاسم التمرٌن :  1-6

 5رقم التمرٌن:  

 ساعات 6الزمن المخصص:

 المٌكاترونٌكس      مختبر:      مكان التنفٌذ

 األهداف التعلٌمٌة:   

 معرفة: على ٌجب على الطالب أن ٌصبح قادرا  

 مخطط الدابرة الهٌدرولٌكٌة. -1

 مخطط الدابرة الكهربابٌة. -2

 رولٌكً عملٌا .تنفٌذ المخطط الكهروهٌد -3

 

 -:السبل المتاحة

(، ٌحصل ضغط كبٌر جدا  داخل القالب المغلق. وألجل Die Castingفً عملٌات السباكة بالضغط )

( كما مبٌن فً الشكل toggleالتعامل مع هذا المقدار من الضغط، ٌتم تثبٌت سدادة القالب بعتلة مفصلٌة )

 بوساطة اسطوانة مضاعفة الفعل.( toggle(. ٌتم تشغٌل العتلة المفصلٌة )1-21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حد عملٌات سباكة القوالبأ( 21-1الشكل )
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. وعندما ٌغلق القالب تبدأ عملٌة الحقن اآللٌة. S1ٌتم غلق القالب عند الضغط على المفتاح الكهربابً 

كرر العملٌة إال بذالك ٌفتح القالب مرة اخرى. التت ،S2بعد األنتهاء ٌتم الضغط على المفتاح الكهربابً 

 عندما ٌتم رفع الجزء المسبوك من القالب.

 

 -خطوات العمل:

-1المبٌن فً الشكل) رسم مخطط الدابرة الهٌدرولٌكٌة الالزم لتنفٌذ عملٌة السباكة المطلوبةاكمل  .1

22 ). 

 ( .23-1المبٌن فً الشكل) مخطط الدابرة الكهربابٌة الالزمة لتشغٌل النظام الهٌدرولٌكً نفذ .2

 الدابرة الكهروهٌدرولٌكٌة عملٌا .نفذ  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مخطط الدابرة الهٌدرولٌكٌة للمنظومة الكهروهٌدرولٌكٌة22-1الشكل )

 

 

 

 

 

P T

Ts

A B

P T

A B

P T
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 ( مخطط الدابرة الكهربابٌة للمنظومة الكهروهٌدرولٌكٌة23-1الشكل )

 

 

 

وغلق بوابة أحد أفران للتحكم بفتح  3مخطط دابرة كهروهٌدرولٌكٌة اسم التمرٌن :  1-7

 التقسٌة

 6رقم التمرٌن:  

 ساعات 6الزمن المخصص:

 المٌكاترونٌكس      مختبر:      مكان التنفٌذ

 األهداف التعلٌمٌة:   

 :معرفة على ٌجب على الطالب أن ٌصبح قادرا  

 

 مخطط الدابرة الهٌدرولٌكٌة. -1

 مخطط الدابرة الكهربابٌة. -2

 ملٌا .تنفٌذ المخطط الكهروهٌدرولٌكً ع -3

+24V

  0V

S1
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2
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1

2
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2
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K1

1

2

1 2 3 4 5 6 7

2

3

4

7

57



31 
 

 -:السبل المتاحة

(، لدٌك بوابة الفرن التً ٌجب أن تفتح لوقت قصٌر. hardening furnaceفً أحد أفران التقسٌة )

ٌتم فتح وغلق البوابة بوساطة اسطوانة مضاعفة الفعل. تشغٌل االسطوانة ٌجب أن ٌكون ممكنا  أما 

-footفتاح كهربابً بالقدم )بم ( وإماhand-operated buttonبوساطة مفتاح كهربابً بالٌد )

operated buttonهما، وعند رفع الضغط ٌ(. ٌتم فتح البوابة بالضغط على أي من المفتاحٌن أو كل

 (.24-1على كال المفتاحٌن تقوم االسطوانة بغلق البوابة. الحظ الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقسٌة أفران( بوابة الفرن فً أحد 24-1الشكل )

 

 

 -خطوات العمل:

 

 ارسم مخطط الدابرة الهٌدرولٌكٌة الالزم لتنفٌذ عملٌة فتح وغلق بوابة الفرن.

( OR function( )أوالدابرة الكهربابٌة الالزمة لطرٌقة التشغٌل تشبه بالضبط دابرة دالة ) .1

 (.25-1كما مبٌنة فً الشكل )المنطقٌة 

 

 الفرن

Furnace 

 بوابة الفرن
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 فتح وغلق بوابة الفرن( المنطقٌة الالزمة لتشغٌل أو( دابرة )25-1الشكل )

 

 نفذ الدابرة الكهروهٌدرولٌكٌة عملٌا . .2
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 سبلة الفصل األولأ

 

 ما أجزاء المنظومة الكهروهٌدرولٌكٌة؟ وما وظٌفة كل منها؟ وضحها بالرسم. -1س

 ما ممٌزات وجود العناصر الكهربابٌة واإللكترونٌة للتحكم بالمنظومة الهٌدرولٌكٌة؟ -2س

 جاالت استخدام النظام الكهروهٌدرولٌكً؟م ما -3س

 اذكر مع الرسم رموز الدوابر والرموز البٌانٌة للنظام الكهروهٌدرولٌكً. -4س

 ما اسالٌب التشغٌل للصمامات الكهروهٌدرولٌكٌة؟ -6س

 ما أنواع صمامات التحكم بالجرٌان؟ وضح ذلك مع الرسم. -7س

 مة الكهروهٌدرولٌكٌة.اذكر رموز المقاٌٌس المستخدمة فً المنظو -8س

 اذكر مع الرسم رموز مكونات الدابرة الكهربابٌة المستخدمة فً المنظومة الكهروهٌدرولٌكٌة. -9س

 اذكر مع الرسم رموز المفاتٌح الكهربابٌة. -10س

 اذكر مع الرسم أنواع متحسسات االقتراب. -11س

لفتح وغلق بوابة أحد  (22-1الشكل )المبٌنة ب لدابرة الكهربابٌةم مخططا  هٌدرولٌكٌا   لارس -12س

 .مع االحتفاظ بالحالة عند الفتح والغلق بزوال الشارة الكهربابٌة أفران التقسٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مخطط الدابرة الكهربابٌة للمنظومة الكهروهٌدرولٌكٌة22-1الشكل )
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 المشغالت

Actuators 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثانً
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 2الفصل  
 

 تعلم المواضٌع

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ف١أح اٌّؾغً ا١ٌٙذس١ٌٚىٟ اٌخطٟ  

Hydraulic linear Actuators 

Maintenance 

 أُ٘  األػطاي اٌرٟ ذؽذز فٟ اٌّؾغً 

ف١أح اٌّؾغً ا١ٌٙذس١ٌٚىٟ اٌخطٟ  

Hydraulic Rotating  

Actuators Maintenance 

 أػطاي اٌّؾغً ا١ٌٙذس١ٌٚىٟ أٌذٚسأٟ 

 واخ اٌىٙش١٘ٚذس١ٌٚى١حاٌّؽش 

اٌّؽشن اٌىٙش١٘ٚذس١ٌٚىٟ  

 اٌخطٛٞ)اٌرذسظٟ(

اٌّؽشن اٌىٙش١٘ٚذس١ٌٚىٟ الِئاصس  

 )اٌخذِٟ(

 اٌّؽشواخ اٌىٙشتائ١ح 

ِؽشن اٌر١اس اٌر١اس اٌّغرّش  

 اٌخطٛٞ)اٌرذسظٟ(

     ِؽشن اٌر١اس اٌّرٕاٚب شالشٟ اٌطٛس  

 
 
 
 
 

 محتوٌات
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 اسم التمرٌن : صٌانة المشغل الهٌدرولٌكً الخطً  2-1

Hydraulic linear Actuators Maintenance 

  

 

 التمرٌن :إلجراء العدد المطلوبة 

 ِاللو ؼٍماخ ِخرٍفح -1

 رساع تغماهح )ساظض( -2

 ؼافشج ؼٍمح ِىثظ -3

 box spanner   ِفراغ ستو فٕذٚلٟ -4

 ؼعش ذع١ٍخ ص٠رٟ واست١ذ اٌىاٌغ١َٛ -5

 allen key  )أ١ٌٕىٟ( Lِفراغ ػٍٝ ؽىً  -6

 فاذؽح ؼٍماخ -7

 moment armرساع ػضَ  -8

 

 خطوات تنفٌذ التمرٌن :

 ثبت االسطوانة فً ملزمة مناسبة

( سم  وافحص نهاٌة العمود خشٌة وجود  3 – 2اجعل العمود المشغل ٌبرز عن الغطاء لمسافة )  -1

(  وبعد فتح صوامٌل الربط اسحب 2-2كسر أو حافات حادة. افتح الغطاء كما فً الشكل رقم )

(، 1-2ثم افتح جلبة المكبس كما فً األشكال )، (3-2كل رقم )الغطاءعن العمود بعناٌة كما فً الش

(2-2( ،)2-3.) 

 

 ( طرٌقة فتح الغطاء    1-2الشكل ) 

 ذراع بسقاطة
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 ( المشغل الخطً مفتوح الغطاء 2-2الشكل ) 

 

    

 للمشغل الخطً المكبس ( جلبة 3-2الشكل ) 

ٚعأذ اٌؽؾٛج وّا فٟ اٌؾىً  تؼذ فرػ ظٍثح اٌّىثظ افقً ػٕٙا ِعّٛػح ِأؼح ذغشب اٌض٠د ٚاٌؽؾٛج -2

 ط فغ١ش ِذتة ٌّٕغ ؼذٚز مشس فٟ اٌؽٍماخ.أس ار ا(  ِغرخذِا ِفى2-4)

       

 جلبة المكبس مع مانعات التسرب    ( 4-2الشكل ) 

 المكبس جلبة

 جلبة المكبس
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(. ٠ٚعة سفغ 7-2(, )6-2(, )5-2افرػ ٌٛاٌة غطاء اٌّؽّٛي ٚاسفغ اٌغطاء وّا فٟ األؽىاي ) -3

 اٌغطاء تؼٕا٠ح .

     

 ( عملٌة رفع الغطاء 5-2 الشكل )

 

 

    

 ( عملٌة سحب لوالب الغطاء   6-2الشكل ) 



38 
 

   

 ( اسطوانة المكبس وغطابه   7-2الشكل ) 

 

ساط  ار ا(  ِغرخذِا ِفى8-2اسفغ اٌؽؾٛج اٌؽٍم١ح ٚعأذ اٌؽؾٛج اٌؽٍم١ح ِٓ اٌغطاء وّا فٟ اٌؾىً ) -4

 فغ١ش ِذتة ٌّٕغ ؼذٚز مشس ف١ّٙا .

    

 شوات مكبس االسطوانة ( ح 8-2الشكل ) 

 

ٚاعؽة ػّٛد اٌّىثظ ٚافقٍٗ ػٓ االعطٛأح  ,( 9-2اظؼً االعطٛأح تٛمغ ػّٛدٞ اٌؾىً )  -5

ظذاس االعطٛأح اٌذاخٍٟ خالي عؽثٗ ٌّٕغ ؼذٚز خذٚػ  حالِغتّؼّٛد اٌّىثظ ٌ اٌغّاغ ٠ٚعة ػذَ

 فٟ االعطٛأح .

   

 (  االسطوانة وعمود المكبس 9-2الشكل ) 
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( . افؽـ  10-2( ٌفقً ؼٍماخ اٌّىثظ وّا فٟ اٌؾىً )  pliersاخشاض اٌؽٍماخ ) اعرخذَ وّاؽح  -6

ْ ٚظذخ تٗ خذٚػ ( ا) ارا ذطٍة رٌه ٚ اظذا ٌعؼً اٌّىثظ ٔاػّ ااٌّىثظ ٚاعرخذَ ٚسق فٕفشج ٔاػّ

. 

   

 (مكبس االسطوانة وحلقاته المعدنٌة  10-2الشكل )

١ّىٓ اصاٌرٙا  تؽعش اٌرع١ٍخ وّا ف١طح فٟ اٌعذساْ اٌخذٚػ اٌثغأِا ٔظف اٌعذاس اٌذاخٍٟ ٌالعطٛأح ٚ -7

 ( . أِا ارا وأد اٌخذٚػ وص١شج ف١عة اعرثذاي االعطٛأح . 11-2فٟ اٌؾىً ) 

 

    

 (عملٌة الصقل والتجلٌخ الداخلً لالسطوانة 11-2الشكل ) 
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 التً تحدث فً المشغل : أهم األعطال 2-2

 

ٌزا  ,ٌؽؾٛجْ رٌه ٠ؼٕٟ ذٍف اأّٛد ١ٌظ تاٌنشٚسج ؼذٚز ذغش٠ة ١ٌٍٙذس١ٌٚه فٟ ٔاؼ١ح ؼؾٛج اٌؼ -1

 خذٚػ اٚ ؼضٚص اٚ ذؾمماخ فٟ اٌؼّٛد. ٠عة فؽـ عطػ اٌؼّٛد الؼرّاي ٚظٛد

ؼذٚز ذغشب ١ٌٍٙذس١ٌٚه لثً اٌّىثظ , ٠ّٚىٓ االعرذالي ػٕٗ تفمذاْ وفاءج االعطٛأح  ؼ١س ال  -2

س١ٌٚى١ح . وّا اْ اٌّىٛٔاخ ٠غرع١ة ػّٛد اٌرؾغ١ً ٌنغو ا١ٌٙذس١ٌٚه اٌّغٍو فٟ إٌّظِٛح ا١ٌٙذ

األخشٜ فٟ إٌّظِٛح ِصً فّاَ اٌغ١طشج ػٕذِا ال ٠ؼًّ تؾىً ظ١ذ ) ٔر١عح ٌؽذٚز ػطً ف١ٗ (  فاْ 

 ػّٛد اٌرؾغ١ً ال ٠غرع١ة ا٠نا .

 ذغشب ا١ٌٙذس١ٌٚه ِٓ اٌؽؾٛج اٌّشوثح فٟ غطاء االعطٛأح لذ ٠ىْٛ تغثة اٌشتو غ١ش اٌع١ذ  -3

 ,أٚ ذٍف اٌؽؾٛج ٚتزٌه ٠عة اعرثذاي اٌؽؾٛج ٚستو اٌغطاء تؾىً ظ١ذ)غ١ش اٌّرٛاصْ ( ٌٍٛاٌة اٌغطاء 

 اٞ ستو اٌٍٛاٌة تقٛسج ِرماتٍح ٌىٟ ٔؽقً ػٍٝ أطثاق ذاَ ٚظ١ذ ٌغطاء االعطٛأح.

 

 

 اسم التمرٌن : إعادة تجمٌع المشغل الهٌدرولٌكً الخطً  2-3

 

 

ِغ اٌرؤوذ , ٌّارا ؟ ْ أٚال ١راٛعطاٌ اْْ ذشوة اٌؽٍمر١غ اٌّؾغً سوة ؼٍماخ اٌّىثظ ػٍٝ أإلػادج ذعّ -1

 ( . 12-2) ْ وّا فٟ اٌؾىًاٍمر١ٓ ِرؼاوغرْ فرؽح اٌؽِٓ أ

   

 ( حلقات المكبس  12-2الشكل )

 

شثد االعطٛأح تؾىً ػّٛدٞ ٚص٠د اٌؽٍماخ ٚاٌّىثظ تا١ٌٙذس١ٌٚه  األستغتؼذ ذشو١ة اٌؽٍماخ  -2

 ّىثظ اٌٝ داخً االعطٛأح .( ٠ٚذفغ اٌ 13-2) ػذج مغو اٌؽٍماخ وّا فٟ اٌؾىً َاعرخذتا
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 داة ضغط حلقات المكبسأ(  13-2الشكل )

 

( ٚص٠رٗ تض٠د ١٘ذس١ٌٚه لثً  14-2اغغً اٌغطاء ِٚعاسٞ ذشو١ة اٌؽٍماخ ف١ٗ ظ١ذا وّا فٟ اٌؾىً )  -3

ط ِذتة فغ١ش ٌرشو١ة اٌؽافشج اٌؽٍم١ح ٚعأذ اٌؽافشج اٌؽٍم١ح أس ار ذشو١ة اٌؽٍماخ ٚاعرخذَ ِفال

. 

   

 دوات رفع الحلقات الحاصرةأ ( 14-2)  الشكل

 

تقٛسج ِرماتٍح تؼذ ذصث١د االعطٛأح  سوة تؼٕا٠ح اٌغطاء ػٍٝ االعطٛأح ٚاستو اٌٍٛاٌة ذذس٠ع١ا -4

 ١ٔٛذٓ.ِرش ٌشتو اٌٍٛاٌة. 80ٚاعرخذَ رساع اٌؼضَ ٚتؼضَ ِمذاسٖ , ( 15-2تاٌٍّضِح وّا فٟ اٌؾىً ) 
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 انة  ( عملٌة ربط غطاء االسطو 15-2الشكل )

 

( ٚاستو ٌٛاٌة  16-2ٚتؼٕا٠ح سوة غطاء اٌؼّٛد وّا فٟ اٌؾىً )  ,اظؼً االعطٛأح تؾىً ػّٛدٞ -5

 ذصث١د اٌغطاء .

   

 ( 16-2الشكل ) 
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ِأؼح اٌرغشب ٚاٌؽؾٛج ٚعأذ اٌؽؾٛج وّا فٟ  اٌىثظ فٟ ػّٛد اٌّىثظ سوة ف١ٗلثً ذشو١ة ِؽًّ  -6

 شوة ف١ٙا ٚذض١٠رٙا تض٠د ١٘ذس١ٌٚه ٔظ١ف .( ٚرٌه تؼذ ذٕظ١ف اٌّعاسٞ اٌرٟ ذ 17-2اٌؾىً ) 

   

 ( االجزاء المركبة على المكبس   17-2الشكل ) 

 

 18-2ٚتؼٕا٠ح سوثٙا فٟ ػّٛد اٌّىثظ وّا فٟ اٌؾىً )  ,لُ ترض١٠د ِؽًّ اٌّىثظ تض٠د ا١ٌٙذس١ٌٚه -7

 ( ٚال ذغرخذَ اٌطشق فٟ ذشو١ثٙا.

    

 ( عملٌة التركٌب 18-2الشكل ) 

 ( تؼذ ذض١٠رٗ ٚشثرٗ تاٌٍٛاٌة اٌخافح تٗ تشتطٙا. 19-2وّا فٟ اٌؾىً )  سوة غطاء اٌّؾغً -8
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 .تقٛسج ِرماتٍح

   

 ( عملٌة تركٌب الغطاء   19-2الشكل ) 

 

 صٌانة المشغل الهٌدرولٌكً الدورانً 2-4

Hydraulic Rotary Actuators Maintenance  

درولٌك الى طاقة مٌكانٌكٌة دورانٌة ٌطاقة الهدرولٌكً الدورانً فً عمله على تحوٌل ٌعتمد المشغل الهٌ   

-2باستخدام الجرٌدة المسننة والترس فعند تسلٌط ضغط الهٌدرولٌك على الجرٌدة المسننة كما فً الشكل  ) 

لى حركة دورانٌة بواسطة الترس المتعشق مع أسنان حرك حركة خطٌة تتحول هذا الحركة إ( ، فؤنها تت 20

 الجرٌدة المسننة.

    

 ( محول الحركة الخطٌة الى دورانٌة 20-2شكل ) ال
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عندما ٌنعكس اتجاه حركة الجرٌدة المسننة ، وٌعتمد اتجاه الدوران على اتجاه الحركة الخطٌة للجرٌدة المسننة

 فان الحركة الدورانٌة تنعكس أٌضا" .

-2)    ورانٌة، والشكل حد أنواع المشغالت الدأ( ٌبٌن مقطع  21-2والمشغالت الدورانٌة أنواع ، والشكل ) 

 ( ٌبٌن أجزاء هذا المشغل الدورانً . 22

     

 ( ٌبٌن مقطع أحد انواع المشغالت الدورانٌة    21-2الشكل ) 

    

 مفكك مشغل هٌدرولٌكً دورانً(  22-2الشكل ) 
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 اسم التمرٌن : تفكٌك المشغل الهٌدرولٌكً ألدورانً  2-5

 دورانً هٌدرولٌكً مفكك ( ٌبٌن أجزاء مشغل 23-2الشكل )    

    

 ( ٌبٌن اجزاء مشغل دورانً هٌدرولٌكً مفكك 23-2الشكل ) 

 :أجزاء المشغل الدورانً 2-5-1

 .ِأؼح ذغشب )اٌض٠د ٌّٕغ خشض اٌض٠د( -1

 .ِعّغ األظضاء)تذْ اٌّؾغً( -2

 .لاػذج اٌعش٠ذج اٌّغٕٕح -3

 .ؼٍمح ؼقش -4

 .ؼافشج اٌّىثظ -5

 .ِغٕذ ؼٍمح اٌؽقش -6

 .ٌٌٛة اٌعش٠ذج اٌّغٕٕح -7

 .ِعشٜ اٌؽٍمح اٌؽافشج -8

 .ؼٍمح ؼافشج -9
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 .ربط الغطاء التصامو-10

 .غطاء -11    

 .االسطوانة -12    

 .لولب ربط -13    

 .حلقة ربط الجرٌدة -14    

 .حلقة -15    

 .مكبس -16    

 .جرٌدة مسننة)لتحوٌل الحركة الخطٌة الى دورانٌة( -17    

 .زٌت الزابد(صمام تصرٌف الضغط )لتصرٌف ضغط ال -18    

 .لولب قفل الضبط )ٌستخدم لقفل مجرى الزٌت الثانوي( -19    

 .حافظة كرسً التحمٌل -20    

 لوحة رقم المشغل. -21    

 .كرسً تحمٌل -22    

 .ترس اسطوانً عدل -23    

 .حلقة حصر -24    

 

 خطوات تفكٌك المشغل : 2-6

ٚاعؽة اٌغطاء ػٓ االعطٛأح ٚاعؽة   15سلُ اظؼً اٌّؾغً فٟ ٚعو ؽٛه اٌؼًّ ٚافرػ اٌقٛا١ًِ  -1

 االعطٛأح تؼٕا٠ح ٚافرػ ٌٌٛة اٌّىثظ ٚاعؽة اٌّىثظ ِٓ اٌعش٠ذج اٌّغٕٕح .

ٚذؤوذ ِٓ ػذَ ٚافؽقٙا  5ٚ  4ٚاٌؽٍماخ   4ٚؼٍمح اٌّىثظ سلُ   5aٚ  5أصي ؼافشج اٌّىثظ سلُ  -2

 اٞ ػ١ة ف١ٙا. ٓ ػذَ ٚظٛدٚذؤوذ ِ  9ذآوً اٚ ذؾمك ٚاعرثذي اٌراٌف ِٕٙا .ٚافؽـ اٌؽٍمح  ٚظٛد

 . 24تبداسذٙا ػىظ ػمشب اٌغاػح ٚافرػ اٌؽٍمح   20افرػ ؼافشج وشعٟ اٌرؽ١ًّ  -3

مغ ػالِاخ ِرماتٍح ػٍٝ اٌعش٠ذج اٌّغٕٕح ٚاٌرشط لثً فقٍٙا ٚرٌه ٌٍّغاػذج ػٍٝ ذشو١ثٙا تؾىً  -4

 فؽ١ػ ٚاعؽة وشعٟ اٌرؽ١ًّ اٌزٞ ٠رىْٛ ِٓ ظضأ٠ٓ .

ذخشض ِٓ اٌّعّغ ٚؼافع ػٍٝ لاػذج اٌعش٠ذج اٌّغٕٕح ِٓ اٌغمٛه ادفغ اٌعش٠ذج اٌّغٕٕح ٚاظؼٍٙا  -5

 ِٓ اٌخٍف ٚافؽقٗ  22ٚؼقٛي مشس ف١ٙا اٚ فٟ اٌّعّغ اٚ اٌعش٠ذج ٚامغو وشعٟ اٌرؽ١ًّ 

مشس  ف١ٙا  ٚذؤوذ ِٓ ػذَ ٚظٛد 1اٞ مشس ف١ٗ. افؽـ ِأؼح اٌرغشب سلُ  ٌٍرؤوذ ِٓ ػذَ ٚظٛد

 ٚفٟ ِىاْ ذشو١ثٙا فٟ اٌّعّغ.
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ذآوً ف١ٙا ٚاغغٍٙا. ٚص٠ّد ِأؼح اٌرغشب  ٌٍرؤوذ ِٓ ػذَ ٚظٛداٌعش٠ذج اٌّغٕٕح ٚاٌرشط  افؽـ أعٕاْ -6

ٚص٠ّد اٌعش٠ذج اٌّغٕٕح ٚسوثٙا تؼٕا٠ح ٚص٠ّد اٌرشط ٚسوثٗ  ,22ٚسوثٙا ٚسوة وشعٟ اٌرؽ١ًّ  1

 .4اٌرٟ ػٍٝ اٌرشط اٌرٟ ٚمؼد فٟ اٌخطٛج سلُ تتؽ١س ذرماتً اٌؼالِاخ اٌرٟ ػٍٝ اٌعش٠ذج اٌّغٕٕح 

فٟ اٌّعشٜ اٌّخقـ ٌٙا فٟ اٌّعّغ ٚص٠ّد   24شُ ص٠ّد ٚسوة اٌؽٍمح   22وة وشعٟ اٌرؽ١ًّ س -7

 ٚسوثٙا فٟ اٌّعشٜ اٌّخقـ ٌٙا .  8اٌؽٍمح 

ٚسوة  16فٟ اٌّىثظ  15ٚ  14تؼذ ذض١٠رٙا فٟ اٌّىثظ شُ سوة اٌؽافشاخ  5ٚ  4سوة اٌؽٍماخ  -8

   .7ٌٌٛة اٌّىثظ 

ؼرٝ ٠الِظ اٌّىثظ   7رٙا ِٓ اٌذاخً ٚاستو ٌٌٛة اٌّىثظ سوة االعطٛأح تذفؼٙا تؼٕا٠ح تؼذ ذض١٠ -9

  .اٌعش٠ذج اٌّغٕٕح

ٌّت الحلقة -10 وركب الغطاء وركب   11وركبها فً المجرى المخصص لها  فً الغطاء   9ز

 واستخدم ذراع العزوم للشد.  15صاموالت الربط رقم 

 

 لدورانً :اأعطال المشغل الهٌدرولٌكً  2-7

ك من صمام الضغط ٌعنً فً الغالب وجود تآكل فً حلقات وحاصرات المكبس إن تسرب الهٌدرولٌ  

 وعلٌه ٌجب استبدال الحلقات والحاصرات وبذلك ٌمكن المحافظة على كفاءة عمل المشغل.

 كً ال ٌحدث اوٌجب االهتمام والعناٌة بحالة الهٌدرولٌك والمرشحات وأن ٌكون الهٌدرولٌك نظٌف  

 ستبدال حلقات وحاصرات المكبس بدون فصل المشغل عن الماكنة.أضرار فً المشغل. وٌمكن ا

 وقبل إجراء اي أعمال صٌانة فً المشغل ٌجب تصرٌف ضغط الهٌدرولٌك اوال".
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من حٌث  العالٌة لمنظومات الصناعٌة وذلك لقدرتهاهذه االنواع من المحركات المهمة فً ا دتع

ها وعمرها العزوم والقوى الخارجة منها والدقة العالٌة فً الحركة وقابلٌة التحكم بها وادارت

 :هذه المحركات على نوعٌنالتشغٌلً الطوٌل و

 .(24-2كما فً الشكل) المحركات الكهروهٌدرولٌكٌة المإازرة-

 (25-2كما فً الشكل) الخطوٌة )التدرجٌة(المحركات الكهروهٌدرولٌكٌة-

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

               

                                                                

 كهروهٌدرلٌكً التدرجً )الخطوي(الالمحرك  (25-2الشكل )                المإازر المحرك الكهروهٌدرلٌكً (24-2كل)الش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ctro Hydraulic motorseEL                        المحركات الكهروهٌدرولٌكٌة 1-8
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 1التمرٌن رقم التمرٌن:                  كٌفٌة تشغٌل محرك         اسم التمرٌن: 1-9

 تدرجً(الخطوي )الهٌدرولٌكً الكهرو 

 الزمن المخصص:اربع ساعات                        مختبرالمٌكاترونٌك  مكان التنفٌذ:

 

 

                                :                                        االهداف التعلٌمٌة

 تمكٌن الطالب من معرفة اساسٌات عمل المحرك الخطوي ومعرفة قابلٌته والتعرف

 على الدابرة االلكترونٌة التً تشغل وتسٌطر على هذا النوع من المحركات

 

              التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد، عدد، أجهزة (                                             

 .وحدة تجهٌز القدرة الهٌدرولٌكٌة-1

 .المحرك الخطوي -2

 .كالمبمٌتر ( جهاز مقٌاس التٌار ذو الفك الرقمً)-3

 .لوحة توصٌالت الكترونٌة-4

 .CD4017من نوع  IC دابرة متكاملة -5

 .Relayمرحالت -6

  .555   المإقتات -7

 . 111kΩومتغٌرة  11kΩ,6.8kΩ مقاومات -8

 .  9µfعةمتس -9

 1N4145 . داٌود-11

 .كاوٌة مع سلك اللحام-11

 .اسالك-12

 .2N222صمام )ترانسستور(  -13

 .مصدرالتٌار الكهربابً  المستمر-14 
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                                                                                     المعلومات النظرٌة:

 

عزوم عالٌة وذات حركة عالٌة الدقة  تولٌدستطاعتها ان بإال ٌراتها الكهربابٌة إظن تعمل هذه المحركات كعمل

 وتمتازبعمر تشغٌلً طوٌل.

 (:26-2اجزاء ربٌسة وهً كما فً الشكل) ةثالث وٌتكون هذا النوع من المحركات من

 

 . Stepper Motorمحرك كهربابً خطوي)تدرجً( -1

 .مإازر¾ صمام اتجاهً  -2

 .ً مكبسً محوريمحرك هٌدرولٌك-3

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    المحرك الكهروهٌدرولٌكً الخطوي  (26-2الشكل) 
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 خطوات العمل:

 ( والتؤكد من سالمة التوصٌالت وتشغٌلها   27-2ربط الدابرة االلكترونٌة كما فً الشكل)-1

 .وفحص التشغٌل للمخارج وعملها بالتعاقب

 .( 28-2القدرة الهٌدرولٌكٌة كما فً الشكل)ربط المحرك مع وحدة تجهٌز -2

 .فحص اسالك المحرك الخطوي وبٌان تسلسلها واٌجاد الخط المشترك -3

 .اربط الدابرة االلكترونٌة بالمحرك -4

 شغل المحرك وافحصه استعدادا للعمل. -5

 .قم بتغٌٌر تدفق الزٌت والحظ ماذا ٌحدث للمحرك -6

ألربعة مراحل وفً كل مرة سجل عدد  KΩ111الى ΩK25متغٌرة من قٌمة ابدأ بتغٌٌر قٌمة المقاومة ال -7

 .(1-2دورات المحرك فً الجدول)

 .ارسم مخطط العالقة بٌن قٌمة المقاومة وعدد دورات المحرك -8

 .اربط ُمَرّكم على المنظومة الهٌدرولٌكٌة والحظ ماذا ٌحدث" -9
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 أسبلة المناقشة:

 ؟قٌمة كمٌة التدفق تغٌٌر ماذا تالحظ عند -1

 ؟ماذا تستنتج من منحنً العالقة بٌن المقاومة وعدد دورات المحرك -2

 ؟ماذا ٌحدث للمحرك عند ربط الُمَرّكم على المنظومة الهدرولٌكٌة -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( دابرة التحكم بالمحرك الخطوي26-2الشكل )

 

 (. 27-2الشكل)                                               
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 (الدابرة الكهروهٌدرولٌكٌة للمحرك الخطوي27-2الشكل)

 

 (. 28-2الشكل)                                                       

 

 

 ( 1-2الجدول) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25KΩ 51kΩ 75kΩ 111kΩ قٌمة المقاومة

 تعدد دورا
المحرك 

 ]دورة/دقٌقة[

     

 اإللكترونٌة
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 5التمرٌن رقم التمرٌن:                ِحشن: كٌفٌة تشغٌل ناسم التمرٌ 1-10

   وهشوهيذسوٌيىي ِؤاصس) خذِي(

 الزمن المخصص:اربع ساعات                      ٔيهواٌّيىاذش ورشةمكان التنفٌذ:

 

                                                                        االهداف التعلٌمٌة:

 لب من معرفة اساسٌات عمل المحرك الكهروهٌدرولٌكً المإازرٌن الطاتمك

ته والتعرف على الدابرة الكهربابٌة التشغٌلٌة التً تسٌطر على هذا النوع من دراومعرفة ق

 المحركات

                                                 (التسهٌالت التعلٌمٌة )مواد،عدد،اجهزة

 .درة الهٌدرولٌكٌةوحدة تجهٌز الق -1

 .ثنابً الدوران محرك هٌدرولٌكً -2

 .صمام التحكم بالجرٌان -3

 .تناسبً كهربابً 3/4صمام توجٌهً  -4

 .صمام عدم الرجو -6

 .Relayمرحالت ثنابٌة  -7

 .مقاومة متغٌرة -8

 .لوحة توصٌالت الكترونٌة -9

 .اسالك -11

 .لوحة توصٌالت الكترونٌة -11

 .للحامكاوٌة مع سلك ا -12

 .مصدرالتٌار الكهربابً  المستمر -13

 



56 
 

                                                                       رٌة:ظالمعلومات الن

وهذه الوحدات الربٌسة تشكل مجتمعة منظومة المحركات  ،هذه المحركات تتكون من وحدات منفصلة
  :الكهروهٌدرولٌكٌة المإازرة وهً

 دابرة التحكم االلكترونٌة–المحرك الهٌدرولٌكً  –ات التناسبٌة الصمام 
التناسبً 3/4اال اذا شغلنا ملفات الصمام توجٌهً  محرك هٌدرولٌكًة الٌدور الٌعند تشغٌل الدابرة الهٌدرولٌك

زادت فتحة  الكهربابٌة التشغٌلٌة الكهربابً بؤٌصال الفولتٌة الى ملفات الصمام وكلما قللنا قٌمة مقاومة الدابرة
الصمام مما ٌإدي الى زٌادة كمٌة تدفق الزٌت مإثرا" بذلك على زٌادة عدد دورات المحرك كما فً 

 .(29-2الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 (الصمام الهٌدرولٌكً مع المحرك الدوران29ً-2الشكل)

                                                                             خطوات العمل:

 .( 31-2) فً الشكل كما  الكهربابٌة التشغٌلٌةالقٌام بربط الدابرة  -1

 .(31-2الشكل) الهٌدرولٌكٌةالقٌام بربط الدابرة  -2

 .الهٌدرولٌكٌةبالدابرة  الكهربابٌةالقٌام بتوصٌل الدابرة  -3

 .شغل المنظومة وافحصها ان كانت تعمل -4

على قٌمة الى الصفر وسجل كمٌة التدفق وعدد دورات المحرك ابدأ بتغٌٌر قٌمة المقاومة تدرٌجٌا من أ -5

 .(2-2ألربع حاالت تغٌر فً جدول )

 والحظ ماذا ٌحدث. الهٌدرولٌكٌةاربط الُمَرّكم على الدابرة  -6

 .والحظ ماذا ٌحدث كمٌة التدفق بواسطة صمام التحكم بالجرٌانغٌر  -7

 ؟ظماذا تالحاعد تشغٌل المحرك باألتجاه المعاكس  -8
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 لمناقشة:لأسبلة 

 ؟عند تغٌٌر قٌمة المقاومة على كمٌة التدفق وعدد دورات المحرك ماذا تالحظ -1

 ؟ومة الهدرولٌكٌةظعلى المن الُمَرّكمماذا ٌحدث للمحرك عند ربط  -2

  ؟كمٌة التدفق بواسطة صمام التحكم بالجرٌان عند تغٌٌر ماذا تالحظ -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالصمام الكهربابً دابرة التحكم (31-2الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 الدابرة الكهروهٌدرولٌكٌة للمحرك (31-2الشكل)

 (2-2الجدول)

 kΩ  قٌمة المقاومة
   

    

 كمٌة التدفق

   /min 
    

     r.p.mعددالدورات

BAT1

24v

RV1

500K

L1

120u
RL1

G2R-24-DC24

L2

560u

24V

المرحل الكهربائي

مفتاح

مفتاح

المقاومة المتغيرة

1ملف 2ملف
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قة الكهربابٌة تعد هذه المحركات من االجزاء المهمة فً المنظومات الصناعٌة وذلك لقدرتها على تحوٌل الطا       

دارة الخطوط واالى طاقة حركٌة وتستخدم فً أدارة وحدات انتاج القدرة الهٌدرولٌكٌة وأدارة  الضاغطات 

 االنتاجٌة.

 لى نوعٌن من حٌث التٌار المستخدم:وتوجد انواع عدٌدة من هذه المحركات وتنقسم ا

 DC motorمحركات التٌار المستمر  -

    AC motor محركات التٌار المتناوب -

 وفً هذا الموضوع سوف نتطرق الى اهم نوعٌن من هذه المحركات وكٌفٌة تشغٌلها والتحكم         

 :بسرعها وهً

 (32-2الشكل)Stepper motor محرك التٌار المستمر التدرجً )الخطوي( - 

 (33-2الشكل )Phase indction motor-3محرك التٌار المتناوب ثالثً الطور الحثً -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   محرك التٌار المستمر التدرجً )الخطوي(                    محرك التٌار المتناوب ثالثً الطور الحثً    

 (32-2الشكل)               (33-2الشكل)          

 

 

 

 

     rsmoto Electricة                                 المحركات الكهربابٌ 2-11 
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              األهداف التعلٌمٌة:                                                                        

 محرك التٌار المستمر التدرجً )الخطوي(تمكٌن الطالب من معرفة أساسٌات عمل 

 ومعرفة كٌفٌة عمل الدابرة االلكترونٌة التشغٌلٌة التً  تسٌطر علٌه

 

 التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد، عدد، أجهزة (                                                        

 .درجً )الخطوي(محرك ت -1

 .وحدة تجهٌز القدرة الكهربابٌة -2

 .CD4017من نوع  IC دابرة متكاملة -3

 .BDX53ترانسستور -4

  .555   المإقتات -5

 . 111kΩومتغٌرة  11kΩ,6.8kΩ مقاومات -6

 .  9µfمتسعة -7

 1N4145.  داٌود-8

 .كاوٌة مع سلك اللحام-9

 .اسالك-11

 .2N222صمام )ترانسستور(  -11

 .555لغرض عرض الموجات الخارجة من ال Oscilluscopeعارض الموجات  -12

  

 

 

      6التمرٌن  رقم التمرٌن:                    محرك التٌارالمستمر  اسم التمرٌن:  1-41

 (تدرجً)ال الخطوي

 الزمن المخصص:اربع ساعات                نٌك  وورشة المٌكاتر مكان التنفٌذ:
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                                                                        المعلومات النظرٌة:

 

تتحرك هذه المحركات حركة دورانٌة متقطعة بزاوٌة مقدارها مكتوب على اللوحة التعرٌفٌة المثبتة 
( وبؤمكانٌة التحكم بالسرعة الزاوٌة بواسطة تغٌٌر قٌمة المقاومة التً 34-2كما فً الشكل) على المحرك

 خالل الفترة الزمنٌة الواحدة. 555بدورها تإثر على عدد النبضات الخارجة من المإقت

 

 

 

 

 

 

 

 (التٌار المستمر التدرجً )الخطوي محرك (34-2الشكل)

                                                                              خطوات العمل:

 

 ( والتؤكد من سالمة التوصٌالت وتشغٌلها35-2ربط الدابرة االلكترونٌة كما فً الشكل) -1

 .وفحص التشغٌل للمخارج وعملها بالتعاقب
 .فحص اسالك المحرك الخطوي وبٌان تسلسلها واٌجاد الخط المشترك -2

 .لكترونٌة بالمحركاربط الدابرة اال -3

 .(فً كل  حالة ورسمها على الورق البٌان555ًإقت )معرض اشارة ال -4

 .شغل المحرك وافحصه ان كان ٌعمل -5

ألربع مراحل وفً كل مرة سجل عدد دورات  111الى 25قٌمة  المقاومة المتغٌرة من ةابدأ بتغٌٌر قٌم -6

 .(3-2المحرك فً الجدول)
 .قٌمة المقاومة وعدد دورات المحركارسم مخطط العالقة بٌن  -7

 

 لمناقشة:لأسبلة 

 ؟هل باالمكان مالحظة الحركة المتقطعة كلما قلت قٌمة المقاومة -1

 ؟ماذا تستنتج من منحنً العالقة بٌن المقاومة وعدد دورات المحرك -2

 ؟ٚذؤش١شٖ ػٍٝ ؼشوح اٌّؽشن 555ِا دٚس اٌّئلد  -4



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحكم بالمحرك الخطويدابرة ال    (35-2الشكل)

 

 

 (3-2الجدول)

 25kΩ 51kΩ 75kΩ 111kΩ قٌمة المقاومة

 تعدد دورا
 r.p.mالمحرك
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 األهداف التعلٌمٌة:                                                                            

 

 ناوب ثالثً الطور الحثًتالم محرك التٌارتمكٌن الطالب من معرفة أساسٌات عمل 

 .التحكم بهووكٌفٌة ربط الجهاز VFDجهاز  بواسطة وكٌفٌة التحكم بسرعته 

 

 التسهٌالت التعلٌمٌة ) مواد، عدد، أجهزة (                                                        

 

   .ثالثً الطور الحثًمحرك  -1

 .VFDجهاز -2 

 .كالمبمٌتر ( الفك الرقمً)جهاز مقٌاس التٌار ذو  -3

 .Frequency Meterجهاز قٌاس التردد -4

 

 

 

 محرك ثالثً الطور                                           

 

 

 

     7التمرٌن   رقم التمرٌن:              تناوبمحرك التٌارالماسم التمرٌن:  1-41

 VFDثالثً الطور الحثً وكٌفٌة ربط جهاز  

                                                                                                                                به للتحكم بسرعته                                                                

 الزمن المخصص:اربع ساعات                   نٌكوورشة المٌكاتر مكان التنفٌذ:
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                                                                                                                               المعلومات النظرٌة:

 

تم من الصعوبة التحكم بسرعة المحركات الكهربابٌة ثالثٌة الطور لكن بوساطة التكنلوجٌا المتقدمة 

وله  Varible frequency drive  سوق الترددات المتغٌرةم وهو مختصر للكلمات   VFD  صنع جهاز

  Hzلذي قد ٌصل فً بعض االجهزة الى  القابلٌة على التحكم بسرعة المحرك بسالسة بواسطة زٌادة التردد ا

وله القابلٌة اٌضا على تحوٌل التٌار احادي الطور الى ثالثً الطور والعكس صحٌح حسب القدرة  500

المتوفرة واختٌارنا للجهاز وقدرة المحرك الكهربابً وله القابلٌة على تثبٌت سرعة المحرك بتغٌر الحمل وهذا 

 .فً مراحل دراسٌة متقدمة تم دراسته االت العمل االخٌر ال

 ( ٌبٌن كٌفٌة ربط الجهاز بالمحرك  37-2( ٌبٌن الشكل الخارجً للجهاز والشكل )36-2والشكل )

، لدراستنا  و اجراء التمارٌن العملٌة تم أختٌار جهاز من نوع هٌونداي وهو المخطط الخارجً العام للجهاز

Hyundai ( 38-2كما فً الشكل ). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 (VFD(جهاز ال) 36-2الشكل )           VFD HYUNDAI( جهاز نوع هٌونداي 37-2الشكل ) 
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 المخطط الخارجً للجهاز(38-2الشكل ) 
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                                                                              خطوات العمل:

( نستخدم 1phاحادي الطور) V220اربط الجهاز بوحدة تجهٌز القدرة الكهربابٌة المتوفرة اذا كانت  -1

كما فً الشكل   R.S.Tنستخدم مناطق الربط (3ph)ثالثً الطور 380Vواذا كانت  R.Tمناطق الربط  

(2-35.) 

 .(39-2موضح فً الشكل ) كما  UVWاربط المحرك بالجهاز الى مناطق الربط -2

    .تشغٌل الجهاز من خالل مفتاح القدرة الربٌسقم ب -3

 .( 40-2مثو اٌعٙاص ٚتشِعرٗ راذ١ا ِٓ خالي ٌٛؼح اٌّفاذ١ػ اٌّصثرٗ ػ١ٍٗ وّا فٟ اٌؾىً) -4
 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 A01( لائّح40-2اٌؾىً)            اٌعٙاص ( ٌٛؼح ِفاذ١ػ39-2اٌؾىً)         

 

 ,عٛف ذظٙش ؼشٚف لٛائُ اٌنثو   FUNCامغو ػٍٝ اٌضس  -5

 ,ِٓ خالي االعُٙ اٌّٛظٛدج ػٍٝ ٌٛؼح اٌّفاذ١ػ 

 ,(39-2وّا فٟ اٌؾىً ) FUNCشُ امؼو ػٍٝ اٌضس  Aاخرش ؼشف لائّح 

 ِٓ خالي اعُٙ ٌٛؼح اٌّفاذ١ػ  A01تؼذ٘ا لُ تاٌثؽس ػٓ لائّح  

 عٛف FUNCشُ امغو ػٍٝ صس (40-2فٟ اٌؾىً )وّا 

  0تظهر لك قٌمة ممكن تحدٌد نوع التحكم ،اذا أخترت قٌمة         

 الحرك من خالل المقاومة الموجودة فً سوف ٌكون التحكم بسرعة

 سوف ٌتم التحكم 1واذا اخترت  (41-2لوحة المفاتٌح كمافً الشكل ) 

 (41-2الشكل )           STRعلى زر مة المختارة بالضغط خارجٌا بواسطة مقاومة متغٌرة ثبت القٌ

  STRشُ امغو ػٍٝ اٌضس  0ٚ ؼذد اٌم١ّح  FUNCٚمغو ػٍٝ صس   A02ار٘ة اٌٝ لائّح  -6

عٛف ٠ىْٛ  1ٌٍرصث١د ١ٌرُ اٌرؾغ١ً االهفاء  ٌٍّؽشن ِٓ خالي ٌٛؼح اٌّفاذ١ػ ٚارا ذُ ذؽذ٠ذ اٌم١ّح 

 ذشتو ِغ اٌعٙاص. االهفاء ٚاٌرؾغ١ً ػٓ هش٠ك ِفاذ١ػ خاسظ١ح
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   A03ار٘ة اٌٝ اٌمائّح  -7

 ٌرؽذ٠ذ ل١ّح ذشدد اٌّقذس FUNCٚامغو ػٍٝ صس  

 شُ امغو 60Hzِصال اٌزٞ ٠غزٞ اٌعٙاص تاٌر١اس اٌىٙشتائٟ 

                                    (42-2وّا فٟ اٌؾىً) STRػٍٝ اٌضس 

 ( ل١ّح اٌرشدد42-2اٌؾىً)      

 

   A04ار٘ة اٌٝ اٌمائّح  -8

 ٌرؽذ٠ذ أػٍٝ ل١ّح ٌٍرشدد  FUNCٚامغو ػٍٝ صس  

 اٌزٞ عٛف ٠خشض ِٓ اٌعٙاص اٌٝ اٌّؽشن ٚرٌه ؼغة 

 , 400Hzاٌّٛاففاخ اٌّؽشن,ٚاٌرٟ لذ ذقً اٌٝ 

 (43-2وّا فٟ اٌؾىً) ٌٍرصث١د STRشُ امغو ػٍٝ اٌضس  

 

 

 ( قٌمة التردد الخارج من الجهاز43-2لشكل )ا                                                                    

 لُ تمشاءج اٌم١ُ ٚذغع١ٍٙا ؼغة اٌعذٚي ادٔاٖ -9

 

 التغٌر بالمقاومة 1الحالة  2الحالة  3الحالة  4الحالة 

سرعة     
 r.p.mالمحرك

قٌمة     
 Ainالتٌارالداخل

قٌمة     
 Aoutالتٌارالخارج

قٌمة الترددالخارج     
Hz out 
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 ناقشة:لملأسبلة 

 ؟عند زٌادة السرعة الخارجة منه و تالحظ لقٌم التٌار الداخلة الى الجهاز ماذا -1

 ؟عند اٌقاف المحرك التٌار ةتالحظ لقٌم ماذا -2

 ؟هل ٌستجٌب المحرك بسرعة عند تغٌٌر قٌمة المقاومة -3

 باقً مناطق الربط التستخدم  ألنها مخصصة لما بعد الدراسة االعدادٌة 1ة:ظمالح

مختلفة تبعا لقدرات المحركات  نماذجتنتج الشركات هذه االجهزة بمواصفات مختلفة و2ة:حظمال

 :الكهربابٌة ومصادرالتٌار الكهربابً وفً ادناه بعض االمثلة
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 الفصل الثانً سبلــــةأ

 

 ا ؟لماذ ،مدببرأس  ي/ عند اجراء صٌانة لمشغل هٌدرولٌكً خطً ٌجب استخدام مفك ذ 1س

 / لصٌانة مكبس او اسطوانة المشغل ، ما العمل الذي ٌجب القٌام به ؟ 2س 

 اهم االعطال التً تحدث فً المشغل ؟ / ما 3س

 / وضح فكرة عمل المشغل الهٌدرولٌكً الدورانً . 4س

 ، ماذا ٌعنً ذلك ؟ السٌطرة/ وجود تسرب للهٌدرولٌك من صمام  5س

 ، كٌف ٌتم ذلك ؟ / ٌجب االهتمام بحالة الهٌدرولٌك 6س
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 مبرمجالمنطقً التحكم ال

 البرمجة المتقدمة 

 Programmable Logic controller 

Advanced Programming    

 

 األهداف

وآلٌة عملها بشكل المتقدمة ة نظمة التحكم الرقمٌأ تطبٌقاتهذا الفصل الى التعرف على ٌهدف     

 . لتطبٌقات صناعٌة مختلفةلغة المخطط السلمً مج بابروكٌفٌة كتابة  مفصل

 

 األهداف الخاصة:

 ن ٌكون الطالب قادرا  على:أنتوقع 

  

 فهم عمل المإقتات المستعملة فً المتحكمات. .1

 كتابة برنامج لمإقت تاخٌر التشغٌل. .2

 عمل تطبٌق صناعً على المإقت. .3

 .Latchٌتعامل مع حفظ الحالة  .4

 ات صناعٌة.كتابة برنامج للسٌطرة على تطبٌق .5

 ٌدرك عمل برنامج متعدد المراحل. .6

 .Counterٌتعامل مع العدادات  .7

 ٌفهم عمل العدادات. .8

 الثالثالفصل 
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             الفصل  
 

 تعلم المواضٌع     

 البرمجة المتقدمة
 

 

 

 لعملٌات المنطقٌة.ة لممتقد اوامر 

  التحكم فً البرمجة.  اوامر 

 قتاتؤالم تطبٌقات. 

  قتاتؤالم أنواع. 

   قتاتؤو برمجة المعمل. 

   العداداتتطبٌقات. 

  عمل وبرمجة العدادات. 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوٌات
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 مقدمة 3-1

  

لمحركات ونقل االكثٌر من التطبٌقات الصناعٌة تتضمن عملٌات معقدة ودقٌقة مثل تشغٌل واطفاء 

الحركة المستمرة وفتح صمامات وغلقها ولذلك ٌستعمل للسٌطرة علٌها المتحكم المنطقً المبرمج 

Programmable Logic Control (PLC)  الذي ٌرتبط مع المشغالت الكهربابٌة بشبكة معقدة من

االسالك الكهربابٌة. ٌقوم المتحكم بمراقبة اشارات االدخال واجراء المعالجة الرقمٌة من خالل البرنامج 

( 1-3ل )والشك Automated Processوارسال اشارات الى االخراج وهذا ما ٌعرف بالعملٌات المإتمتة 

 ٌوضح ماكنة مسٌطرعلٌها بالمتحكم المنطقً تقوم بغسل وتعببة قنانً الماء.

 

 ( ماكنة غسل وتعببة قنانً الماء1-3الشكل )

 

  تشغٌل المحرك مع تاخٌر محدد من الزمن   -التمرٌن اسم  3-2

 4رقم التمرٌن:

 ساعة 4الزمن المخصص:         

 

 مقدمة

( 2-3دوابر تشغٌل المحركات بعد مدة معٌنة من الزمن فالشكل ) فًخٌر التشغٌل ٌستعمل ؤقت تمإ

، فً هذا التمرٌن S3ومفتاح تشغٌل  Q0.0بمتحكم منطقً من خالل  ا( مرتبطMلمحرك ) اٌوضح مخطط

عند غلق مفتاح التشغٌل ٌإخر البرنامج تشغٌل المحرك لمدة معٌنة ثم ٌقوم بتشغٌل المحرك. ٌستعمل هذا 

 من العملٌات الصناعٌة.التطبٌق فً الكثٌر 



72 
 

 

 ( مخطط لمحرك مرتبط بمتحكم منطق2ً-3الشكل )

 

 مختبر المٌكاترونكس/  تكنلوجٌا صناعً   مكان التنفٌذ:    

  :التعلٌمٌة االهداف

 :على بعد انتهاء من هذا التمرٌن ٌصبح الطالب قادرا  

 .فهم عمل المإقت -1

 كتابة برنامج لمإقت تؤخٌر التشغٌل. -2

 ى المإقت.عمل تطبٌق عل -3

 

 (، أجهزةد)مواد، عد التسهٌالت التعلٌمٌة

 .متحكم منطقً -1

 .فتاح كهربابًم -2

 .محرك كهربابً -3

 خطوات العمل

 -ربط الدابرة الكهربابٌة :

 .(3-3كما فً الشكل) Q0.0لى االخراج إ حركوم I0.3لى االدخال إ Switch تالمس  اربط مفتاح-1
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 لمتحكمبواسطة ا محرك( دابرة تشغٌل 3-3الشكل )

 -كتابة البرنامج: -2

 فً الحاسوب. Step7افتح برنامج  -

 .Simatic LADمن واجهة  Network 1ر الشبكة االولى اخت -

من على مفتاح تالمس  Double Clickاضغط مكررا  Instructionsمن عمود األوامر  -

  .(4-3)إلضافته إلى الشبكة االولى. كما فً الشكل   Normally Openمفتوح اعتٌادٌا  النوع ال

 

 

 ( نقل الرموز من عمود االوامر4-3الشكل )                     



74 
 

 (5-3كما فً الشكل)  I0.3فوق الشكل وكتابة   Clickأضف عنوان مفتاح التالمس وذلك بالضغط  -

 

 

 I0.3( ادراج مفتاح تالمس 5-3الشكل )

  

ة مقدارها لذي ٌحوي دقا T34بعد مفتاح التالمس واكتب عنوان الموقت  TONقت نوع إمأضف  -

10ms  اختر فترة تاخٌرPT=100  1000وعندها ٌكون التؤخٌر بمقدارms  أي واحد ثانٌة. كما

 (.6-3فً الشكل )

 

  

 TON( ادراج مؤقت 6-3الشكل )

  

واربط  T34وأضف مفتاح تالمس من النوع المفتوح اختر تسمٌة له  Network2اختر شبكة ثانٌة  -

 (7-3كما فً الشكل )  Q0.0تسمٌة له  اكتبو ،معه ملف اخراج
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 Q0.0( ادراج ملف االخراج 7-3الشكل )

 

 قم بحفظ البرنامج باختٌارمربع الحفظ -

وقم بتحمٌل البرنامج الى المتحكم باختٌار مربع التحمٌل كما  Stopحول المتحكم الى وضع توقف  -

 (8-3فً الشكل )

  

 ( حفظ وتحمٌل البرنامج8-3الشكل )

 لبرنامج :اختبار ا -1

  RUN Modeحول المتحكم الى وضع العمل  -

 المحرك.ٌة واحدة  وعند فتح المفتاح ٌطفؤ اغلق المفتاح تالحظ  تؤخر عمل المحرك لمدة ثان -

 ( ٌوضح خطوات تنفٌذ البرنامج.9-3والشكل )

 

 

 البرنامج( خطوات تنفٌذ 9-3الشكل )

 

 

 

 Stop                     Download   

Save                                            RUN 
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 لزمنتأخٌر اطفاء المحرك لمدة من ا – التمرٌناسم  3-3

 1رقم التمرٌن:

 ساعة 6الزمن المخصص:          

 مقدمةال

لمحرك  ا( ٌوضح مخطط10-3الموقت فً دوابر اطفاء المحركات بعد مدة معٌنة فالشكل ) ٌستعمل

(M مرتبط بمتحكم منطقً من خالل )Q0.0  1ومفتاح تشغٌلS فً هذا التمرٌن عند غلق مفتاح التشغٌل ،

ٌإخر البرنامج اطفاء المحرك لمدة معٌنة.  S1، وعند فتح مفتاح التشغٌل Mٌعمل المحرك   S1البرنامج 

 وٌستعمل هذا التطبٌق فً الكثٌر من العملٌات الصناعٌة.

 

 ( مخطط لمحرك مرتبط بمتحكم منطق10ً-3الشكل )

 مختبر المٌكاترونكس/  تكنلوجٌا صناعً   مكان التنفٌذ:

 :التعلٌمٌة االهداف

 :على التمرٌن ٌصبح الطالب قادرا  نتهاء من هذا إلبعد ا

 .كتابة برنامج باستعمال مإقت تؤخٌر االطفاء -1

 فهم مإقت تؤخٌر التشغٌل. -2

 .Latchٌتعامل مع حفظ الحالة  -3

 ( التسهٌالت التعلٌمٌة )مواد وعدد واجهزة

 .اسالك توصٌل -1

 .متحكم منطقً -2

 محرك كهربابً. -3
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 خطوات العمل

 -ربط الدابرة الكهربابٌة : -1

 (11-3كما فً الشكل) Q0.0الى االخراج  احركوم I0.0الى االدخال  Switch تالمس اربط مفتاح

 

 ( دابرة تشغٌل مصباح بواسطة المتحكم11-3الشكل )

 -كتابة البرنامج:

 فً الحاسوب  Step7افتح برنامج  -

  Simatic LADمن واجهة  Network 1ر الشبكة االولى اخت -

نوع من العلى مفتاح تالمس  Double Clickكررا اضغط م Instructionsمن عمود االوامر  -

 .(12-3الضافته إلى الشبكة األولى. كما فً الشكل )  Normally Openمفتوح اعتٌادٌا  ال

 

  

 

 

 

 (12-3الشكل )

 I0.0فوق الشكل وكتابة   Clickواضف عنوان مفتاح التالمس وذلك بالضغط  -

 (.13-3كما فً الشكل )  T33هل اواضف عنوانواربط معه مإقت التؤخٌر الزمنً   -
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 T33( عنونة الموقت13-3الشكل )  

  من النوع المفتوح  واضف مفتاح تالمس Network2اختر سطر جدٌد فً الشبكة رقم  -

 (.14-3كما فً الشكل )  Q0.0اربط معه ملف االخراجوT33وعنونه 

 

 

 

 

 

 ( 14-3الشكل )                                                 

 البرنامج بعد االنتهاء من كتابته ( ٌوضح15-3الشكل )                      

 

 

 2( الشبكة 15-3الشكل )

 

 

 (15-3الشكل )                                   
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وقم بتحمٌل البرنامج إلى المتحكم باختٌار مربع التحمٌل كما  Stopحول المتحكم إلى وضع توقف 

 (.16-3كل )فً الش

  

 ( حفظ وتحمٌل البرنامج16-3الشكل )

 اختبار البرنامج :      

 .غلق المفتاح وعمل المحرك( خطوات تنفٌذ البرنامج لحظة 17-3ٌوضح الشكل )      

 .RUN Modeحول المتحكم الى وضع العمل  -1

 .الٌعمل نالحظ ان العداد  Q0.0ال ٌعمل ٌإدي الى تشغٌل   T33مغلق والمإقت  I0.0مفتاح  -2

 

 

 

 

 

 

 I0.0( تنفٌذ البرنامج وغلق مفتاح 17-3الشكل )

 وعند الوصول للزمن المختار سوف ٌتوقف T33سوف ٌعمل العداد  I0.0عند فتح المفتاح  -3

 (18-3كما فً الشكل ) Q0.0ملف الخرج 

 

 

 

 

 

 

 

 I0.0( تنفٌذ البرنامح حالة فتح مفتاح 18-3الشكل )
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   على خزان خلط المحالٌل الكٌمٌابٌةالسٌطرة  – التمرٌناسم  3-4

 3:رقم التمرٌن

 ساعة 6الزمن المخصص:               

 المقدمة

ستعمل فً خزان خلط المحالٌل الكٌمٌابٌة مضختٌن الدخال المحالٌل ومحرك لخلط المحالٌل ومضخة ت

ضح منظومة خلط ( ٌو19-3الشكل ) تم السٌطرة علٌه بوساطة متحكم منطقً مبرمج،تالخراج المحالٌل و

 المحالٌل.

 

 (  منظومة خلط المحالٌل19-3الشكل )

 كما ٌؤتً: Start   I0.0ٌعمل البرنامج المسٌطر لهذه المنظومة عند الضغط على مفتاح التشغٌل 

لٌدخل المحلول األول إلى الخزان  ثوانً 5لمدة  Q0.0المرتبطة باالخراج  1ٌشغل المضخة  .1

 .1ثم تتوقف المضخة 

لٌدخل المحلول الثانً إلى الخزان  ثوانً 3لمدة  Q0.1المرتبطة باالخراج  2خة ٌشغل المض .2

 .2ثم تتوقف المضخة 

 ثانٌة ثم ٌتوقف. 60وٌقوم بخلط المحلولٌن لمدة  Q0.2ٌشغل محرك الخلط المرتبط باالخراج  .3

 .Q0.3ٌفتح البرنامج صمام السحب المرتبط باإلخراج  .4

وٌغلق  3وبعدها ٌوقف المضخة  وانًث 8لمدة  Q0.4المرتبطة باإلخراج  3ٌشغل المضخة  .5

 صمام السحب.

 إلطفاء المنظومة.  Stopٌستعمل مفتاح التوقف  .6

 

 المٌكاترونكس/  تكنلوجٌا صناعً. مختبر مكان التنفٌذ:
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  :التعلٌمٌة االهداف

 :على نتهاء من هذا التمرٌن ٌصبح الطالب قادرا  اإلبعد 

 المحالٌل. كتابة برنامج للسٌطرة على خزان خلط -1

 فهم عمل المنظومات المسٌطر علٌها بوساطة المتحكم المنطقً. -2

 ٌتعامل مع برنامج متعدد المراحل  . -3

 

 ( التسهٌالت التعلٌمٌة )مواد وعدد واجهزة

 محرك. -1

 3مضخة عدد -2

 صمام كهربابً. -3

 متحكم منطقً مبرمج. -4

 خطوات العمل

 -ربط الدابرة الكهربابٌة : -1

إلى  1المضخة و I0.1مفتاح التوقف إلى اإلدخالو I0.0دخال لى اإلإ Startالتشغٌل  اربط مفتاح

وصمام السحب  Q0.2ومحرك الخلط إلى اإلخراج  Q0.1إلى اإلخراج  2والمضخة  Q0.0 اإلخراج

 .(20-3كما فً الشكل) Q0.4إلى اإلخراج  3والمضخة  Q0.3إلى اإلخراج 

 

 ( ربط أجزاء المنظومة مع المتحكم20-3الشكل)
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 -لبرنامج:كتابة ا -2

 فً الحاسوب  Step7افتح برنامج  -

 -قم بكتابة البرنامج اآلتً:

  Simatic LADمن واجهة  Network 1ر الشبكة األولى اخت -

األطفاء  مفتاحٌمثل  I0.1ٌمثل مفتاح التشغٌل و  I0.0حٌث نكتب برنامج دابرة المسك -

  (21-3كما فً الشكل ) ، M0.0دالة التخزٌن  وخرج الدابرة ٌكون فً

 

 دابرة المسك( 21-3الشكل )

وادرج  M0.0مفتوح إعتٌادٌا  وعنونه إلى النوع من الوادرج  مفتاح تالمس   2اخترشبكة رقم  -

واربط معه ، Q0.1 ،Q0.2 ،Q0.3 انهٌواوعن  Normal Closeإعتٌادٌا   اح تالمس مغلقٌتامف

 (.-322. كما فالشكل) PT=50بقٌمة زمنٌة  TON(T37)مإقت 

 

 

 

 مؤقت المضخة االولى 2( الشبكة 22-3) الشكل

والمفاتٌح من النوع  M0.0 إعتٌادٌا  من النوع المفتوح  وادرج مفتاح تالمس 3اختر الشبكة رقم  -

للمضخة  Q0.0، ثم ادرج ملف االخراج T37،Q0.1،Q0.2،Q0.3وعناوٌنها إعتٌادٌا   المغلق

 (.23-3، كما فً الشكل )االولى

 

 

 

 المضخة االولى 3 ( الشبكة23-3الشكل )
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والمفاتٌح من النوع  M0.0 إعتٌادٌا  من النوع المفتوح  وادرج مفتاح تالمس 3اختر شبكة رقم  -

بقٌمة زمنٌة  TON(T38)اربط معه مإقت ، ثم Q0.3،Q0.2،Q0.0وعناوٌنهاإعتٌادٌا   المغلق

PT=30( 24-3، كما فً الشكل.) 

. 

             

 

 مضخة الثانٌةمؤقت ال 4( الشبكة 24-3الشكل )

والمفاتٌح من النوع  M0.0 إعتٌادٌا  من النوع المفتوح  وادرج مفتاح تالمس 5اختر الشبكة رقم  -

للمضخة   Q0.1ملف اخارج ثم اربط  Q0.3،Q0.2،Q0.0،T38وعناوٌنهاإعتٌادٌا   المغلق

 (.25-3كما فً الشكل )الثاتٌة 

 

 

 

 

 المضخة الثانٌة5( الشبكة 25-3الشكل )

والمفاتٌح من النوع  M0.0 إعتٌادٌا  من النوع المفتوح  وادرج مفتاح تالمس 6رقم  اختر شبكة -

بقٌمة زمنٌة  TON(T39)، ثم اربط معه مإقت Q0.3،Q0.1،Q0.0وعناوٌنهاإعتٌادٌا   المغلق

PT=600(.26-3، كما فً الشكل )لمحرك الخالط 

 

 

 

 

 6( الشبكة 26-3الشكل )
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والمفاتٌح من النوع  M0.0 إعتٌادٌا  من النوع المفتوح  تالمسوادرج مفتاح  7اختر الشبكة رقم  -

لمحرك   Q0.2ثم اربط ملف اخارج  Q0.3،Q0.1،Q0.0،T38وعناوٌنهاإعتٌادٌا   المغلق

 (.27-3كما فً الشكل )الخالط 

          

 

 

 

 لمحرك الخالط 7( الشبكة 27-3الشكل )

والمفاتٌح من النوع  M0.0 إعتٌادٌا  توح من النوع المف وادرج مفتاح تالمس 8اختر شبكة رقم  -

بقٌمة زمنٌة  TON(T40)، ثم اربط معه مإقت Q0.2،Q0.1،Q0.0وعناوٌنهاإعتٌادٌا   المغلق

PT= (.28-3، كما فً الشكل ) لصمام السحب و مضخة السحب 

 

 

 

 

 مؤقت صمام السحب ومضخة السحب 8( الشبكة 28-3الشبكة )

 والمفاتٌح من النوع المغلق M0.0 إعتٌادٌا  من النوع المفتوح  تالمسوادرج مفتاح  9اختر الشبكة رقم

لصمام السحب   Q0.3 Q0.4ثم اربط ملفا االخارج  Q0.3،Q0.1،Q0.0،T38وعناوٌنهاإعتٌادٌا  

 (.29-3كما فً الشكل )ومضخة السحب 

 

 

 

 

 

 

 لصمام السحب ومضخة السحب 9( الشبكة 29-3الشبكة )
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 ارمربع الحفظقم بحفظ البرنامج باختٌ

وقم بتحمٌل البرنامج إلى المتحكم باختٌار مربع التحمٌل.كما  Stopحول المتحكم إلى وضع توقف  -

 (30-3فً الشكل )

 

  

 ( الحفظ والتحمٌل للبرنامج30-3الشكل )

 اختبار البرنامج :

  RUN Modeحول المتحكم الى وضع العمل 1-

وتكون الحالة  1كة فً الشب M0.0دالة التخزٌن التٌار إلى  فٌمر I0.0الدخال اضغط على مفتاح التالمس ل2-

 (.31-3كما فً الشكل)  ON األولٌة 

 

 M0.0لتفعٌل دالة التخزٌن  (31-3الشكل)

وفً نفس الوقت تعمل المضخة االولى  T37ٌشغل المإقت سوف  M0.0بعد تشغٌل دالة التخزٌن  3-

Q0.0   (.32-3)كما فً الشكللفترة زمنٌة ٌحددها المإقت 

 

 

 

 

  Onالى   Q0.0حالة االخراجتحول  1( عمل المضخة 32-3الشكل )           
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وفً نفس الوقت   T38ٌعمل مإقت المضخة الثانٌة سوف Q0.0بعد انتهاء عمل المضخة االولى  -4

 (.33-3لفترة زمنٌة ٌحددها المإقت كما فً الشكل)  Q0.1تعمل المضخة الثانٌة 

 

 

 

 

 Onالى   Q0.1حالة االخراجتحول  2عمل المضخة ( 33-3الشكل )

وفً نفس الوقت   T39سوف ٌعمل مإقت المضخة الثانٌة Q0.1 الثانٌةبعد انتهاء عمل المضخة  -3

 (.34-3) لفترة زمنٌة ٌحددها المإقت كما فً الشكل  Q0.2 ٌعمل محرك الخلط

  

 

 

 

 

 Onى ال  Q0.2حالة االخراجعمل محرك الخلط تحول  ( 34-3الشكل )

وفً   T40صمام السحب و مضخة السحبسوف ٌعمل مإقت  Q0.2 محرك الخلطبعد انتهاء عمل  -4

كما  T40لفترة زمنٌة ٌحددها المإقت  سوف ٌعمل صمام السحب و مضخة السحبنفس الوقت ٌعمل 

 (.35-3فً الشكل )

 

 Onالى  Q0.3 Q0.4راجحالة االخعمل صمام السحب ومضخة السحب تحول  ( 35-3الشكل )
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 البرنامج بؤكمله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماكنة عد وتجمٌع القنانً      – التمرٌناسم  3-5

 4:رقم التمرٌن

 ساعة 6الزمن المخصص:           

 المقدمة                                            

حساب القنانً ، تقوم الماكنة ب M1ماكنة تجمٌع القنانً تحوي على ناقل حركة ٌعمل بوساطة محرك 

ٌغلق عند مرور  S1( ٌعمل كمفتاح  Proximity Switchطة حساس ضوبً )اسوتتحسس كل قنٌنة بو

على دفع  M2وٌعمل محرك آخر  M1ك مثال  ٌتوقف المحر 6لقنانً إلى اد دقنٌنة من أمامه وعند وصول ع

، ٌسٌطر Stopوآخر للتوقف   Startاح تشغٌل القنانً الستة إلى صندوق التعلٌب. تحوي الماكنة على مفت

 0واعادة العداد الى   I0.0مع اإلدخال   , على الماكنة متحكم منطقً مبرمج . فٌتصل مفتاح التشغٌل

(reset) ومفتاح التوقف معI0.1  وٌرتبط المحركM1  باإلخراجQ0.0  والمحركM2  باإلخراجQ0.1 

 ( ٌوضح ماكنة عد وتجمٌع القنانً.36-3والشكل ) I0.2بٌنما ٌتصل الحساس الضوبً مع اإلدخال 
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 ( ماكنة عد وتجمٌع القنان36ً-3الشكل)

 مختبر المٌكاترونكس/  تكنلوجٌا صناعً  مكان التنفٌذ:

  ةٌاالهداف التعلٌم

 أن: على نتهاء من هذا التمرٌن ٌصبح الطالب قادرا  اإلبعد 

 ٌكتب برنامج للتحكم بمكابن العد والتجمٌع -1

 Counterل مع العدادات ٌتعام -2

 ٌفهم عمل العدادات -3

 ( التسهٌالت التعلٌمٌة )مواد وعدد واجهزة

 من النوع الذي الٌحفظ الحالة  2محرك عدد  -5

 .مفتاح ضوبً -6

 خطوات العمل

 -ربط الدابرة الكهربابٌة: -1

واربط  I0.2إلى اإلدخال  اضوبٌ امفتاحو I0.1آخر إلىو I0.0دخال لى اإلإ تالمس اربط مفتاح

 .(37-3كما فً الشكل) Q0.1خراج لى اإلإ  M2ومحرك Q0.0إلى اإلخراج  M1محرك 

 

 مع المتحكم ( ربط الدابرة37-3الشكل)
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 -كتابة البرنامج: -2

 فً الحاسوب  Step7افتح برنامج  -

 -قم بكتابة البرنامج اآلتً: -

  Simatic LADمن واجهة  Network 1ر الشبكة األولى اخت -

 
ٌمثل مفتاح  I0.1و  (reset)0وأعادة العد الى ٌمثل مفتاح التشغٌل I0.0دابرة المسك حٌثنكتب برنامج  

 (38-3كما فً الشكل ) M0.0األطفاء وخرج الدابرة ٌكون فً دالة التخزٌن 

 

 

 

 

 

 دابرة المسك( 38-3الشكل )

  I0.0مفتاح التالمس  و I0.2وعنونه  الضوبً  وأضف إلٌها مفتاح تالمس 2اختر الشبكة  -

وثبت مقدار العد األعلى  C1و عنونه  CTU اتصاعدٌ اادرج عدادو(RESET)   لتصفٌر العداد  

PV=6  (.39-3ادرج كما فً الشكل ) 2وإلى السطر الثانً من الشبكة      

                                          

 

 

 

 

 

 

 العداد( 39-3الشكل)

من   وادرج مفتاح تالمس M0.0وعنونه لنوع المفتوح من اوادرج مفتاح تالمس  3اختر الشبكة  -

وادرج مفتاح التالمس   وادرج M1=Q0.0وادرج ملف إخراج وعنونه  C1وعنونه  النوع المغلق

 (40-3كما فً الشكل ) M2=Q0.1ملف إخراج وعنونه  و C1من النوع المفتوح 
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 M2و    M1خرج المحركٌن ( 40-3الشكل )

 ختٌارمربع الحفظ.قم بحفظ البرنامج با -

وقم بتحمٌل البرنامج إلى المتحكم باختٌار مربع التحمٌل كما  Stopحول المتحكم إلى وضع توقف  -

 (.41-3فً الشكل )

   

 ( الحفظ والتحمٌل للبرنامج41-3الشكل )

 اختبار البرنامج : -3

  RUN Modeحول المتحكم إلى وضع العمل  -

وٌعمل المحرك الناقل للحركة  Onإلى  Q0.0راج فٌتحول اإلخ I0.0اضغط على مفتاح اإلدخال  -

M1 ( 42-3كما فً الشكل.) 

 

 

 

 

 

 

 

 M1لتشغٌل المحرك  I0.0( ضغط مفتاح 42-3الشكل)
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إلى أن  C1وٌعد العداد   ONإلى  I0.2وعند مرور القنانً أمام الحساس الضوبً ٌتحول اإلدخال 

كما  M2=Q0.1و ٌعمل المحرك   M1=Q0.0وٌنطفا المحرك  ONعندها ٌتحوال إلى   6ٌصل إلى

 (.43-3فً الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 ٌعمل على عد القنانً  C1العداد ( 43-3الشكل )
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 اسبلة الفصل الثالث

 كٌف تعمل المؤقتات المستعملة فً المتحكمات المنطقٌة المبرمجة؟ -1س

 (.2-3المبٌن فً الشكل ) لتشغٌل المحرك ثوانً 5امجا  لمؤقت تأخٌر مقداره اكتب برن -2س

 (.10-3إلطفاء المحرك المبٌن فً الشكل ) ثوانً 5امجا  لمؤقت تأخٌر مقداره اكتب برن -3س

للسٌطرة على منظومة خلط المحالٌل الكٌمٌابٌة المبٌنة فً بالمخطط السلمً اكتب برنامجا   -4س

 (.19-3الشكل )

 (.37-3وتجمٌع القنانً المبٌنة فً الشكل )لتشغٌل ماكنة عد  بالمخطط السلمً اكتب برنامجا  -5س

ثوانً مع مؤقت تأخٌر  7لمؤقت تأخٌر تشغٌل محرك مقداره بالمخطط السلمً امجا  اكتب برن -6س

 إلطفاء المحرك ثوانً 5مقداره 

 المجاورالبرنامج بٌن كٌفٌة عمل  -7س

 

 

لٌتم التحكم  لفصل االولل (5 )التمرٌناكتب برنامج بالمخطط السلمً لماكنة السباكة بالحقن  -8س

  plcبها بواسطة المتحكم المنطقً 
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 سٌطر علٌها عددٌا  على المكابن المُ   التدرٌُب العملً

(Computer Numerically Controlled )  

 CNCمكابن 

CNC Machines 

 

 

 

 

 

 الرابعالفصل 

http://www.google.com/imgres?q=foto+del+fanuc+cnc+maquinas&start=266&um=1&hl=ar&rlz=1R2WZPC_enIQ462&biw=1280&bih=604&tbm=isch&tbnid=R7ANO6DY_cAWkM:&imgrefurl=http://www.minfe.com/en/company/machines.php&docid=3-w0ediWdmFEYM&imgurl=http://www.minfe.com/images/empresa/maquinas_y_herramientas_01_g.jpg&w=816&h=576&ei=qH0JUMCnKeOa0QW3kcHYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=169&dur=8620&hovh=189&hovw=267&tx=103&ty=97&sig=114003425768593509740&page=12&tbnh=119&tbnw=160&ndsp=26&ved=1t:429,r:19,s:266,i:302
http://www.google.com/imgres?q=foto+del+fanuc+cnc+maquinas&start=266&um=1&hl=ar&rlz=1R2WZPC_enIQ462&biw=1280&bih=604&tbm=isch&tbnid=R7ANO6DY_cAWkM:&imgrefurl=http://www.minfe.com/en/company/machines.php&docid=3-w0ediWdmFEYM&imgurl=http://www.minfe.com/images/empresa/maquinas_y_herramientas_01_g.jpg&w=816&h=576&ei=qH0JUMCnKeOa0QW3kcHYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=169&dur=8620&hovh=189&hovw=267&tx=103&ty=97&sig=114003425768593509740&page=12&tbnh=119&tbnw=160&ndsp=26&ved=1t:429,r:19,s:266,i:302
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األهداف:

 

 الهدف العام :

 ح.تشِجرها اٌشئيس ائكوطشػٍّها  آٌيحوCNC  تّىائٓ ا اٌفصً ذؼشيف اٌطاٌة  هز هذف  

 األهداف الخاصة:

 ٌة:تعرٌُف الطالب بالموضوعات اآلت

 .Manufacturing Systems  ظُ اٌرصٕيغ  ٔ   -1

 .  CNC Programmig Systemsاٌّسيطش ػٍيها ػذديا   ّىائٌٍٓ اٌثشِجح   أٔظّح   -2

3-   ٔ  َ  .G-Code Systemsاٌرحضيشيح  اٌذواي   ظا

4-   ٔ  َ  .M- Code Systems ح  إلضافيا اٌذواي   ظا

  Cuttingاٌمطغ  -5
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 :تعلم الموضوعات       

 ُمقدمة  4-1       

4-2  ُظم التصنٌع  نManufacturing System . 

4-3  ُلمكابن   البرمجة   أنظمة CNC Programming Systems. 

4-4  ُالتحضٌرٌة   الدوال   نظامG-Codes Systems . 

 على الفراغ   نُ الدورا ل:واأل لتمرٌنا. 

 حددةمُ  لنقطة   ةُ الحرك ً:انالثالتمرٌن. 

 .اإلضافٌةالدالة  مبادئُ التمرٌن الثالث:

 .اإلضافٌةالدالة  إستخدامُ :التمرٌن الرابع

 .الدوال التحضٌرٌة كدورات قطع إستخدامُ التمرٌن الخامس:

 .عفً دورات القط T)الدالة ) إستخدامُ التمرٌن السادس:

 .فقط( (WINCAMبرنامج  إستخدام( بCAD/CAMتطبٌق)التمرٌن السابع:

 .(AUTOCAD/WINCAM)ي  سرخذاَ تشٔاِجا( تCAD/CAMذطثيك)اٌرّشيٓ اٌثآِ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 المحتوٌات



96 
 

 ُمقدمة  4-1

omputer Cسمى مكابن)الحاسوب، تُ  بوساطةبها  التحكمُ  ٌتمُ  ً مكابن  ه)CNC(كابنُ م 

ontrolledCerically umN  ) ٌُ ًبـ رمز لها الت(CNC  ) ل من الكلمات الثالث واأل من الحرفِ وذلك

ومن أكثر  (اسوٍب خاصةحبوساطة برامج  رقمٌا  السٌطرة علٌها  تمُ التً ت المكابنُ )وترجمتها العلمٌة تعنً 

، (Turning &Millingات والفرٌز السٌطرة علٌها بهذه الطرٌقة هً )التورنات تمُ التً ت المكابن شٌوعا  

( والذي هو CAD/CAMعرف بنظام)نظام ٌُ  تطورا  بعد إعتماد CNCزدادت مكابن وبشكل عام إ

 -ُمختصر:

 CAM:- (Computer Aided Manufacturing) ؼاْ تاٌؽاعٛب  ُّ اٌرق١ُٕغ اٌ  

 CAD:- (Computer Aided Design) ؼاْ تاٌؽاعٛب  ُّ ُُ اٌ اٌرق١ّ  

 مباشرةٍ  غٌرِ  تنفٌذ عملٌة التصنٌع  بصورةٍ  ٌتمُ  حٌثُ  طة الحاسوب،انفذ بوستصنٌع وتصمٌم تُ  أنظمةُ وهً 

لٌلتم  ماكنلةِ ال إللىهلذا البرنلامج  نقللُ هٌؤ برنامُج تشغٌل وٌُ ومن ثم ٌُ  ، على الحاسوبعد الرسومات الهندسٌة تُ و 

ظملُة البرمجللة للمخللارط أنو التصللنٌعِ  ظلمِ علللى نُ  التعلرفُ   وبهلذا التسلسللل ٌللتمُ  ،تنفٌلذ عملٌللة التشلغٌل المطلوبللة

ٌُمكن بوساطتها من خالل التمارٌن الالحقة والفرٌزات وذلك  البرمجلة المتخصصلة  أوامرِ على  التعرفُ والتً 

 أوM-Code)اإلضللافٌة )والللدوال  التحضللٌرٌة( وامللراأل) تسللمىأو G-Codes)ضٌرٌة)ـبللنظم الللدوال التحلل

فإنلُه  والمكلابن األعتٌادٌلة، CNC))فرق بٌن مكابن ال ٌتمكن الطالب من معرفةِ  ( كًوامراإلضافٌةاأل)تسمى 

 التالٌة:ٌُمكن مالحظة االشكال 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحكم بها بلوحة ٌُ  CNC( ماكنة خراطة2-4شكل)ٌدوٌا            تحكم بها ٌُ  ( ماكنة خراطة1-4شكل )         

 سٌطرة

 

 الشكل  أنفً حٌن  ماكنة الخراطة االعتٌادٌة،وهً  ٌدوٌا  بها  ماكنة خراطة ٌتم التحكمُ ٌُبٌن ( 1-4الشكل) حٌثُ 

ٌُبٌن 4-2)  جهاز أوبوساطة (حمرللة باألظلوحة التحكم )والمرقمٌا  بوساطة التحكم بها  ماكنة خراطة ٌتمُ ( 

 خارجً. حاسوب 
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 لوحة سٌطرةتحكم بها ب( ماكنة فرٌزة ٌُ 4-4)شكل    ٌدوٌا       تحكم بها (ماكنة فرٌزة ٌُ 3-4)شكل           

 (Manufacturing System(ظم التصنٌعنُ  4-2

اإلنتلاِج والعملال وغٌرهلا وسابل  العٌنٌة والتً تشملُ  ها مجموعة موحدة من العناصرِ ٌُقصد بنظِم التصنٌع بؤن

ة عن معلومات اإلنتاِج سندة بعناصرمعلوماتٌة هً عباروهذه العناصر العٌنٌة تكون مُ  من األجهزة المساعدة،

وهلً  اإلنتلاجِ ملواد  علالج نظلام التصلنٌعِ وبشلكل علام ٌُ ٌقة والتقنٌلة المسلتخدمة فلً اإلنتلاج، الطر سبوذلك ح

مكلن ٌُ  ونظلام التصلنٌع هلو مفهلوم   عٌنلة طبقلا لمتطلبلات السلوق،مُ  امنتجات مفٌدة تلإدي مهامل تاجِ نالخامات إل

وأثرهلا فلً تحقٌللق  هاضلبعب اتهللاأوإنتللاجً والتعلرف عللى مكوناتله وعالقي عملل صلناعً أ طته تمثٌللابوسل

 وٌتكون نظام التصنٌع من ثالثة عناصر:أهداف النظام، 

1-  ُّ  .(inputsذخالخ)اٌ

 (.industry transfer)ػ١ٍّاخ اٌرؽ٠ًٛ اٌقٕاػٟ -2

 .(outputsاٌّخشظاخ) -3

َُ فٟ اٌٛلد اٌؽامش( ٠ذخً  خقٛفا  أشٕاء ٘زٖ اٌؼ١ٍّاخ)ٚ اٌرق١ٕغ  اإلٔراض ٚاٌؽاعٛب فٟ ذخط١و  اعرخذا

ُِ  ذؼؼ١س ٠ُ   (CAD/CAM)اٌرم١ٕح تـ شِضٌٙز٠ُٖٚ  َ   ذا  أغف١ٙا اٌؽاعٛب  فاٟ اٌارؽىُ  خقٛفاا   اإلٔرااض ٌّٙا

 :اٌٝ ػرّادا  ػٍٝ هش٠مح اٌرؽىُ تٙااّىٓ ذمغ١ُ اٌّاوٕاخ ٠ُٚ  ،اإلٔراضت

umerically N( ٚاٌراٟ ٘اٟ ِخرقاش) NC)سل١ّاا  فماو ٠ٚشِاض ٌٙاا تاـرؽىُ تٙاا ٠ُااٌراٟ  ّاوٕااخاٌ - أ

ontrolledC ّصااً ّٔااٛرض ِاوٕااح اٌاازٞ ٠ُ  (5-4تاٌؾااىً ) ٓ( وّااا ٘ااٛ ِثاا١NC ٓاٌاارؽىُ  ٚ٘ااٟ ِىااائ

ُُ  ,ّىآ ذخض٠ٕاٗ فاٟ اٌازاوشجف١ٙاا ِآ ؽاش٠و ِصماة ٚال٠ُ ٠ٚرُ ذؾغ١ً اٌثشٔااِط اٌشلّٟ  اػاادج  ٌٚىاٟ ذار

ُِ  اعرخذاَ ىشس ٘زا اٌؼّاً ٠ُٚ  ٌفٗ ٚلشاءذٗ ِٓ اٌثذا٠ح, اػادجٕرط ظذ٠ذ ٠عة اٌؾش٠و اٌّصمة فٟ ذق١ٕغ 

 اػاذاد٘ازا اٌؾاش٠و ٚ ذاالفُ اخطاء فٟ اٌثشٔاِط ٠عة أ حأ٠ خٚظذ اراٚ ف١ٙا اٌثشٔاِط,ٕفز فٟ وً ِشج ٠ُ 

ُِ أٔ٘ازٖ اٌرم١ٕاح  ٚةٌٚازٌه ِآ ِغاا اٌرقاؽ١ؽاخ اٌالصِاح, اظاشاءتؼاذ  آخشؽش٠و   ىٍفاح ِٚؼشماح  ٙاا 

َُ اٌّرىشسوص١شج  ٚاإل ألخطاء   عار١ؼاب تاشاِط وث١اشج تٙازٖ ا ٌٍرٍاف وّاا ال٠ّىآ ؼشماُٗ ٌٍؾش٠و ٠ُ عرخذا

عرخذاَ ٚذُ االعرؼامح ػٕٙا فٟ اٌٛلد  اٌؽامش تّىائٓ ج اإلٌٚٙزا ذُؼرثش ٘زٖ اٌطش٠مح ِؽذٚد ٠محاٌطش

CNC. 
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 NC( نموذج ماكنة 5-4شكل )                                                   

ٚاٌراٟ ( (CNCاٌّاوٕاخ اٌرٟ ٠ُّىٓ اٌرؽىُ تٙا تٛعاهح ؼاعٛب ٠ؽرٛٞ ػٍٝ ِؼاٌط أٚأوصاش ٠ُٚشِاض ٌٙاا تاـ - ب

 أخااشٜ األذقاااي ِااغ ؽااثىح ؼٛاعاا١ة أِٚىااائٓ وّااا أْ ٌثؼنااٙا اِىا١ٔااح ٌااذ٠ٙا اِىا١ٔاااخ ذخااض٠ٓ )راوااشج(

أٚ  اٌاازٞ ٠ثااذأ ِاآ اٌثشٔاااِط اٌاازٞ ٠ُذخً)أِا٠ااذ٠ٚا   ,CNC( ٠ُثاا١ٓ ِخطااو ٌّثااذأ ػّااً ِاوٕااح  6-4) ٚاٌؾااىً

ّصاً اإلعارعاتح ٌٍثشٔااِط ِٚٓ شُ اٌٝ ظٙااص اٌّؼاٌعاح اٌازٞ ٠ُ  ,CNCتاٌؽاعٛب(اٌٝ ٚؼذج اٌغ١طشج ٌّاوٕح 

 ُّ  أِا ذىْٛ ػ١ٍّح خشاهح أٚ ذفش٠ض أٚ و١ٍّٙا(. ذخً)ٚاإلعرعاتحاٌ

 

 

 

 

 

 

 CNC(ِخطظ ػاَ ٌّثذأ ػًّ ِاوٕح 6-4شىً )

ٚ  ُُ  ذٛف١ً ٔٛع ِؤخزِٓ ظٙاص ؼاعٛب ػثش أٚرؽىُ اٌِفاذ١ػ ٌٛؼح  ادخاي اٌّؼٍِٛاخ أؼ١أا  تٛعاهح ٠ر

 (RS232) ٓ(7-4تاٌؾىً ) اٌّث١. 

 

 RS232ذىصيً  ِأخز( 7-4شىً )                                          

 

ُُ ادخاي ت١أاخ  ٟ ٘  CNCٌٛؼح اٌرؽىُ فٟ ِاوٕح  ٚظ١فحٚ(, PC)تٛعاهح ظٙاص ؼاعٛباٌثشٔاِط ٠ٚر

اٌطش٠مح اٌمذ٠ّح ١ح ٘زٖ اٌخطٛاخ ػٓ خطٛاخ فنٍٚتاٌراٌٟ ذظٙشأاٌثشٔاِط  فمو اظشاء اٌرؼذ٠ً ػٍٝ

ِغ  ,اخ٘زا إٌٛع ٌٍّرغ١ش اعرعاتحِٚٓ خالي ذّاس٠ٓ ٘زا اٌفقً ع١رٛمػ ٌٍطاٌة , ٠و(اٌؾش اعرخذاَ)
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ِصً ِىائٓ اٌرؾغ١ً تاٌؾشاسج اٌىٙشتائ١ح ٚاٌرٟ ٠شِض ٌٙا  CNCِىائٓ أٔٛاع وص١شج ِٓ  ٗ ذٛظذأٔاٌؼٍُ 

ُّ  ,اٌّىائٓ ا١ٌٍضس٠ح (,EDMب)  اٌقفائػ ٚغ١ش٘ا. ج اٌشإٚط ٌرصم١ةُ ؼذدراٌّىائٓ اٌ

 اٌّؽٛس األفمٟ اٌغ١ٕٟ بذعاٖ)ؼشوح ت اٌّؽاٚسػٍٝ اٌّخاسه اٌّثشِعح شٕائ١ح  ١ض فٟ ٘زا اٌفقًٚع١رُ اٌرشو

X اٌّؽااٛس اٌؼّااٛدٞ اٌقااادٞ بذعاااٖؼشوااح تY) ,)اٌؾااال١ٌٛح شالش١ااح  ِٚشاوااض اٌرؾااغ١ً)اٌفش٠ضاخ اٌّثشِعااح

 بذعاٖؼشوح ت ,Yاٌّؽٛس اٌؼّٛدٞ اٌقادٞ  بذعاٖؼشوح ت ,Xاٌّؽٛس األفمٟ اٌغ١ٕٟ  بذعاٖ)ؼشوح تاٌّؽاٚس

( اذعااٖ 8 -4( ٚرٌه ٌرؼاًِ ٚسؽٕا ا١ٌّٕٙح ِاغ ذٍاه اٌّخااسه ٚاٌفش٠اضاخ, ٠ٚا١ٓ اٌؾاىً )Zاٌّؽٛس اٌّائً 

 .٠ر١ٓ ِخرٍفر١ٓاٚؼشوح ا١ٌذ ا١ٌّٕٝ ٚتضاٌّؽاٚس ٚرٌه تاٌّماسٔح ِغ  

 

 CNCس ػًّ ِاوٕح اوِح ئذجاٖ( ِماسٔح حشوح اٌيذ اٌيًّٕ ت8 -4اٌشىً)

 CNC.ابن البرمجة لمك أنظمة 4-3

المفاتٌح على والرموز التابعة لها  رقامالقطع من خالل تطبٌق األ أداةهنا تعنً الطرٌقة لتحدٌد حركة  البرمجةُ 

 تٌة:لخطوات اآلأنظمة البرمجة او تتضمن  ٌكٌةكانالمٌ

 .غ١اتٟ ٌٍّٕرطٔاٌّخطو األ -1

 .ػ١ٍّح اٌرصث١د اػرثاساخ -2

 .اٌمطغ اخر١اسأداج -3

 .تشٔاِط ذؾغ١ً ٌٍّٕرط اػذاد -4

 .اٌمطغ أداجاٌرؽمك ِٓ فؽح ؼشوح  -5

 .اٌمطغ ٚإٌّرط أداجل١اط ذؼ٠ٛناخ  -6

 .اٌرؽمك ِٓ فؽح اٌثشٔاِط ِٓ خالي ػ١ٍّح ذعش٠ث١ح ٌٗ -7

 .CNCاٌرؾغ١ً ا٢ٌٟ اٌّثشِط تٛعاهح ِاوٕح  -8

 

ٌّٚؼشفح اٌفشق ت١ٓ (, ٚذؼرّذ اٌثشِعح تؾىً ػاَ ػٍٝ ٔظا١ِٓ ِخرٍف١ٓ ِٓ األتؼاد )اإلؼذاش١اخ

 ٘ز٠ٓ

( P10( اٌٝ إٌمطح)P1) ِٓ إٌمطح ػذج ٔماه ذثذأث١ٓ ِغاس(, ٚاٌزٞ ٠ُ 9-4اٌؾىً) ٔؤخزإٌظا١ِٓ  

 )اٌرضا٠ذٞ,اٌّطٍك(. ٚو١ف١ح ذّص١ٍّٙا الؼما  تإٌظا١ِٓ
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 بعاد)التزاٌدي والمطلق(على نظامً األ ( تطبٌق  9-4شكل)              

 ٔظاَ األتؼاد اٌرضا٠ذٞ: -1

اثٌات وتكون احداثٌات النقطة السابقة هً نقطة االصل للنقطة وهو تمثٌل مسار اداة القطع وفق االحد

أي احداثٌات النقطة الالحقة تقاس نسبتا الى النقطة السابقة ( -الالحقة )التالٌة( مع مراعات الالتجاهات )+،

ومن عٌوب هذا النضام عند حدوث اي خطا فً اي نقطة أثناء البرمجة سٌكون الخطا تراكمً على باقً 

 مسارأداة ولتوضٌح ذلك فإن ومن مٌزاته  الدقة العالٌةومن الصعوبة تعدٌل الخطا التً تلٌه ات االحداثٌ

( ُتمثل بالنظام التزاٌدي كما هً مبٌنة فً الجدول 9-4فً الشكل )  (P1)النقطة  إلى P2))القطع من النقطة 

 (.10 -4رقم )

 

 ٌمثل األبعاد التزاٌدٌة (10-4رقم)جدول 

 النقطة          xلٌة بالنسبة لالحداثًقٌمة النقطة الحا  yقٌمة النقطة الحالٌة بالنسبة لألحداثً

10.5 0.0 P2 

0.0 2.5 P3 

2.0- 0.0 P4 

0.0 3.0 P5 

1.0 1.0 P6 

2.5 0.0 P7 

0.0 4.5 P8 

11.0- 0.0 P9 

1.0- 1.0- P10 

0.0 10.0- P1 
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 ٔظاَ األتؼاد اٌّطٍمح: -2

جمٌلع  احلداثٌات( هً مرجلع 0,0نقطة االصل ) وتكون االحداثٌات قوف القطع اداة مسار تمثٌل وهو

احلداثٌات نقطلة أثنلاء البرمجلة الٌكلون تراكملً  وٌمكلن تعلدٌل الخطلا خطلا فلً أي  أيالنقط  . عندحلدوث 

فلً الشلكل ) ( P10)النقطلة إلى( P1) القطع من النقطة أداةوهنا مسار  ،وهو أقل دقة من النظام السابق بسهولة

 (.11-4حدد بالجدول المبٌن فً الشكل)( ٌُ 4-9

 ٌُمثل األبعاد المطلقة (11-4رقم)جدول                               

 :مبادئ أنظمة البرمجة والتصنٌع

 ( إلى:البرمجة ُتقسم البرمجة من حٌث الطرٌقة )آلٌة

ٌُكتب البرنامج بورقٍة أو كراسلة -1 البرمجة الٌدوٌة والتً تعتمد على اإلدخال الٌدوي للبرنامج، حٌث 

ٌُدخل خطوة  خطوة  بالٌد كماهو مبٌن فً الشكل )خارجٌة لمراجعته وبعد   (.12-4التؤكد منه نظرٌا  

 

 ( البرمجة الٌدوٌة12-4شكل)                                            

 وكما هو معروف فإن لهذِه الطرٌقة مساوبها من ناحٌة البطء وقلة الدقة ولكنها التزال ُمستخدمة.

 

 النقطة     xحداثًقٌمة النقطة الحالٌة بالنسبة لأل yقٌمة النقطة الحالٌة بالنسبة لألحداثً

0.0 0.0 P1 

10.5 0.0 P2 

10.5 2.5 P3 

8.5 2.5 P4 

8.5 5.5 P5 

9.5 6.5 P6 

12.0 6.5 P7 

12.0 11.0 P8 

1.0 11.0 P9 

0.0 10.0 P10 



112 
 

 ُتسلتعمل هلذه الطرٌقلة عنلد وجلودجهلاز حاسلوب خلارجً و ً تكلون بوسلاطةالبرمجة اآللٌة والتل -2

 ًّ ٌُمثللل تسلسللل خطللوات 13-4) شللكلوكمللا هللو موضللح بال موسللع متُعللدد الخطللوات برنللامج تخصصلل ( الللذي 

 CNCماكنلة  إللىدخل ومن ثم تُ ( CAD/CAM)أنظمة عالج وفق التً ُتبرمج بالحاسوب وتُ والبرمجة اآللٌة 

 أنظملةوهلً (  Okuma،Fanuc،Fadal)الُمتبعة والشابعة اإلستخدام مثل التصنٌع  أنظمةالمعنٌة وحسب 

 عتمادهُأ والذي سٌتمُ ، (GEشركة جنرال الكترٌك )  ٌتبعُ  (Fanuc)نظام  فمثال    ،شركات عالمٌة تتبعُ  تصنٌعٍ 

 فً هذا الفصل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ختلفة مُ  تصنٌع  أنظمة وفق  على تسلسلُ خطوات البرمجة اآللٌة( 13-4شكل)                  

مكللن برمجتهللا ٌُ حٌللُث  خطللوات البرمجللة بسللٌطة   عنللدما تكللونُ  بالنسللبِة للبرمجللة الٌدوٌللة فإنهللا ُتسللتخدم

التً ٌمكلن مالحظلة نمطهلا CNC ) ة تكون ضمن ماكنة ) لوحة التحكم الربٌسة الربٌس بوساطة لوحة التحكم

 ( فستوخذ فً نهاٌِة هذا الفصل.CAD/CAMأما البرمجة اآللٌة بواسطة) (14-4العام كما فً الشكل )

 

 

 

 FANUCأنظمةمن  CNCلمكابن  ربٌسة(لوحة تحكم 14-4شكل )                 

 G-Codeضٌرٌة  نظام الدوال التح 4-4

 Gأو أمر G بشفرات )كود( أحٌانا  تسمى  أوأمر تحضٌري  أوفً البرنامج بدالة ( (Gٌُسمى العنوان          

 ((G-Command  نظلام  هٌلؤٌُ  أوعلد ٌُ  أنواحلد وهلو  ( غلرض  عنوان)المرالتسمٌات فلهذا األ أختلفتومهما

نمللط  إعلدادب ( ٌقلومُ G00)ملراأل محلدد( فملثال   عملل أوحدد)حالللة مُ  معلٌن ٌضلعه فلً نملطٍ  وضلعٍ  إللىاللتحكم 
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 (Gللة االد أو ملر)األ هفإنلبشكل علام  ، أي( ٌعد حلقة التثقٌبG81)مرواأل ،ماكنة التشغٌلالحركة السرٌعة  ل

كثٌللرة  G))دوال  أنمللع مالحظللة (، G)ٌقللوم بتهٌبللة نظللام الللتحكم لٌقبللل تعلٌمللات البرمجللة التللً تلللً الحللرف

سلٌتعلم الطاللب فلً هلذا الفصلل عملل بعلض هلذه اللدوال ملن خلالل بعلض  التطبٌقلات ولهلذا أكثر وتطبٌقاتها 

الموجلودة فلً نهاٌلة هلذا الملحقلات عللى  بعلض  اإلطلالعفٌمكنله  الطالب التوسع مسلتقبال   إذا أرادو بسطة،المُ 

 الكتاب.

  Gفً الدوال التحضٌرٌة  ستخداممعرفة وظابف بعض المفاتٌح الشابعة اإل

 (PCؼاذ وث١اش ِفااذ١ػ ظٙااص اٌؽاعاٛب ) اٌاٝ حؾااتُِٙ  CNCفااذ١ػ ٌٛؼاح اٌارؽىُ فاٟ ِىاائٓ ِ فابْ تذا٠اح     

( ٘اٟ ٌٛؼاح ذؽىاُ 15-4ا٘شج فٟ اٌؾاىً )ظٌٛؼح اٌرؽىُ اٌذ ٚذؼ, Gاٌّفاذ١ػ اٌرٟ ذرطٍثٙا دٚاي  ٚخقٛفا  

ّفااذ١ػ غ  ا٠ٌا٠خرٍاف ذٛصٚلاذ  (CNCِىاائٓ  افاح أٔاٛاعٌٍٛؼااخ اٌّفااذ١ػ ٌى ال١اع١ ّصً ؽىال)ٟٚ٘ ذُ ٔظا١ِح 

 فااٟ وااً ِاوٕااح  صسٔفغااٗ  أٚ ٌٚىاآ ٠ثمااٝ ٘ااذف ٚػّااً وااً ِفراااغ  ,أخااشٜٚاألصساس تاا١ٓ ٌٛؼااح ذؽىااُ ٚ

CNCحاٌّقااااااااااااااااااااااااااااااااااااإؼ ظّاااااااااااااااااااااااااااااااااااااحٔاأل اخ أٚاٌؾاااااااااااااااااااااااااااااااااااااشو تااااااااااااااااااااااااااااااااااااابخرالف

 

 fanuc(ِثاي ّٔىرجي ػٓ ٌىحح ذحىُ تٕظاَ 15-4شىً )                                    

 

اٌّفااذ١ػ  أ٘اُِآ  ٚاْ( 15-4اٌؾىً ), ٚوّا ِ٘ٛث١ٓ فٟ  ٛؼح اٌرؽىُ فٟ ِمذِح اٌّاوٕحشوة ٌٚتؾىً ػاَ ذُ 

:ٟ٘ 
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 ِفراغ اٌرؾغ١ً : - أ

 

 تشغٌل الماكنة. ٌسار لوحة التحكم ووظٌفتهُ  أعلىوهذا المفتاح موجود فً 

 : ٠مافِفراغ اإل - ب

 

فراغ ٚتؾىً ػاَ ٠ىْٛ ٌْٛ اٌّ, اٌّاوٕح ا٠ماف ٠غاس ٌٛؼح اٌرؽىُ ٚٚظ١فرُٗ  أػٍٝٚ٘زا اٌّفراغ ِٛظٛد فٟ 

(ON  ػادج) ٠ٚىاْٛ ٌاْٛ اٌّفرااغ ناٟء,ٗ ٠ُ أخنش ٚػٕاذِا ٠ُناغو فبٔا  (OFF   ػاادج) ػٕاذِا ٚ ,أؼّاش

 .ؼّشنٟء تاٌٍْٛ األٗ ٠ُ فبٔذٕمطغ اٌىٙشتاء 

 ؽاؽح اٌؼشك اٌرٟ ظٕة ِفاذ١ػ اٌرؾغ١ً ذؾثٗ ؽاؽح اٌرٍفاص ٚذخرٍف ل١اعاذٙا ِالؼظح:

ْ  ٚاؼذ أٚػذج اٌٛ (تٛفح ٟٚ٘ أِا9-15ِٓ)  .LCDاْ أٚ ذىْٛ أْ ذىْٛ تٍٛ

 ِٚٓ اٌّفاذ١ػ اٌرٟ ٌٙا ٔفظ ٚظ١فح لش٠ٕاذٙا فٟ أظٙضج اٌؽاعٛب ٟ٘:

(RESET ,HELP,SHIFT .) 

 :دخايِفراغ اإل -ض 

 

ٍٍاح ١ّا١ٓ فاٟ اٌّعّٛػاح اٌّظي ِفرااغ ِآ اٌأٚٚ٘ٛ ِفراغ ِٛظٛد ػٍٝ ١ّ٠ٓ ؽاؽح اٌؼاشك ٚ٘اٛ         

شِض ٌٙا ٠ُ  ادخاي اٌث١أاخ ٠ذ٠ٚا  )ٚػ١ٍّح اي اٌث١أاخ ٠ذ٠ٚا  ادخ( ٚٚظ١فرٗ 15-4فٟ اٌؾىً) ؼّشتاٌٍْٛ األ

ٚاٌّؼٍِٛاااخ ػثااش ٌٛؼااح  ادخاااي اٌث١أاااخ( تؼااذ INPUTاٌّفراااغ ) ٝنااغو ػٍاا( ؼ١ااس ٠ُ MDIتاااٌشِض 

ً   اٌث١أاخ اٌٝاٌّفاذ١ػ فرذخً   اٌرٕف١ز. أظًاٌثشٔاِط ِٓ  أٚ اٌٝاٌؼذاداخ  عع

 ِفراغ اٌّؽٛ)اٌؽزف(: -ػ

 

( MDI)ادخاي اٌث١أااخ ٠اذ٠ٚا  ػ١ٍّح  أشٕاءغرخذَ ٠ُٚ  (,INPUTِفراغ ) ػٍٝ ٠غاس   راغ ٠مغِٚ٘ٛف        

 .١ػ األخطاءؽغرخذَ فٟ ذق٠ُٚ  غثما  ُِ  ا ُورةٚ٘ٛ ٠مَٛ تؽزف ِ

 اٌثٍٛن(: أِٚفراغ ٔٙا٠ح اٌغطش) -ؿ

 

 دخااي١ٍّاح اإلػ أشٕااءنغو ػ١ٍٗ ٗ ػٕذِا ٠ُ أٔٚظ١فرٗ  (,CANػٍٝ ٠غاس ِفراغ)ٚ٘ٛ ِفراغ ٠ٛظذ         

ٔٙا٠ح اٌغطش)اٌثٍٛن(  اٌٝٚظٛد اٌّئؽش ١ٌؾ١ش  ىاْٗ ٠ىرة ػٍٝ اٌؾاؽح فٟ ِفبٔ( MDIاخ)أا١ٌذٚٞ ٌٍث١

  ِٓ اٌثشٔاِط.

 (:DELETE  ,ALTER,INSERT)ِفاذ١ػ ذؽش٠ش تشٔاِط اٌّؾغٌٛح -ك

 ِاوٕاح  ٠ّا١ٓ ٌٛؼاح اٌارؽىُ فاٟ ألقاٝاٌراٟ ذماغ فاٟ , ٟٚ٘ اٌّفااذ١ػ اٌصالشاح اٌّشذثاح تقاٛسج ػّٛد٠اح  

CNC ٟ(15-4اٌؾاااىً )فااا, (ؼ١اااس ٠غااارخذَ اٌّفرااااغALTER ٌٍٝرؼاااذ٠ً ػٍااا ) ,ٚاٌّفرااااغ  اٌثشٔااااِط

ON 

OFF 

 INPUT 

CAN 

EOB 
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(INSERTإل )أْ ؼا١ٓ فٟ  تشٔاِط ظذ٠ذ, دخاي(اٌّفرااغ اٌصاٌاسDELETE ُ٠ ) غارخذَ ٌؽازف تشٔااِط

 اٌثشٔاِط. أشٕاء اعرذػاءغرخذَ ٚظ١ّغ ٘زٖ اٌّفاذ١ػ اٌصالز ذُ  ,ِٓ اٌزاوشج

 

 المفاتٌح الوظٌفٌة : -ط

 أقصىسفل أوهً المفاتٌح الستة الموجودة فً 

 أيعلى  بالضغطِ و ،ٌمٌن لوحة التحكم

 ظهرالشاشة ستُ  فإنمفتاح من هذه المفاتٌح 

 إستخداممكن وعندها ٌُ  النافذه الخاصة بهذا المفتاح،

 المطلوبة. إلظهارالبٌانات (15-4شكل )ردة فً الواSOFT KEY) ) المفاتٌح البرمجٌة

  ستخدمُ حٌث ٌُ 

 .(POSITION SCREENنافذة الموقع ) إلظهار( POSالمفتاح) 

 بحة البرامج.ال ةنافذ إلظهار(  PROGالمفتاح)

 ظبطها.و األزاحاتعداد ستخدم إلالنافذة التً تُ  إلظهار( OFFSET SETTINGالمفتاح)

 النظام.شاشة  إلظهار(SYSTEMالمفتاح)

 شاشة الرسابل. إلظهار( MESSAGEالمفتاح)

 شاشة الرسم. إلظهار(GRAPHالمفتاح)

 

مفاتٌح تحرٌك المإشر)               ( ،وهً تقوم بنفس عمل المإشرات الموجودة فً لوحة مفاتٌح  -ظ

 الحاسوب.

 مفاتٌح استعراض الصفحات : -ع

 

 مإشرات الموجودة فً لوحة مفاتٌح الحاسوب.بنفس عمل ال وهً تقومُ 

  مراعاة السالمة وتجنب المحاذٌر

 التالٌة:CNC لمكابن  األمانمراعاة قواعد   قبل البدء بؤي تمرٌن ٌجب على الطالبِ 

 إٌظاساخ ٚاألؼز٠ح اٌٛال١ح هٛاي اٌٛلد. أٌثظ -1

 فٟ اٌظشٚف اٌطاسئح. ّاوٕحذؼٍُ و١ف ذٛلف اٌ -2

 لاخ.ٛٚخا١ٌح ِٓ اٌّؼ ظافح, ,اٌّؽ١طح تاٌّاوٕح ِناءج ظ١ذا   ذىْٛ إٌّطمح أْؼشؿ ػٍٝ ا -3

 ػ١ٍّح اٌرؾغ١ً. أشٕاءاٌّرؽشوح  ظضاءتك ٠ذ٠ه تؼ١ذذ١ٓ ػٓ األأ -4

 .ِرٛلفا   اٌذٚساِْؽٛس أشٕاء وْٛ ٚذصث١د ٚفه اٌّؾغٛالخ  ػذادوً ػ١ٍّاخ اإل اظشاء٠عة  -5

 ٙا.اعرخذاِاٌمطغ لثً  ٚاخذٍف أدٚ ا٘رشاءِغ فؽـ  اٌّٛفٝ تٙا ػٕذ اٌرؾغ١ً,ظشاءاخ ذثغ اإلأ -6

OFFSET 

SETTING 

PROG POS 

DELETE MESSAGE SYSTEM 

  PAGE    PAGE   
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 ٙا.ىا١ٔى١ح ٌٍّاوٕح ِشوثح فٟ ِىأاٌؽّا٠ح اٌىٙشتائ١ح ٚا١ٌّ أظضاءذىْٛ وً  أ٠ْعة  -7

 .ّاوٕحاٌّرؽشوح ِٓ اٌ ظضاءػٓ األ خشٜاأل دٚاخٚاأل ُؼذداٌ تؼاد اٌّفىاخ,ا٠عة  -8

 لمحاذٌر التالٌة:الى اٌنتبه  أنوعلى الطالب 

 اٌؾؼش اٌط٠ًٛ. أغذايٚذعٕة  خٛاذُ( ٠ذ, عاػح ه٠ٍٛح, ِالتظ راخ اوّاَ ػذَ ٌثظ ) ستطح ػٕك , -1

 ِٓ اٌّؽٛس اٌذٚاس ٌٍّاوٕح. ح٠ذ٠ه لش٠ث ال ذنغٚاٌشا٠ؼ ت١ذن  الذضي -2

 ػذَ فرػ أتٛاب تٛسد اٌىٙشتاء اٌخاؿ تاٌّاوٕح. -3

 ( 1تمرٌن رقم )

 

 األ٘ذاف اٌرؼ١ّ١ٍح:

 .(15-4)ؾىًتاٌ اإلعرؼأحٚتاخ اٌغاتمح, ِؼشفح ٚظائف اٌّفاذ١ػ فٟ ٌٛؼح اٌرؽىُ اٌّث١ٕح فٟ اٌقفؽ -1

 اٌذٚساِْٚؼشفح أِشCNC ١ٌاخ ذؾغ١ً تشِعح ٌّىائٓ أٚػٍٝ ِؼشفح  لادسا  ٠قثػ  أ٠ْٕثغٟ ػٍٝ اٌطاٌة  -2

 .تذْٚ ِؾغٌٛح

 فٟ ورً اٌثشٔاِط( G) اٌذاٌح اٌرؽن١ش٠ح اعرخذاَ ؼشفحِ

 .ذمَٛ تاٌٛظ١فح اٌّطٍٛتح د ٘زٖ اٌذاٌحداِا ِ اتشٔاِع ذٚاؼذج ٚذؼاعرخذاَ داٌح  ذؽن١ش٠ح ّىٓ تؾىً ػاَ ٠ُ 

 فّصال تشٔاِط ٘زا اٌرّش٠ٓ :     

N20 G04 X1.0 

 :أْؼ١س 

N20سلُ خطٛج اٌثشٔاِط :. 

G04 فشاؽ.اٌػٍٝ  ساْاٌذٚ: داٌح ذؽن١ش٠ح ٚظ١فرٙا 

X1.0ٚاؼذج. شا١ٔح ( ذؼادي1.0اٌرٟ ذذٚس ف١ٙا لٍُ اٌخشاهح ٕٚ٘ا ) : اٌّذج 

 .اٌشا٠ؼاصاٌح ػٍٝ اٌفشاؽ فٟ  اٌذٚسآِْ  اإلعرفادج٠ّٚىٓ 

 :(، أجهزةُعدد)مواد، التسهٌالت التعلٌمٌة 

 . CNC latheحاسوبٌا  مخرطة مبرمجة ٌتم التحكم بها  -1

 متوافقة.جهاز حاسوب بمواصفات   -2

 .RS232ِؤخز ذٛف١ً ( , ِصً أعالن CNC)ٌٍشتو ت١ٓ اٌؽاعٛب ِٚاوٕح أعالن ذٛف١ً ت١ٕ١ح  -3

 

 

 يٚسلُ اٌرّش٠ٓ: اٌرّش٠ٓ األ اٌذٚساْ ػٍٝ اٌفشاؽاٌرّش٠ٓ:اعُ  4-5

 عاػاخ 4اٌضِٓ اٌّخقـ: ا١ٌّىاذشٚٔىظ اٌؼٍّٟٚسؽح اٌرٕف١ز :  ىاِْ
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 :لــوات العمـــخط

 (.103األِاْ ٚاٌرؽز٠ش اٌٛاسدج فٟ اٌقفؽح)خطٛاخ  اذثاعتؼذ  CNCذؾغ١ً ِاوٕح  -1

 .(N20 G04X1.0( اٌثشٔاِط اٌراٌٟ)أٚاِش) دٚاي أدخً -2

تّا ٠ّاشٍٙا ( 12ٚ-4لاَ أػالٖ تطش٠مح اٌثشِعح ا١ٌذ٠ٚح اٌظا٘شج تاٌؾىً )سٚرٌه تاٌنغو ػٍٝ اٌؽشٚف ٚاأل

 .(15-4فٟ اٌؾىً) اٌظا٘شجفٟ ٌٛؼح اٌرؽىُ 

  : ـاهـــٔؾـ

ػذ , أ(شا١ٔحٍِٟ  1000 =شا١ٔح1)شا١ٔحل١اعٙا تاٌٍّٟ  ٚؼذجُ  P)أْ)( ؼ١س X1.0 =P1000ػٍّد ) ارا

 .١حشأٙزا اٌرّش٠ٓ تم١اط اٌٍّٟ ٌ ٔفغٗ ثشٔاِطاٌ وراتح

 2ذّش٠ٓ سلُ 

 

 : األ٘ذاف اٌرؼ١ّ١ٍح

 : ػٍٝ ِؼشفح لادسا  ٠قثػ  أ٠ْٕثغٟ ػٍٝ اٌطاٌة 

 تشٔاِط ِثغو ٌٍؽشوح ٔؽٛ ٔمطح ِؼ١ٕح.تٛعاهح ٚرٌه  أِشِٚؼشفح وً CNC ١ٌاخ اٌثشِعح ٌّىائٓ أٚ -1

 ذٛع١غ ِفَٙٛ ٌطاٌة ٌىراتح اٌثشاِط اٌّثغطح. -2

 فٟ ورً اٌثشٔاِط(G)  اٌذٚاي اٌرؽن١ش٠ح

فّصال  تشٔاِط  الذىْٛ ِرٕالنحأْ رؽن١ش٠ح فٟ ورٍح ٚاؼذج)عطش ٚاؼذ( ؽشه اٌاٌذٚاي  اعرخذاَّىٓ تؾىً ػاَ ٠ُ 

 ٘زا اٌرّش٠ٓ ٘ٛ :

N25 G90 G00 G54 X6.75 Y10.5 

 :أْؼ١س 

N25سلُ خطٛج اٌثشٔاِط :. 

G90ٟداٌح ذؽن١ش٠ح ٚظ١فرٙا خشاهح اٌمطش اٌذاخٍٟ /اٌخاسظ :. 

G00 فؼاً فاٛس ذؾاغ١ً ِاوٕاح اٌّطٍٛتاح ٚ٘ازٖ اٌذاٌاح ذُ  اٌاٝ اإلؼاذاش١اخاٌغاش٠غ  اإلٔرماي: داٌح ذؽن١ش٠ح ٚظ١فرٙا

CNC. 

G54 اٌّؾغٌٛح( ؼذاش١اخي ألٚاٌرؼ٠ٛل األ أٚ)ٌٝ ٚاٌؼًّ األ أؼذاش١اخ: داٌح ذؽن١ش٠ح ذؼٕٟ ظٍّح. 

X6.75Y10.5 :6.75اٌغا١ٕٟ  اإلؼاذاشٟشاد اٌٛفٛي ا١ٌٙا )ِٚؽاذدج تإٌمطح اٌرٟ ٠ُ  أؼذاش١اخ=X, ٟٚاإلؼاذاش 

, ٠ّٚىٓ اإلػرّاد فٟ ذطث١ك اٌرغ١اشاخ فاٟ اإلؼاذاش١اخ فاٟ ٘ازا اٌرّاش٠ٓ ٚاٌرّااس٠ٓ اٌالؼماح ( Y=10.5اٌقادٞ

( ٚاذثاع 8-4ٚاٌّث١ٓ فٟ ؽىً) ػٍٝ ؼشوح ا١ٌذ ا١ٌّٕٝ CNCن تّٛظثح ِىائٓ ػٍٝ ٔظاَ اإلؼذاش١اخ اٌزٞ ذرؽش

 سلُ اٌرّش٠ٓ: اٌرّش٠ٓ اٌصأٟ اٌرّش٠ٓ: اٌؽشوح ٔؽٛ ٔمطح ِؽذدج اعُ 4-6

 عاػاخ 4اٌضِٓ اٌّخقـ: ا١ٌّىاذشٚٔىظ اٌؼٍّٟٚسؽح اٌرٕف١ز :  ىاِْ
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ّٟ اإلؼااذاش١١ٓ )اٌرضا٠ااذٞ ٚاٌّطٍااك( ٚاٌّثاا١ٓ فااٟ اٌؾااىً ) اؼااذ اٌرضا٠ااذٞ  (10-4(, ٚظااذٌٟٚ اٌؾااى١ٍٓ )9-4ٔظاااِ

 ( ِفِٙٛا  ٌذ٠ٗ.16-4( اٌّطٍك ٌىٟ ذىرًّ اٌقٛسج ٌذٜ اٌطاٌة ٠ٚقثػ اٌؾىً اٌّث١ٓ فٟ اٌؾىً)4-11ٚ)

 

َ  16 -4اٌشىً)                                  CNCاٌّرثغ في ِىائٓ  اإلحذاثياخ ( ٔظا

 CNC( :اٌؽشوح األعاع١ح ٌّغرٜٛ اٌؼًّ االفمٟ ٌّاوٕح X,Yؼ١س ٠ّصً)

               (Z اٌّؽٛس اٌّٛاصٞ ٌّؽٛس ِاوٕح : )CNC (ٜٛٚاٌؼّٛدٞ ػٍٝ اٌّغرX,Y.) 

               (Uاٌّؽٛس اٌّغاػذ:)  (اٌّٛاصٞ ٌٍّؽٛس(X. 

(V)               ( المحور المساعد الموازي للمحور :(Y. 

 (W)               اٌّؽٛس اٌّغاػذ اٌّٛاصٞ ٌٍّؽٛس :(Z.) 

              (A(اٌؽشوح اٌذٚسا١ٔح ؼٛي اٌّؽٛس ٟ٘: )(X. 

(B)              ٘ :ٟ  اٌؽشوح اٌذٚسا١ٔح ؼٛي اٌّؽٛس((Y. 

C)            ): ٌة حول المحورالدورانالحركة  ًه(Z.) 

 :(، أجهزةُعدد)مواد، التسهٌالت التعلٌمٌة 

 .CNC latheحاسوبٌا  برمجة ٌتم التحكم بها مخرطة مُ  -1

 .واصفات متوافقةجهاز حاسوب بم  -2

 .RS232مؤخذ توصٌل  مثل أسالك (CNC)للربط بٌن الحاسوب وماكنة  أسالك توصٌل بٌنٌة-3

 :لــوات العمـــخط

 .(103)األمان والتحذٌر الواردة فً الصفحة خطوات  إتباع( بعد  CNCتشغٌل ماكنة )-1

 :( البرنامج التالًأوامر) أدخل دوال-2

(N25 G90 G00 G54 X6.75  Y10.5) 

( ٚتّا ٠ّاشٍٙا 12-4سلاَ أػالٖ تطش٠مح اٌثشِعح ا١ٌذ٠ٚح اٌظا٘شج تاٌؾىً )ٚرٌه تاٌنغو ػٍٝ اٌؽشٚف ٚاأل

 .(15-4ا٘شج فٟ اٌؾىً)ؽىُ اٌظفٟ ٌٛؼح اٌر

   : ـاهـــٔؾـ

 ؟ أخشٜ أٚ ؽىً آخشٚتٕفظ دٚاٌٗ تقٛسج ش٠ٓ اٌرّ٘زا ً٘ ٠ّىٕه وراتح ٔفظ تشٔاِط  
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 3ذّش٠ٓ سلُ 

 

 األ٘ذاف اٌرؼ١ّ١ٍح:

اٌااذٚاي  بعاارخذاَت ١ٌCNCاااخ اٌثشِعااح ٌّىااائٓ أٚػٍااٝ ِؼشفااح  لااادسا  ٠قااثػ  أ٠ْٕثغااٟ ػٍااٝ اٌطاٌااة 

تٛعااهح ٚرٌاه  أِاشواً  , ِٚؼشفاحG-CODES) اٌاذٚاي اٌرؽنا١ش٠ح اٌاٝاٌّناافح ٚ) M-CODESاإلماف١ح 

 (.اٌرثش٠ذ شٔاِط ِثغو ٌرؾغ١ً ِٕظِٛحت

 M-Code اإلماف١حٔظاَ اٌذٚاي  4-4

 CNC٘اٟ اٌٛظاائف اٌّرٕٛػاح اٌّرؼٍماح ترؾاغ١ً ِاوٕاح  CNCفٟ تاشاِط   M(ؼٕٛاْاٌذاٌح )اٌ ِشأٚاأل

 ٟ٘:((Mاإلماف١حاٌذاٌح  اعرخذاَِرؼٍك تّؼاٌعح اٌثشٔاِط ٔفغٗ ِٚٓ ت١ٓ اٌؼ١ٍّاخ اٌرٟ ذرطٍة  أؼ١أا  ٚ

 ػىظ ػماسب اٌغاػح. أٚ ِغ ذذ٠ٚش اٌؼّٛد اٌذٚاس: -1

 .ِشذفغ أِٚرٛعو  أٚفل ذغ١١ش ِعاي اٌغشػح: ِٕخ -2

 (.ATC)دٚاخاٌرثذ٠ً ا٢ٌٟ ٌأل -3

 .(APCاٌرثذ٠ً ا٢ٌٟ ٌّٕقح اٌرؾغ١ً) -4

 )ِٕظِٛح اٌرثش٠ذ( أٚا٠مافٙا.ذؾغ١ً عائً اٌرثش٠ذ -5

 ؼشوح ر٠ً اٌغشاب:ٔؽٛ اٌذاخً أٚ اٌخاسض. -6

 فٟ ورً اٌثشٔاِط( (Mاإلماف١ح اٌذٚاي 

 .ذىْٛ ِرٕالنح الأْ عطش ٚاؼذ( ؽشه فٟ ورٍح ٚاؼذج) اإلماف١ح اٌذٚاي اعرخذاَتؾىً ػاَ ٠ّىٓ 

 :٠ّٚىٓ ذطث١ك رٌه ػٍٝ  تشٔاِط اٌرّش٠ٓ اٌراٌٟ

N30 G90 G00 X13.0 Y4.6 M08  

 :أْؼ١س 

N30سلُ خطٛج اٌثشٔاِط :. 

G90ٟساظغ ٍِؽك ٔٙا٠ح اٌىراب(.) : داٌح ذؽن١ش٠ح ٚظ١فرٙا خشاهح اٌمطش اٌذاخٍٟ /اٌخاسظ 

G00 فاٛس ذؾاغ١ً ِاوٕاح  فؼاًاٌّطٍٛتاح ٚ٘ازٖ اٌذاٌاح ذُ  اٌاٝ اإلؼاذاش١اخغاش٠غ اٌ اإلٔرماي: داٌح ذؽن١ش٠ح ٚظ١فرٙا

CNC. 

X13.0 Y4.6 :شاد اٌٛفٛي ا١ٌٙاإٌمطح اٌرٟ ٠ُ  أؼذاش١اخ. 

 .( Y=4.6اٌقادٞ اإلؼذاشٟٚ ,X=13.0)ِٚؽذدج تاإلؼذاشٟ اٌغ١ٕٟ 

M08 ح ٚظ١فرٙا ذؾغ١ً عائً اٌرثش٠ذاماف١: داٌح. 

 سلُ اٌرّش٠ٓ: اٌرّش٠ٓ اٌصاٌس (Mاإلماف١ح )ٌذاٌح ِثادة ا اٌرّش٠ٓ: اعُ 4-7

 عاػاخ 4اٌضِٓ اٌّخقـ: ا١ٌّىاذشٚٔىظ اٌؼٍّٟٚسؽح اٌرٕف١ز :  ىاِْ
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 :(أجهزة ،ُعدد)مواد، التسهٌالت التعلٌمٌة 

 .CNC latheحاسوبٌا  مخرطة مبرمجة ٌتم التحكم بها  -1

 .جهاز حاسوب بمواصفات متوافقة  -2

 .RS232ِؤخز ذٛف١ً  ِصً أعالن (CNC)ٌٍشتو ت١ٓ اٌؽاعٛب ِٚاوٕح  أعالن ذٛف١ً ت١ٕ١ح -3

 

 :لــوات العمـــخط

 (.103تؼذ اذثاع خطٛاخ األِاْ ٚاٌرؽز٠ش اٌٛاسدج فٟ اٌقفؽح )CNC ذؾغ١ً ِاوٕح  -1

 أدخً دٚاي)أٚاِش( اٌثشٔاِط اٌراٌٟ: -2

N30 G90 G00 X13.0 Y4.6 M08 

وبما ٌماثلها  (12-4بطرٌقة البرمجة الٌدوٌة الظاهرة بالشكل ) أعاله وذلك بالضغط على الحروف واألرقام

 .(15-4فً لوحة التحكم الظاهرة فً الشكل)

  : ـاهـــٔؾـ

 (Yحاٌقاد٠ ,Xح)اٌغ١ٕ١ش١اخاإلؼذاٚغ١ش أػالٖ ٔفظ تشٔاِط اٌرّش٠ٓ  أورة

 

 4ذّش٠ٓ سلُ   

 

 األ٘ذاف اٌرؼ١ّ١ٍح:

 (. (M00اإلماف١ح اٌذاٌحاعرخذاَ ػٍٝ ِؼشفح  ادسا  ل٠قثػ  أ٠ْٕثغٟ ػٍٝ اٌطاٌة 

 ٌٍثشٔاِط. ٠ماف اإلٌضاٌِٟإل (G-CODES اٌذٚاي اٌرؽن١ش٠ح اٌٝ)ٚاٌّنافح 

 اٌثشٔاِط  ا٠ماف  -ب

ٚػٕااذِا  ٌضاِااٟ ٌٍثشٔاااِط,أٚا غ١شِؾاشٚها٠ماااف ٙااا ٚظ١فااح أٔ( ػٍاٝ M00) اإلماااف١حذؼاشف اٌٛظ١فااح 

 اٌرؾغ١ً ِصً: ّاوٕحٌ ١ٌحٗ ٠ٛلف وً اٌؼ١ٍّاخ ا٢فبٔؼاٌعح اٌثشٔاِط ِ أشٕاءقادف ٔظاَ اٌرؽىُ ٘زٖ اٌٛظ١فح ٠ُ 

 اٌّؽاٚس.ؼشوح  -1

 .اٌؼّٛد اٌذٚاس دٚساْ -2

 .ٚظ١فح عائً اٌرثش٠ذ -3

 ِراتؼح ذٕف١ز اٌثشٔاِط -4

 اإلماف١حاٌذاٌح  اعُ اٌرّش٠ٓ: اعرخذاَ 4-8

M00  ٌٍثشٔاِط( ٠ماف اإلٌضاِٟ)داٌح اإل 

 سلُ اٌرّش٠ٓ: اٌرّش٠ٓ اٌشاتغ

 عاػاخ 4اٌضِٓ اٌّخقـ: ا١ٌّىاذشٚٔىظ اٌؼٍّٟٚسؽح اٌرٕف١ز :  ىاِْ
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ٚذؽفااع وافااح اٌّؼط١اااخ ( (M00اإلماااف١حذؤ١٘ااً ٔظاااَ اٌاارؽىُ ػٕااذ ِؼاٌعااح اٌذاٌااح  اػااادجٚال ذاارُ 

ٚال٠ّىآ  .....(,ٚعشػح اٌؼّٛد اٌاذٚاس اإلؼذاش١اخ اخاػذادغز٠ح ٚاألعاع١ح ٌٍثشٔاِط )ِصً ِؼذي اٌر

( ٚذمااَٛ اٌذاٌااح (Cycle Startذفؼ١ااً ِفراااغ تذا٠ااح اٌؽٍمااح  تٛعاااهحِراتؼااح ذٕف١ااز اٌثشٔاااِط اال 

(, 3)ذّااش٠ٓ  M08اٌااذٚاس ٚٚظ١فااح داٌااح ذؽش٠ااه عااائً اٌرثش٠ااذ  بٌغاااء دٚساْت( (M00اإلماااف١ح

مآّ  أٚوذاٌاح ِٕفقاٍح  (M00)٠ّىآ تشِعاح اٌٛظ١فاحؼمح, ٚاػادج تشِعرٙا فٟ اٌىرً اٌال٠ٚعة 

اٌؽشوااح  أِااشِااغ  M00شِعااد اٌذاٌااح تُ  اراٚ,  (ػااادج  اٌّؽاٚس)ٚاٌرااٟ ذرناآّ ؼشوااح أخااشٜ دٚاي 

 :اٌثشٔاِط فؼاٌح ِصال   ا٠مافشُ ذقثػ ٚظ١فح  أٚال  فغررُ اٌؽشوح 

N38 G00 X13.5682 

N39 M00 

 :أْؼ١س 

N38سلُ خطٛج اٌثشٔاِط : 

G00فؼاً فاٛس ذؾاغ١ً ِاوٕاح اٌّطٍٛتاح ٚ٘ازٖ اٌذاٌاح ذُ  اٌاٝ اإلؼاذاش١اخاٌغاش٠غ  اإلٔرمايٌح ذؽن١ش٠ح ٚظ١فرٙا : دا

CNC 

X13.5682  : شاد اٌٛفٛي ا١ٌٙا إٌمطح اٌرٟ ٠ُ  خأؼذاش١ا(اٌغ١ٕٟ  اإلؼذاشِٟٚؽذدج تX). 

N39  وثاش ِآ اٌخطاٛج أ اّاؼطٝ سلذُ  أْذغٍغً اٌخطٛج اٌالؼمح ٌٍثشٔاِط ٠عة  أْ: سلُ خطٛج اٌثشٔاِط )الؼع

 .(N38تؼذ  ذؤذٟ  N39)أٞ أْاٌغاتمح ٌٍثشٔاِط 

 :(، أجهزةُعدد)مواد، التسهٌالت التعلٌمٌة 

 .CNC latheحاسوبٌا  مخرطة مبرمجة ٌتم التحكم بها  -1

 .جهاز حاسوب بمواصفات متوافقة-2

 .RS232مؤخذ توصٌل  (مثل أسالكCNC)للربط بٌن الحاسوب وماكنة أسالك توصٌل بٌنٌة-3

 :لــوات العمـــخط

 .(103)حٚاٌرؽز٠ش اٌٛاسدج فٟ اٌقفؽ األِاْخطٛاخ  اذثاعتؼذ  CNCذؾغ١ً ِاوٕح  -1

 ( اٌثشٔاِط اٌراٌٟأٚاِشدٚاي) أدخً -2

N38 G00 X13.5682 

N39 M00 

تّا ٠ّاشٍٙا ( 12ٚ-4سلاَ أػالٖ تطش٠مح اٌثشِعح ا١ٌذ٠ٚح اٌظا٘شج تاٌؾىً )ٚرٌه تاٌنغو ػٍٝ اٌؽشٚف ٚاأل

 .(15-4فٟ اٌؾىً) اٌظا٘شجاٌرؽىُ  فٟ ٌٛؼح

  : ـاهـــٔؾـ

 عطش ٚاؼذ( ِغ اٌذالٌح. أٚورٍح  أٞ) ً٘ ٠ّىٓ وراتح تشٔاِط اٌرّش٠ٓ تخطٛج ٚاؼذج
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 5ذّش٠ٓ سلُ 

 

 األ٘ذاف اٌرؼ١ّ١ٍح:

 ػٍٝ : لادسا  ٠قثػ  أ٠ْٕثغٟ ػٍٝ اٌطاٌة 

 .ٙا فٟ اٌرّش٠ٓ وذٚساخ لطغعرخذاِإل(  (G-CODESٌٍذٚاي اٌرؽن١ش٠ح ِؼشفح اعرخذاَ آخش -1

 .ٙا فٟ ٘زا اٌرّش٠ٓعرخذاِإل( (M-CODESاإلماف١حِشٚٔح تاٌرؼاًِ ِغ اٌذٚاي أوصش -2

 سِض ٔقف اٌمطش)ساظغ ٍِؽماخ ٔٙا٠ح اٌىراب(. ( اٌزٞ ٠ُؾ١ش اRٌِٝؼشفح اٌشِض) -3

 كدورات قطع )SCODE-G) اٌذٚاي اٌرؽن١ش٠حاعرخذاَ 1- 4-5

القٌاسات المطلوبلة  فقلط  إدخالفردٌة ثابتة فً التحكم بحٌث ٌجب  لخطواتٍ  دورة القطع  :هً تتابع    

 مثل)الثقلب العمٌلق، وتوجلد علدة  دورات فلً عملٌلات القطلع ،ٌكلون مسلار العملل محلددا   أنولهذا ٌجلب 

، وٌمكن إستخدام بعض وتفرٌز المجاري(ؤنواعها، ب التجاوٌفتفرٌز  التجوٌف، خراطة اللولبة من الداخل

 (.17-4)رقم الدوال التحضٌرٌة فً البرامج فً دورات القطع كما هو مبٌن فً القابمة)الجدول(

  

ٌُمثل قابمة الدوال)التحضٌرٌة( 17-4رقم ) الجدول           قطعوالمستخدمة كدورات ( 

 الوظٌفة التً تقوم بها الدالة الدالة)الدورة( ت

1 G77 تعرٌف دابرة الثقوب بدورات الثقب والتفرٌز 

2 G78 تعرٌف موضع النقطة 

3 G79 القطبٌة أو الدٌكارتٌةاإلحداثٌات نداء الدورة ب 

4 G81  ولبلثقب الدورة 

5 G84 دورة قطع اللولب 

6 G86 ة التجوٌفدورة خراط 

7 G87  المستطٌلة الشكل التجاوٌفدورة تفرٌز 

8 G88 دورة تفرٌز المجاري 

9 G89  الدابرٌة التجاوٌفدورة تفرٌز 

      

 

 

 سلُ اٌرّش٠ٓ: اٌرّش٠ٓ اٌخاِظ اٌذٚاي اٌرؽن١ش٠ح وذٚساخ لطغ اعرخذاَاٌرّش٠ٓ:اعُ 

 عاػاخ 4اٌّخقـ:اٌضِٓ  ا١ٌّىاذشٚٔىظ اٌؼٍّٟٚسؽح اٌرٕف١ز :  ىاِْ
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 التالٌة:CNC وٌمكن مالحظة اشكال األدوات المتعلقة بدورات القطع والمستخدمة فً مكابن 

 

 ( ٌمثل أدوات الثقب19-4شكل)                               ( ٌمثل أدوات الخراطة18-4شكل )

 

 ( أدوات مختلفة اإلستخدامات 21-4شكل)                       ( أدوات التفرٌز    20-4شكل)   

ٌسلار  أعللىالمربلع فلً التلالً، حٌلث أن (  22-4بالشلكل ) والمبٌن القطع  أداةوٌمكن مالحظة عمل 

( خطلوات N100،N105،N110،N115مثلل الرملوز)حٌث تُ ، القطع أداةمثل البرنامج الذي تتبعه الشكل ٌُ 

 إتجلاهالقطلع ب أداةتعوٌض نصف القطر لقملة  إلىشٌر تُ  (G42الدالة التحضٌرٌة)أن وحٌث  تسلسل البرنامج،

والخطلوة التالٌلة  ،( X،Z)اإلحلداثٌات المحلددة بلـ القطع نحلو  أداةحرك ( تُ G00والدالة التحضٌرٌة ) الٌمٌن،

محور  إتجاهالخطً األفقً)وهنا ب اإلنتقال والتً مهمتها، ( G01الدالة التحضٌرٌة)( تبدأ بN105المحددة ب)

Z ،)واضح بالشكل وكما هو ،( وتحدد الدالةF التغذٌة وملن ثلم )اإلنتقلال إللى ( الخطلوةN110 حٌلث تعملل )

ومن (، X،Zالمحددة بـ )رب الساعة نحو النقطة عقا إتجاهالدابري وب اإلنتقالعلى  G02)الدالة التحضٌرٌة )

تعمل على تعوٌض  (N115خٌرة من البرنامج)والخطوة األ، على ترمٌز نصف القوس  R )ثم تعمل الدالة )

القطلع  أداة( بتحرٌلك  G00( وملن ثلم تقلوم الداللة )G40الداللة التحضلٌرٌة) بوسلاطةالقطع  أداةنصف قطر 

 .(X،Z)المرجع)البداٌة( والمحددة هنا باإلحداثٌات نحو نقطة

 

 فً دورات القطعG-Codes)الدوال التحضٌرٌة) إستخدام  على  (تطبٌق    22-4شكل )  

قطع ل ا ة  ا د  ا
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( ذات سلعة خلزن USB Flash Driveطبلق الخلزن بواسلطة سلواقة )برنلامج هلذا التملرٌن ٌُ  وفً 

 إللىٌتم نقل السلواقة  (24-4كما فً الشكل) السواقة إلىوبعد الخزن من الحاسبة  (23-4، أنظر شكل)مناسبة

، وٌمكلن الماكنة للتطبٌلق علٌهلا إلى علٌها ةولذلك لرفع المعلومات الموجود CNCموقعها المناسب فً ماكنة 

 (.25-4( أو أي عنصر خزن آخر من الشكل)USBمعرفة اآللٌة الكاملة لعملٌة نقل المعلومات عبر السواقة)

 

 

 

 

 

 ( لنقل البرامجUSB( إستخدام السواقة)24-4(                  شكل)USB( السواقة)23-4شكل )         

 

 

 (USBالخزن)مثل السواقة أجهزةعبر  CNCماكنة  إلى( آلٌة نقل البرامج من الحاسبة 25-4الشكل)

 ٚتشٔاِط ٘زا اٌرّش٠ٓ ٘ٛ:

N30 G00 X21 Z01 

N40 G01 Z00 F0.25 

N50 X24 Z1.5 

N60 Z30 

N70 G02 X44 Z40 R10 

N80 G01 X50 Z55 

N90 X74 

N100 G03 X80 Z80 R3 

N110 G01 Z80 

اٌذاٌااح  تٛعاااهحاٌغااش٠غ  اإلٔرماااي( ٠ٚاارُ ف١ٙااا N30اٌخطٛج )تاا تشٔاااِط  ٘اازا اٌرّااش٠ٓ ٠ثااذأؼ١ااس 

, ِااغ ِالؼظااح أٔااٗ فااٟ ٘اازا (X=21,Z=1) اإلؼااذاشٟإٌمطااح اٌّؽااذدج ت اٌااٝ( G00اٌرؽناا١ش٠ح)

( ٠ارُ N40غاً اٌرااٌٟ)ٚاٌرغٍ ,اٌرّش٠ٓ أٚ غ١شٖ ٠ّىٓ اإلعرؼأح تٍّؽماخ ٔٙا٠ح اٌىراب ػٕاذ اٌؽاظاح
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 ؤِشٚتااااا( Z=00إٌمطاااااح) اٌاااااٝ( G01اٌذاٌاااااح اٌرؽنااااا١ش٠ح) تٛعااااااهحاٌخطاااااٟ  اإلٔرماااااايف١اااااٗ 

 اٌاٝ( N50ؾا١ش اٌرغٍغاً )فٟ ؼا١ٓ ٠ُ  اٌمطغ,داج ِؼذي اٌرغز٠ح أل اٌٝؾ١ش ( ٚاٌزٞ ٠ُ F0.25اٌرغز٠ح)

رمااي اإلٔٚت (,Z30( اؼذاشٟ)N60( ,٠ٚؽذد اٌرغٍغً)١X=24,Z=1.5ٓ)اإلؼذاش١ت جإٌمطح اٌّؽذد

 بذعاااٖ( ٚتX=44,Z=40اٌٍااٌٛثٟ ٔؽااٛ إٌمطااح) أٚاٌااذائشٞ  اإلٔرماااي( ٠اارُ ٕ٘ااا N70اٌرغٍغااً) اٌااٝ

( ذش١ِاض ٔقاف لطاش R10( ٠ٚؽذد اٌشِض)G02اٌذاٌح اٌرؽن١ش٠ح) تٛعاهحػماسب اٌغاػح ٚرٌه 

 ( تٛعاااهحX=50,Z=55( اإلٔرماااي اٌخطااٟ ٔؽااٛ إٌمطااح)N80اٌرغٍغااً) تٛعاااهحٚذاارُ  اٌمااٛط,

٠ٚؽااااذد (, N90(فااااٟ اٌرغٍغااااً )X=74( ِٚاااآ شااااُ ٔؽااااٛ إٌمطااااح)٠G01ح)اٌذاٌااااح اٌرؽناااا١ش

اٌذاٌاااح  تٛعااااهحػىاااظ ػمااااسب اٌغااااػح  بذعااااٖاٌٍاااٌٛثٟ ت أٚاٌاااذائشٞ  اإلٔرمااااي(N100اٌرغٍغاااً)

 (N110اٌرغٍغااً ) أخ١ااشا  فااؤْ( R3ٚ) تٛعاااهح( 3ٞ )اٚٚتٕقااف لطااش ٠غاا G03)اٌرؽناا١ش٠ح)

 .(G01اٌح اٌرؽن١ش٠ح)اٌذ تٛعاهح( Z80)اإلؼذاشٟاٌخطٟ ٔؽٛ  اإلٔرماي٠ؽذد 

 :(أجهزة، ُعدد)مواد، التسهٌالت التعلٌمٌة 

 . CNCحاسوبٌا  مبرمجة ٌتم التحكم بها ماكنة  -1

 جهاز حاسوب بمواصفات متوافقة.  -2

 .CNC( ٌغشك اٌخضْ ِٓ اٌؽاعثح ٚادخاٌٙا ػٍٝ ِاوٕح  USB Flash Driveعٛالح ) -4

 :لــوات العمـــخط

 (.103األِاْ ٚاٌرؽز٠ش اٌٛاسدج فٟ اٌقفؽح)ٛاخ خط اذثاعتؼذ  CNCذؾغ١ً ِاوٕح  -1

 .اٌؽاعثح تٛعاهح( USB Flash Driveاٌغٛالح ) اٌزٞ ذُ ؽشؼٗ ِغثما  اٌٝ( اٌثشٔاِط أٚاِشخضْ)-2

 .ٌرؽ١ًّ اٌثشٔاِط  ٚذطث١مٗ  CNCٔمً اٌغٛالح اٌٝ اٌّىاْ إٌّاعة فٟ ِاوٕح  -2

 (.26-4اتما  ٌٍشعُ اٌّث١ٓ فٟ اٌؾىً )٠عة أْ ٠رؽمك اٌطاٌة ِٓ أْ ؽىً اٌّؾغٌٛح إٌاذط ٠ىْٛ ِط -3

 

 

 (5( اٌشىً إٌهائي ٌّشغىٌح اٌرّشيٓ سلُ )26-4) شىً

  : ـاهـــٔؾـ

ًّ  ستبدالُ ً مكن إهل  أخرى تإدي نفس الٍ ( بدوN70، N100برنامج التمرٌن ذات التسلسلٌن ) خطوت

 الكتاب. آخرل اوبجد اإلستعانةمع  ؟الغرض
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 6ذّش٠ٓ سلُ 

 

 األ٘ذاف اٌرؼ١ّ١ٍح:

 ػٍٝ : لادسا  ٠قثػ  أ٠ْٕثغٟ ػٍٝ اٌطاٌة 

 .(T0100(ٚ )T0101)وً ِٓ اٌذاٌر١ٓ  ٚخقٛفا   (T)داج ِؼشفح ٚظ١فح داٌح األ -1

 .ٙا فٟ اٌرّش٠ٓعرخذاِإل( (G-CODESِشٚٔح تاٌرؼاًِ ِغ  اٌذٚاي اٌرؽن١ش٠ح أوصش -2

 .ٙا فٟ ٘زا اٌرّش٠ٓعرخذاِإل( M-CODESاإلماف١ح )ِشٚٔح تاٌرؼاًِ ِغ اٌذٚاي أوصش -3

 (.rpmتاٌذل١مح  ( اٌزٞ ٠ُؾ١ش اٌٝ عشػح ػّٛد اٌذٚساْ تٛؼذج )اٌذٚسجSِؼشفح اٌشِض) -4

 دورات القطع ( فTًالدالة) مإستخدا 4-10-1

أبلراج المخلارط المبرمجلة، ونظلام القطلع فلً  أدواتتركٌبلات  إللى رمزة  مُ أرقام سند ه تُ فإنبشكل عام 

تم التعبٌلر علن ٌلعملٌلة البرمجلة  أثنلاء، وماكنلة علن العمللقفت الأولغاإه حتى لو إ ثابت والٌمكنالترمٌز هذا 

 داة، أمابرقم األ انل رقمأوٌتعلق ، وTز بالحرف رمّ المُ عنوان تلً ال أرقامالقطع بؤربعة  ؤداةالخاصة ب وامراأل

 :كما هو موضح فٌما ٌؤتًو داةلألهتراء اإلإزاحة قٌمة  ان إلىفٌشٌر خراناآل انالرقم

تتغٌلر  أنوٌمكلن هتلراء، اإلإزاحلة رقلم  ( إللى (01، وٌشلٌر داةرقلم األ إلىT01(حٌث تشٌر T0101)مثال   

القطلع  دواتمن حامل أل أدوات القطع ، وإذا وجد أكثرفً حامل  األكبرالرقم  ( إلى1)نالقطع م أرقام أدوات

رقلم فلً الحاملل  آخلربالرقم اللذي ٌللً  مباشرة  ٌبدأ ً انالمركبة على الحامل الث دواتترقٌم األ فإنفً الماكنة 

انً فلً الحاملل الثل واتدل رقلم للألأدوات فلإن أو 8)ل ٌحتلوي عللى)والحاملل األ إذاكلان فملثال   ل وهكذا،واأل

 ) األبعاد على طول المحورٌن إختالفتصحٌح  إلى القطع تهدفُ  فإن إزاحة إهتراء أداةوبشكل عام (، 9)هو

zأو(x ، عند تطبٌق البرنامج اآلتً القطع، مثال   أداةتشوه  إهتراء أووالناجم عن: 

          00003 

N1 G50 X15 Z5.0 

N2 T0100 M41 

N3 G96 S500 M03 

N4G00 X1.0 Z.1 T0101 M08 

N5 G01Z0 F.01 

N6 X0 

N7 G00 X.9 Z.03 

( فٟ دٚساخ اٌمطغ ٚاٌؼٛدج ٌٕمطح T)ذاٌح اٌ اعرخذاَ اعُ اٌرّش٠ٓ: 10 -4

 ٌّشظغا

 طسلُ اٌرّش٠ٓ: اٌرّش٠ٓ اٌغاد

 عاػاخ 4اٌضِٓ اٌّخقـ: ا١ٌّىاذشٚٔىظ اٌؼٍّٟٚسؽح اٌرٕف١ز :  ىاِْ
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N8 G01 Z1.0 

N9 G27 X15 Z5.0 T0100 M05 

N10 M30 

ىراة ٘ازا ٌغاشك اٌثشٔااِط ٠ُٚ  ػٕٛاْ أٚاعاُّصً ٘زا اٌشلُ ( ٠ُٚ 00003ثشٔاِط تاٌشلُ )٠ثذأ اٌؼ١س 

 (X=15,Z=5.0إلؼذاش١اخ)اػذاد ا( ٠ٚرُ ف١ٙا N1ِٚٓ شُ اٌخطٛج ) ,أٚ ذؼذ٠ٍٗاٌثشٔاِط  اعرذػاء

( N2ٚاٌرغٍغً اٌراٌٟ) ,(G50اٌذاٌح اٌرؽن١ش٠ح) تٛعاهحاٌغشػح اٌمقٜٛ ٌّؽٛس اٌّاوٕح  اػذادٚ

ِؽااٛس اٌّاوٕااح تغااشع  أِشاٌااذٚسا٠ْٚؽااذد (, T0100اٌذاٌااح ) تٛعاااهحاٌخطااٟ  اإلٔرماااي٠اارُ ف١ااٗ 

ٌاارؽىُ تغااشػح اٌااٝ ا( N3ؾاا١ش اٌرغٍغااً )فااٟ ؼاا١ٓ ٠ُ  (,M41ٌااح اٌٛظ١ف١ااح )ااٌذ تٛعاااهحِٕخفنااح 

( ٚتذٚساْ ِغ ػمااسب S500( ٚتغشػح دٚساْ ٠ؽذد٘ا األِش)G96عطؽ١ح شاترح تٛاعطح االِش)

 جاٌّؽاااذد اإلٔرمااااي اٌغاااش٠غ اٌاااٝ إٌمطاااح( N4ؽاااذد اٌرغٍغاااً)٠ُٚ , (M03)اٌغااااػح ٠ؽاااذد٘ا األِاااش

ٔاااٛع أداج اٌمطاااغ, ٠ُٚؼطاااٟ (T0101)٠ٚؽاااذد أِاااش أداج اٌمطاااغ ( ,١X=1.0,Z=1.0ٓ)اإلؼاااذاش١ت

األٔرمااي اٌخطاٟ ٠ارُ ٕ٘اا  (N5اٌرغٍغاً) اإلٔرمااي اٌاٝٚت ,( أ٠ؼاصا  تراذفك عاائً اٌرثش٠اذM08األِش)

(, ٚ٘ىاازا ٠غاارّش F01( ٚتّؼااذي  ذغز٠ااح  ٠ُؽااذدٖ االِااش)Z( اٌااٝ إٌمطااح اٌّؽااذدج ب )(G01تاااألِش

( اٌاازٞ ٠ؼّااً ػٍااٝ ا٠ماااف M30اٌرااٟ ٠ئوااذ٘ا األِااش), (N10)اٌثشٔاااِط ؼرااٝ ٠ٕرٙااٟ تاااٌخطٛج 

 اٌثشٔاِط.

 :(أجهزة، ُعدد)مواد، ٌالت التعلٌمٌة التسه

 . CNCحاسوبٌا  مبرمجة ٌتم التحكم بها اكنة م -1

 .جهاز حاسوب بمواصفات متوافقة  -2

 .CNCٙا ػٍٝ ِاوٕح  ادخاٌ( ٌغشك اٌخضْ ِٓ اٌؽاعثح USB Flash Driveٚعٛالح ) -5

 :لــوات العمـــخط

األِااْ ٚاٌرؽاز٠ش خطاٛاخ  اذثااعتؼاذ CNC ذصث١د اٌّؾغٌٛح )اٌرٟ ٠عشٜ ػ١ٍٙا اٌؼًّ( ٚذؾغ١ً ِاوٕح  -1

 (.103اٌٛاسدج فٟ اٌقفؽح)

 .اٌؽاعثح تٛعاهح( USB Flash Driveاٌغٛالح ) اٌٝ ( اٌثشٔاِط اٌراٌٟأٚاِشخضْ) -2

 ٌرؽ١ًّ اٌثشٔاِط  اٌراٌٟ ٚذطث١مٗ. CNCٔمً اٌغٛالح اٌٝ اٌّىاْ إٌّاعة فٟ ِاوٕح  -3

         00003 

N1 G50 X15 Z5.0 

N2 T0100 M41 

N3 G96 S500 M03 

N4G00 X1.0 Z.1 T0101 M08 

N5 G01Z0 F.01 
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N6 X0 

N7 G00 X.9 Z.03 

N8 G01 Z1.0 

N9 G27 X15 Z5.0 T0100 M05 

N10 M30 

 اٌثشٔاِط ػٍٝ اٌّؾغٌٛح. ذٕف١زُ  -5

 .(27-4)ؾىًؽىً اٌّؾغٌٛح إٌاذط ٠ىْٛ ِطاتما  ٌٍشعُ اٌّث١ٓ فٟ اٌ أ٠ْرؽمك اٌطاٌة ِٓ  أ٠ْعة  -6

 

 (6( الشكل النهابً لمشغولة التمرٌن رقم )27-4) شكل                                  

  : ـاهـــٔؾـ

ًّ إهل  مع  ؟الغرض أخرى تإدي نفس ل( بدوا N70، N100برنامج التمرٌن ذات التسلسلٌن ) ستبدال خطوت

 الكتاب. آخرل اوبجد اإلستعانة

 7ذّش٠ٓ سلُ 

 

 األ٘ذاف اٌرؼ١ّ١ٍح:

 ػٍٝ : لادسا  ٠قثػ  أ٠ْٕثغٟ ػٍٝ اٌطاٌة 

( تقٛسج ػاِح CAD/CAMاٌؽاعٛب ٚاٌرٟ ٠شِض ٌٙا ب) بعرخذاَِؼشفح تشاِط اٌرق١ُّ ٚاٌرق١ٕغ ت -1

 .شٚتؾىً ِخرق

 ٚتؾىً ِخرقش. اٌؽاعٛب بعرخذاَٚاٌخاؿ تاٌرق١ُّ ٚاٌرق١ٕغ  ت WINCAM)ِؼشفح تشٔاِط ) -2

 .خش٠ٜؼٛك ػٓ تشاِط اٌرق١ُّ األ أْ WINCAM)ٗ ٠ّىٓ ٌثشٔاِط) أِٔؼشفح اٌطاٌة  -3

 

اِط تشٔ بعرخذاَت (CAD/CAMاٌرّش٠ٓ: ذطث١ك) اعُ 4-11

WINCAMفمو 

 سلُ اٌرّش٠ٓ: اٌرّش٠ٓ اٌغاتغ

 عاػاخ 4اٌضِٓ اٌّخقـ: ا١ٌّىاذشٚٔىظ اٌؼٍّٟٚسؽح اٌرٕف١ز :  ىاِْ
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 WINCAMهو  برنامج واحدإستخدام ب CAD/CAM)بالحاسوب) والتصنٌع التصمٌم -جـ

ؼذ غائذج فٟ اٌقٕاػح ٌغٕٛاخ ػذ٠ذج ِند ذُ ٚا١ٌٍّاخ اٌرق١ٕغ اٌرم١ٍذ٠ح ػ اٌشعَٛ إٌٙذع١ح فٟ دوأ تذا٠ح  

 د خطٛاخوأٚلذ , )ِا ٠ؼشف تاٌّغٍه اٌرمٕٟ أِٚٓ لثً سعاَ شُ ٠مَٛ إٌّٙذط اٌرمٕٟ تٛمغ خطح ذؾغ١ً )

ؼ١س وأد ٘زٖ اٌخطٛاخ ِٕفقٍح ػٓ تؼنٙا  اٌرق١ٕغ  أٚاٌرؾغ١ً  خطٛاخاٌرق١ُّ ِٕفقٍح ذّاِا  ػٓ 

ٚلد وث١ش ٠ٚرنّٓ ذىشاسا  ٌٍعٙٛد اٌّثزٌٚح ِٓ لثً اٌؼا١ٍِٓ فٟ ؼمٍٟ  أعرٙالن اٌٝ٘زا ٠ئدٞتاٌراٌٟ اٌثؼل, ٚ

ػٍٝ  اٌٝ اإلػرّادؾ١ش ٚاٌزٞ ٠ُ ,  (CAD/CAM) عرّشاس اٌرطٛس ظٙش ِفَٙٛؤٚت اٌرق١ُّ ٚاٌرق١ٕغ

ذاس ػثش ٠ُ اٌماػذج اٌرم١ٕح ٌٍّقٕغ اٌزٞ   (CAD/CAM)ػرثاسأ٠ّٚىٓ اٌؽاعٛب فٟ اٌرق١ُّ ٚاٌرق١ٕغ 

 .(Computer Integrated Fctory)اٌؽاعٛب 

  : تاٌؽاعٛب ٔزوش ِٕٙا ٚاٌرق١ٕغ ٔظُ اٌرق١ُّ عرخذاٌَه أعثاب وص١شج ذذػٛ إلٕٚ٘ا

اٌشعِٛاخ اٌرق١ّ١ّح, فمذ  أعاصٚ٘زا ٠رؽمك ترم١ًٍ اٌٛلد اٌالصَ ٌٍرشو١ة ٚاٌرؽ١ًٍ ٚ :  ١حاإلٔراظص٠ادج  -أ

سفغ ِؼذالخ األداء  اٌٝٔظاَ اٌرق١ُّ تاٌؽاعٛب ٠ئدٞ ٚتؾىً ٍِؽٛظ  اَاعرخذ أْ أفثػ ِٓ اٌّؼٍَٛ تذا٘ح  

رشظُ ٚذُ  ,اػذاد اٌشعَٛ ٚاٌرقا١ٌُِّا ٠خرضٌٗ ِٓ ٚلد فٟ  ٌأللغاَ اٌرق١ّ١ّح فٟ اٌّئعغاخ اٌقٕاػ١ح ٔظشا  

  .اٌّؾشٚع إلوّاي١ح ٘زٖ فٟ ذخف١ل اٌرىٍفح ٚوزٌه ترم١ًٍ اٌٛلد اٌالصَ اإلٔراظص٠ادج 

ذؽ١ٍالخ ػ١ّمح ٚدل١مح ٌٍرق١ُّ, ٠ٚٛفش  أعاصر١ػ ٌٍّقُّ ٔظاَ اٌرق١ُّ تاٌؽاعٛب ٠ُ  أْ :جذؽغ١ٓ اٌعٛد -ب

األخطاء اٌرق١ّ١ّح ألً تغثة اٌذلح  أْوّا  ,٘ااخر١اسا  وث١شا  ِٓ اٌرق١ّّاخ اٌثذ٠ٍح اٌرٟ ٠ّىٓ ُػذدوزٌه 

 .ذق١ّّاخ أفنً اٌٝ فش٘ا إٌظاَ, ٚ٘زٖ اٌؼٛاًِ ذمٛدُ اٌؼا١ٌح اٌرٟ ٠ٛ

اٌشعُ إٌٙذعٟ ٌغح د١ٌٚح ذرخطـٝ ػٛائك اٌرشظّــح, ٚاعرخذاَ ٔظـاَ اٌرق١ُّ :  ٌغح اٌرؼاًِ ٚاٌرثادي ذٛؼ١ذ-خ 

تاٌؽاعٛب ٠ئدٞ اٌٝ سعَٛ ٕ٘ذع١ح أفنً, ٚاٌٝ ِٛاففاخ ل١اع١ح فٟ اٌشعُ ٚاٌٝ ذم١ًٍ األخطاء, ٚتاٌراٌٟ 

  .تغل إٌظش ػٓ ٌغاذُٙ ٔؽقً ػٍٝ ذق١ّّاخ ٠ّىٓ أْ ذىْٛ ِفِٙٛح ٌع١ّغ اٌؼا١ٍِٓ فٟ ؼمٛي إٌٙذعح

ػٕذ ذى٠ٛٓ اٌشعَٛ ٌّٕرط ِا ) ٚمغ األتؼاد ػٍٝ إٌّرط  : ٔاخ ٚاعؼح ٌؼ١ٍّح اٌرق١ٕغاذٛف١شلاػذج ت١ -ز

, ٔاخ وص١شج ٠ّىٓ اعرخذاِٙا فٟ ػ١ٍّاخ اٌرق١ٕغات١ ( فبٔٗ ذرٛفشُ  ٠ذ لٛائُ اٌّٛاد ِٚٛاففاذٙاٚأظضائٗ ٚذؽذ

 ظضئ١ٓ ّ٘ا: ِٓ (CAD/CAM)٠ٚرىْٛ ِقطٍػ 

ٔظاَ اٌرق١ُّ تاٌؽاعٛب تؾىً وث١ش ترطٛس  أسذثوٌمذ  ( CAD ) :اٌؽاعة بعرخذاٌَرق١ُّ تا - أ

ص اٌىص١ش ِٓ اٌشعَٛ اٌؽاعٛت١ح ِٓ ٚاِفَٙٛ اٌشعَٛ تاٌؽاعٛب ٌٚىٓ ِفَٙٛ اٌرق١ُّ تاٌؽاعٛب ٠رع

 ICG:Interactive Computer)سع١ِٛاخ اٌؽاعٛب اٌرفاػ١ٍح فبْؼ١س اٌرؽ١ًٍ ِٚغ رٌه 

Graphics) دخً اٌؽاعٛب ِعاالخ , ٚلذ ٌماػذج اٌرم١ٕح اٌنشٚس٠ح ٌٕظاَ اٌرق١ُّ تاٌؽاعٛبٟ٘ ا

ل٠ٛح فٟ ِعاي اٌرق١ٕغ ٚاٌرق١ُّ,  ؤداجو٠فشك ٔفغٗ  أِْٓ اٌطث١ؼٟ  واِْخرٍفح ِٓ اٌؽ١اج, ٚ

 Computer) بٛتّؼٛٔح( اٌؽاعأِٚقطٍػ اٌرق١ُّ تّغاػذج ) أْٚ, خافح فٟ اٌغٕٛاخ األخ١شج

Aided Design)  ُتاألؼشف أخرقاسا  ؾــاس ا١ٌٗ اٌزٞ ٠ ( (CAD ُ٠رنّٓ أ٠ح ػ١ٍّح ذق١ّ ,



121 
 

ٔظاَ اٌرق١ُّ  ؤ٠ّْٚىٓ اٌمٛي ت ,أٚذؼذ٠ً ذق١ُّ ٕ٘ذعٟ ذؽ١ًٍأٚذغرخذَ اٌؽاعٛب ٌرط٠ٛش 

 :٠رىْٛ ِٓ ػٕقش٠ٓ ١ِّٙٓ ّ٘ا (CAD) تاٌؽاعٛب

ؾ١ش ٘زا ٠ُٚ  (Interactive Computer Graphics: ICG) : سع١ِٛاخ اٌؽاعٛب اٌرفاػ١ٍح -1

اٌرٟ ٠غرخذِٙا  (software) ِع١اخاٚاٌثش (hardware) ظٙضج اٌّاد٠حاأل اٌٝاٌّقطٍػ 

٠ح, ٚؼذج اٌّؼاٌعح اٌّشوضٚؼذاخ اإلدخاي ٚؾاء ذق١ّّاذٗ ٚسعِٛٗ, ؼ١س ٠ؾًّ ٔاٌّقُّ أل

ِع١اخ اأِا اٌثش ,أخشٜٚٚعائً ِٚؼذاخ   (monitor) ؽاؽحاٌرٟ ذرنّٓ  ٚؼذاخ اخشاض  ٚ

اٌٛظائف إٌٙذع١ح اٌّطٍٛتح واٌشعُ ٚاٌرؽ١ًٍ  أعاصذغًٙ  فرؾًّ ِعّٛػح اٌثشاِط اٌرٟ

  .ٟإٌٙذع

٠غرخذِٙا  أداجسع١ِٛاخ اٌؽاعٛب اٌرفاػ١ٍح ِا ٟ٘ اال  أْ, ؼ١س أٚاٌّقّـُ : اٌّغرخذَ -2

ٚذٛظذ اٌؼذ٠ذ ِٓ تشاِط اٌرق١ُّ تاٌؽاعٛب ِصً  ,اٌّقُّ ٌؽً ِؾىٍح ذق١ّ١ّح

(AUTOCAD, SOLID EDGE,SOLID WORK)  ,ل اٌؽاالخ ٠ؼًّ ٚفٟ تؼ

ٌثؼل اٌشعِٛاخ خقٛفا  ٚ أ٠نا   ( ػًّ اٌرقWINCAMُ١ّ) تشٔاِط ٘زا اٌرّش٠ٓ 

ؽشوح ِقٕؼح ٌّىائٓ ٟٚ٘ )  EMCOفّّرٗ ؽشوح ( WINCAMٚ تشٔاِط ) اٌّثغطح,

CNC ) ,(تإٌغثح ٌٍرق١ٕغ تبعرخذاَ اٌؽاعٛبCAM)  ع١رُ ؽشؼٙا 

 .8تؾىً ِفقً فٟ اٌرّش٠ٓ سلُ 

 :(أجهزة، ُعدد)مواد، التسهٌالت التعلٌمٌة 

 .CNC latheحاسوبٌا  مخرطة مبرمجة ٌتم التحكم بها  -1  

 (.WINCAMحمل علٌه برنامج )مُ  فقةجهاز حاسوب بمواصفات متوا-2

 .CNC( لغرض الخزن من الحاسبة وإدخالها على ماكنة  USB Flash Driveسواقة )-3

 :لــوات العمـــخط

 .(28-4اٌّث١ٕح فٟ اٌؾىً ) إٌافزج (,فرظٙشُ WINCAMؽغً تشٔاِط)  -1

 

 

 

 

 

 

 

 (WINCAM( ٔافزج تشٔاِج) 28-4شىً )                          
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  -ُ إٌافزج اٌٝ شالشح الغاَ ٚرٌه ؼغة هث١ؼح ػًّ ٘زا اٌفقً ٟٚ٘:٠١ُّىٓ ذمغ

 . اٌمٛائُؽش٠و  - أ

 

 :( ذرنّٓ 28 -4مٛٔاخ ٚاألؽشهح اٌّث١ٕح فٟ اٌؾىً )أ٠ٚ أٚاِشِعّٛػح  - ب

نطاق  الحالة، رسالة الموضع، رسالة المساعدة، المتوقع، الدخل العمل، مساحة التحكم،)أٌقونات 

 الدخل(.

-4وّا ِث١ٓ فٟ اٌؾىً ), NCٚؼذج  أCAMٚ ٚؼذج  اCADٌٝ ً ِٓ ٚؼذج ٠اٌرؽٛ أدٚاخؽش٠و   -ض

29.) 

 

 

 اٌرحىيً أدواخ( ششيظ 29 -4شىً )                                

 :أنحٌث 

 WINCAMبرنامج إستخدام برامج الحاسوب وهنا سنستخدم )التصمٌم بCADوحدة  (: ه1ً)وحدة رقم 

 الحالً(

 برنامج إستخدام برامج الحاسوب وهنا سنستخدم ب)التصنٌع CAMوحدة (: هً 2وحدة رقم )

WINCAM) أٌضا 

 بداللة برنامج بداللة الدوال WINCAMخطوات برنامج  أي إظهار) NCوحدة (: هً 3وحدة رقم )

G،M،T،F،R…. )مثل التمارٌن السابقة. 

 ٌٍرق١ُّ. CADٌٍؼًّ ػٍٝ ٚؼذج  (1سلُ ) ٚؼذج ػٍٝأٔمش -2

ا  جاهز( WINCAMوحٌنها ٌصبح برنامج) CAM( للعمل على وحدة 2أنقرعلى الوحدة رقم ) - 3

 مشغولة ٌرغب بها الطالب: ةأٌ ( أو30-4المشغولة المبٌنة فً الشكل ) صنٌعلت

 

 

 

 

 

 

 (X,Y,Zتطبٌق المستوٌات على المحاور) ( 30-4شكل )                 
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( USB)عٛالح خضْ اٌؾىً ػٍٝ ِؾغٌٛح ٠شغة تٙا اٌطاٌة ٠ُ  حأ٠ أػالٖ أٚذق١ٕغ اٌّؾغٌٛح  اوّاي تؼذ -4

 ٌغشك ذؽ١ًّ اٌّؾغٌٛح ِٕٙا ٚذٕف١ز٘ا. CNCِاوٕح  اٌٝ( USBٕمً ٚؼذج )ٚذُ 

  : ـاهـــٔؾـ

( لنقل المشغولة من USB) دخالها من قبل الطالب بدل وحدة اإلامإستخدٌمكن  إدخال أخرىهل توجد طرٌقة 

 ؟ CNCماكنة  إلىالحاسوب 

 

 8ذّش٠ٓ 

 

 

 األهداف التعلٌمٌة:

 ٠ٕثغٟ ػٍٝ اٌطاٌة أْ ٠قثػ لادسا  ػٍٝ :

 ( .CAD( فٟ اٌرق١ُّ تبعرخذاَ اٌؽاعٛب ٚاٌزٞ ٠شِض ٌٗ تـ ) AUTOCADِؼشفح ٚظ١فح تشٔاِط) -1

ٚاٌزٞ ٠مَٛ تٗ تشٔاِط  (CAD)و١ف١ح خضْ ٍِفاخ اٌثشاِط ٚذٕالٍٙا ت١ٓ تشٔاِط اٌرق١ُّ -2

(AUTOCAD ٚتشٔاِط اٌرق١ٕغ ,)(CAM) ٠مَٛ تٗ تشٔاِط) ٚاٌز ٞ(WINCAM ًّٚتزٌه ٠ىر ,

 (.CAD/CAMٌذ٠ٗ ِفَٙٛ )

 تؼذ ذط٠ٛش ِٙاساذٗ. ذٛع١غ ِفَٙٛ اٌطاٌة ؼٛي أِىا١ٔح اٌرق١ُّ تٕفغٗ ِغرمثال , -3

 :WINCAMو AUTOCAD إستخدامبCAD/CAM) التصمٌم والتصنٌع بالحاسوب)-ج

، وسٌتم التركٌزهنا WINCAMنامج بر إستخدامب (CADعلى التصمٌم بالحاسوب) مسبقا  تم التركٌز    

 اٙأٔػٍٝ  ٚاٌرٟ ٠ّىٓ ذؼش٠فٙا ( Computer-Aided Manufacturing( والتً هً مختصر) CAM)على

غ١ش  أٚٔظُ اٌؽاعٛب ٌٍرخط١و ٚاإلداسج ٚاٌغ١طشج ػٍٝ ػ١ٍّاخ اٌرق١ٕغ ِٓ خالي اٌرفاػً اٌّثاؽش  اعرخذاَ

ذطث١ماخ اٌرق١ٕغ تاٌؽاعٛب  فبْا ٠رنػ ِٓ اٌرؼش٠ف فٟ اٌّقٕغ ٚوّ اإلٔراضاٌّثاؽش ٌٍؽاعٛب ِغ ِٛالغ 

 .ذٕؽقش فٟ ِعّٛػر١ٓ أ٠ّْىٓ 

ٚ٘زا ٠ؾًّ اٌرطث١ماخ اٌّثاؽشج اٌرٟ ٠رُ ف١ٙا ستو اٌؽاعٛب تؾىً ِثاؽش  :تاٌؽاعٛباٌرؽىُ ٚاٌّشالثح  1-

 .اٌّشالثح ٚاٌرؽىُ فٟ اٌؼ١ٍّاخ أظًتاٌؼ١ٍّاخ اٌرق١ٕؼ١ح ِٓ 

 اإلٔراضاٌؽاعٛب ٌذػُ ػ١ٍّاخ  اعرخذاَذؾًّ ذطث١ماخ غ١ش ِثاؽشج ٠رُ ف١ٙا ٚ٘زٖ  : ذطث١ماخ دػُ اٌرق١ٕغ-2

( ٌٍرق١ُّ تذي اٌرّش٠ٓ AUTOCADتشٔاِط)  اٌٝ اعرخذاَٚفٟ ٘زا اٌرّش٠ٓ ع١رُ اٌرطشق , فٟ اٌّقٕغ 

ّٟ اٌرق١ُّ ٚاٌرق١ٕغ, WINCAM) تشٔاِط أُعرخذَاٌغاتك اٌزٞ  فٟ  WINCAMٚع١غرخذَ تشٔاِط ( ٌؼ١ٍّر

(  WINCAMتشٔاِط) اعرخذاَاٌرّش٠ٓ:اعُ  4-12

 .(AUTOCADػٍٝ تشٔاِط ) اإلػرّادت

 اٌصآِ سلُ اٌرّش٠ٓ:اٌرّش٠ٓ 

 عاػاخ 4اٌضِٓ اٌّخقـ: ا١ٌّىاذشٚٔىظ اٌؼٍّٟٚسؽح اٌرٕف١ز :  ىاِْ
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ٚ  EDGECAM ) ٠ٓ ٌٍرق١ٕغ فمو ِغ اٌؼٍُ ذٛظذ اٌىص١ش ِٓ تشاِط اٌرق١ٕغ تاٌؽاعٛب ِصً٘زا اٌرّش

MASTERCAM) . 

ٌٍرق١ٕغ عرىرًّ اٌقٛسج ٌذٜ اٌطاٌة ؼٛي  WINCAMٌٍرق١ُّ ٚ AUTOCADٕا ٌثشٔاِط بعرخذاِٚت

ّىٓ رٟ ٠ُ ( ٚاٌ.dxf)اإلِرذادّىٓ اٌطاٌة ِٓ اٌرؼاًِ ِغ ٍِفاخ اٌرق١ُّ راخ وّا ع١ر (,CAD/CAM)ِفَٙٛ

 لشاءذٙا ِٓ لثً تشٔاِط اٌرق١ٕغ.

 :(أجهزة، ُعدد)مواد، التسهٌالت التعلٌمٌة 

 . CNCحاسوبٌا  مبرمجة ٌتم التحكم بها  ماكنة -1

ًّ مُ جهاز حاسوب بمواصفات متوافقة   -2  .(WINCAM( و )AUTOCAD)  حمل علٌه كل من برنامج

 .CNCها على ماكنة  إدخالو( لغرض الخزن من الحاسبة USB Flash Driveسواقة ) -3

 :لــوات العمـــخط

( ٚاٌّئهشج File) , ِٚٓ شُ ٠فرػ اٌطاٌة ٍِف ظذ٠ذ ِٓ أ٠مٛٔح (AUTOCAD)ؽغً تشٔاِط -1

 ِؾغٌٛح ٠خراس٘ا حأ١٠ُ ق٠ّثذأ اٌطاٌة ترِٕٙا ٚ ٠ٚnewخراس ِٕٙا ِٓ ؽش٠و اٌمٛائُ أؼّش تّشتغ 

 (.31-4ٚوّا ٘ٛ ِث١ٓ تاٌؾىً )

 

 

  AUTOCAD( ٔافزج 31-4شىً)

ِٓ اٌؽاعٛب, ٠خراسٖ  ىاِْٚ اعُاٌرق١ُّ)اٌشعُ( ٠مَٛ اٌطاٌة تؽفع ٍِف اٌّؾغٌٛح تؤٞ  اوّايتؼذ  -2

ُّخضْ ر  (.32-4ٌؾىً )ا( ٚوّا ٘ٛ ِث١ٓ فٟ dxf.ِٓ ٔٛع ) ِرذاداا ٚػٍٝ ؽشه أْ ٠ىْٛ اٌٍّف اٌ
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 AUTOCAD( حفظ ملف 32-4شكل)

 

ُّ  WINCAM اٌرق١ٕغ فرػ تشٔاِط٠ُ ٚ AUTOCADغٍك تشٔاِط تؼذ ؼفع اٌٍّف ٠ُ  -3 ؽًّ )ٚاٌ

اٌنغو ػٍٝ  تٛعاهحضٔد تٗ اٌّؾغٌٛح فٟ اٌخطٛج اٌغاتمح فرػ اٌٍّف اٌزٞ خُ ( ٠ُٚ ِغثما  

( ٚوّا ٘ٛ ِث١ٓ DRAWING)اخر١اسِٚٓ شُ (, IMPORT)بعرخذاَ( ٚذٛس٠ذٖ تFileمٛٔح)أ٠

 .( 33 -4فٟ اٌؾىً )

 

 WINCAM ( فرح ٔافزج تشٔاِج33-4شىً )                      

ُّخضْ ِغثما )رٚىاْ ؽذد ٠ُِ  -4 ( okنغو ػٍٝ ِٛافك)ٚتؼذ ذؽذ٠ذٖ ٠ُ (, dxf.اإلِرذاد ٞاعُ اٌٍّف اٌ

 (.34-4٘ٛ ِث١ٓ تاٌؾىً) ٌغشك اعرذػائٗ ٚوّا
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 إستدعاء ملف ُمخزن مسبقا   (34 -4شكل)                                

 Define unmachined) مٛٔحاخر١اسأ٠ٚ( setupمٛٔح)ادخاي أتؼاد اٌّؾغٌٛح تٛعاهح أ٠ -5

part) ( ً35 -4ٚوّاِ٘ٛث١ٓ تاٌؾى). 

 

 

 ألبعادتعرٌف ا(35-4شكل)                                                        

 

 (:36-4(عرظٙشٔافزج ؽىً)Define unmachinedpartاخر١اس) تؼذ -6
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 ذحذيذ  اٌؼٕاصش تىساطح فأسج اٌحاسىب (36-4شىً)                  

 

 ,ػرّادا  ػٍٝ ٔٛع ِادج اٌّؾغٌٛحاأدٚاخ اٌمطغ  أٚأداج ( ع١رُ اخر١اسOkتؼذ اٌنغو ػٍٝ ِٛافك) -7

 .(37-4ٚعشػح اٌمطغ ,ٚوّا ٘ٛ ِث١ٓ فٟ اٌؾىً), اٌمطغ  أداجِٚادج 

 

 إخرياس  ٔىع أداج اٌمطغ ( 37-4شىً)                               

 (.38-4وّا ٘ٛ ِث١ٓ فٟ اٌؾىً) CNCح ( فٟ ِاوTٕ) ٌحأداج ا٢خراس اٌطاٌة ِٛمغ ٠ -8
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 إكمال اإلختٌارات(38 -4شكل)                                            

 

 .(39 -4وّا ٘ٛ ِث١ٓ فٟ اٌؾىً)( CAM)ٚؼذج)ِشؼٍح( اٌرق١ٕغ اٌٝؽٛي اٌّؾغٌٛح ذُ  -9

 

 CAMمرحلة التصنٌع  (39-4شكل)                                       

 

ٌُنقل ملف المشغولة إلى ماكنة  -10  CNCبعد إكمال مرحلة التصنٌع وإختٌار المشغولة المناسبة 

 .ٕفزٚذُ  RS232تٛعاهح 

  : ـاطـــٔشـ

ٌُطبق علٌها خطوات ) الواردة فً  CAD/CAM)ٌحاول الطالب رسم مشغولة جدٌدة من تصمٌمه و

 (.8خطوات التمرٌن )
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 الفصل الرابعة سبلأ

 ؟NCاٌفشق تيٕها وتيٓ ِىائٓ وِا  ؟CNCِىائٓ  اِ (1

 رىىْ؟ذ اوِّ ؟تٕظُ اٌرصٕيغ اٌّمصىد ِا (2

ىٓ إػطاء ِثاي ٌثشٔاِج؟و ؟CNCيرىىْ تشٔاِج ِاوٕح  ِّا (3  هً يّ 

 ها.ٌإػظ  ِثاال  ؟ ((Gاٌذواي اٌرحضيشيح أو أواِش ِا (4

 ها.ٌ(؟إػظ  ِثاال  Mدواي أوأوِش ) ِا (5

 (؟ وويف يّىٓ ذشِيضها؟Tِئرا يمصذ ب) (6

 ي اٌرحضيشيح أْ ذمىَ تىظيفح أخشي؟ إػظ ِثاال .هً يّىٓ ٌٍذوا (7

 (،وأحذاثياخ إٌمطح )ب( هيX=40,Y=45 ,Z=30أ(هي ) )إرا ػٍّد أْ أحذاثياخ إٌمطح (8

(X=60 ,Y100, Z=40أورة تشٔاِج ،)ٌحشوح ِاوٕح اٌمطغ ِٓ إٌمطح )أ( إًٌ إٌمطح )ب(  اِثسط ا

 وتّشاجؼح اٌجذاوي اٌٍّحمح تٕهايح اٌىراب.

 

ًّ األبعاد التزاٌدي و األبعاد المطلقة؟ ما(9      الفرق بٌن نظام

وضح ػًّ اٌثشٔاِج  ،(40-4ول الملحقة فً نهاٌة الكتاب والرسم المبٌن بالشكل)اباإلستعانة بالجد( 10    

 اٌراٌي:

 

N0000 G91 G00 X4 Y7 

N0010 G01 X5            

   N0020 X4 Y4                 

N0030 G00 X-13 Y-11 
                  ( 44 -4شىً)

 
 

( ػٓ اٌثشٔاِج 14اٌفشق تيٓ ػًّ تشٔاِج اٌسؤاي سلُ) تيٓ(، 14تاإلسرؼأح تاٌسؤاي سلُ) -11

 :اٌراٌي

 

N0000 G90 G00 X4 Y7                                        
   N0010 G01 X9                                                       
   N0020 X13 Y11                                                     
   N0030 G00 X0 Y0                                                  

 

  

 .برامجهمالل امث إعط؟ CAD/CAM)) أنظمةلمقصود با ام-(12

 على غٌره من البرامج؟ فضال  مُ WINCAM ماالذي ٌجعل برنامج  -(13
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  التحضٌرٌة الدالة بأستخدام برنامج أكتب( 14

G المجاور المخطط وفق القطع أداة لمسار 

  20mm بعمق مجرى لحفر 

 أن علما   المطلقة االبعاد نظام مستخدما  

S=1500rpm   F= 300mm/min 

 نقطة أوطا من الساعة عقارب بأتجاه العمل

 

 

 

 

  التحضٌرٌة الدالة بأستخدام برنامج أكتب( 15

G المجاور المخطط وفق القطع ةأدا لمسار  

  15mm بعمق مجرى لحفر 

 أن علما   التزاٌدي االبعاد نظام مستخدما  

S=500rpm   F= 700mm/min 

 

 

 

 

  التحضٌرٌة الدالة بأستخدام برنامج أكتب( 16

G المجاور المخطط وفق القطع أداة لمسار  

  40mm بعمق مجرى لحفر 

 أن ا  علم المطلقة االبعاد نظام مستخدما  

S=1000rpm   F= 900mm/min 
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 الملحقات

 

 

 ف (  ملحق وظٌفة الحرو1الملحق   رقم  )                                     

 الحرف أوالرمز  الوظٌفة

 A وحوله X للمحورإضافً مواز  ً دورانمحور 

 B وحوله Yللمحور  مواز   إضافًً دورانمحور 

 C وحوله Zمحور لل مواز   إضافً ًدورانمحور 

 D ة التكرارُعددعمق القطع لدورات التشغٌل المت-نصف القطر إزاحةرقم 

 E رمز ماكرو للمستخدم وتحدٌد خطوة الشرارات

 F تحدٌد خطوة الشراراتمعدل التغذٌة و

 G دالة تحضٌرٌة

 H القطع أداةطول  إزاحةرقم 

 I بارومتر دورة مغلقة)حلقة ثابتة( أو لمركز دابرة  Xوفق المحور  على التزاٌدٌةاإلحداثٌات 

 J لمركز دابرة Yالتزاٌدٌة وفق المحور اإلحداثٌات 

 K متر دورة مغلقة)حلقة ثابتة(وبارأولمركز دابرة  Zوفق المحور على التزاٌدٌة اإلحداثٌات 

 L مرات التكرار عدد

 M ةإضافٌدالة 

 N رقم البلوك)البلوك ٌمثل سطر فً البرنامج(أوتسلسل 

 O رقم البرنامج

ورقم  ورقم التسلسل المحدد ضمن البرنامج الجزبً، رقم البرنامج، -على فراغ الدورانزمن 

 مرات التكرار لدورات التشغٌل عددالتسلسل ل

P 
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 Q مرات التكرار لدورات التشغٌل ُعددرقم التسلسل ل –فً الدورات المغلقة  مقدار إزاحة-عمق القطع

 R قٌمة نصف قطر القوس من دابرة لتشغٌل المغلقة كنقطة عودة مرجعٌة،فً دورات ا Rالنقطة 

 S محور الماكنة دوراندالة خاصة بسرعة 

 T القطع أداةدالة 

 X Uللمحور  خطً مواز   إضافًمحور 

 Y Vللمحور  خطً مواز   إضافًمحور 

 Z W ورللمح خطً مواز   إضافًمحور 

 X Xاإلحداثٌات 

 Y Yاإلحداثٌات 

 Z Zحداثٌات اإل

 

 

 الدوال التحضٌرٌة ووظٌفة كل منها(  2رقم  ) الملحق                              

 الدالة التحضٌرٌة الوظٌفة

 G00 المطلوبة( إلى اإلحداثٌاتالمطلوب) كانالم إلىالسرٌع  اإلنتقال

 G01 إلى أخرىالخطً من نقطة  اإلنتقال

 G02 عقارب الساعة إتجاهبإلى أخرى ة اللولبً من نقط أوالدابري  اإلنتقال

 G03 عكس عقارب الساعة إتجاهبإلى أخرى اللولبً من نقطة  أوالدابري  اإلنتقال

 G04 محور الماكنة على فراغ )بدون قطع( دوران

 G09 المحدد كانالتوقف الدقٌق فً الم

 G10 البٌاناتوتجهٌز  إعداد
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 G20 بوحدة البوصة دخالاإل

 G21 الملٌمتر بوحدة دخالاإل

 *ON G22حدود الشوط المخزن فً الذاكرة فً وضع 

 OFF G23 حدود الشوط المخزن فً الذاكرة فً وضع

 ON G25المحور على الوضعٌة  دورانكشف تذبذب سرعة 

 OFF G26المحور على الوضعٌة  دورانكشف تذبذب سرعة 

 G27 النقطة المرجعٌة إلىفحص العودة 

 G28 المرجعٌةالنقطة  إلىالعودة 

 G29 العودة من النقطة المرجعٌة

 G30 والثالثة والرابعة ثانٌةالنقطة المرجعٌة ال إلىالعودة 

 G32 فتح الشرارة

 G40 القطع أداةتعوٌض نصف قطر 

 G41 الٌسار إتجاهالقطع ب أداةتعوٌض نصف قطر قمة 

 G42 الٌمٌن إتجاهالقطع ب أداةتعوٌض نصف قطر قمة 

 G50 السرعة القصوى لمحور الماكنة إعداد/اإلحداثٌات جملة إعداد

 G52 المحلٌة المتعلقة بالمشغولة اإلحداثٌاتجملة  إعداد

 G53 حداثٌات الماكنةإجملة  إعداد

 G54 لىوحداثٌات العمل األإجملة 

 ON G68جٌن بوضع ناظر فً المخارط ذات البرالت

 OFF *G69جٌن بوضع التناظر فً المخارط ذات البر
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 G70 اإلنهاءدورة 

 G71 المادة الخام بخراطة السطح الخارجً للمشغولة( إزالةدورة الخراطة)

 G72 دورة تشغٌل وجه للمشغولة

 G73 نفسه نموذج التشغٌل تكرار إعادة

 G74 سلوب النقرإ-دورة التنقٌب العمٌق

 G75 دورة تشغٌل األخادٌد

 G76 دورة فتح الشرارة بعملٌة متكررة

 G80* دورة التثقٌب المغلقة اءإلغ

 G83 دورة تثقٌب وجه المشغولة

 G84 وظ فً وجه المشغولةودورة فتح قال

 G86 دورة الخراطة الداخلٌة للبوشة

 G90 دورة خراطة القطر الداخلً/الخارجً باألبعاد المطلقة

 G91 دورة خراطة القطر الداخلً/الخارجً باألبعاد التزاٌدٌة

 G92 رةدورة فتح الشرا

 G94 دورة تشغٌل وجه المشغولة

 G96 التحكم بسرعة سطحٌة ثابتة

 G97* التحكم بالسرعة السطحٌة إلغاء

 G98 معدل التغذٌة بالدقٌقة 

 G99 معدل التغذٌة بالدورة الواحدة
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 الدوال اإلضافٌة ووظٌفة كل منها(  3رقم  ) الملحق                                       

 اإلضافٌةالدالة  ظٌفةالو

 M00 البرنامج إٌقاف

 M01 يإٌقاف إختٌار

إعادة لف الشرٌط المثقب)وقد تم إستبدال الشرٌط المثقب بتقنٌة أخرى البرنامج من دون  إنتهاء

 الوقت الحاضر(فً 

M02 

 M03 تدوٌر محور الماكنة مع عقارب الساعة

 M04 تدوٌر محور الماكنة بعكس عقارب الساعة

 M05 محور الماكنة ف دورانإٌقا

 M06 القطع أداةتغٌٌر 

 M07 تشغٌل سابل التبرٌد على شكل رذاذ 

 M08 تدفق سابل التبرٌد

 M09 تدفق سابل التبرٌد إٌقاف

 M10 ظرف المخرطة إغالق

 M11 فتح ظرف المخرطة

 M12 تقدم عمود غراب الذٌل

 M13 تراجع عمود غراب الذٌل

 M17 األمامإلى ع حامل أدوات القط دوران

 M18 الخلف إلىحامل أدوات القطع  دوران

 M21 األمامإلى حركة غراب الذٌل 

 M22 الخلف إلىحركة غراب الذٌل 
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 M23 الشرارة مع كسر الحواف إنهاء

 M24 ٌة قابمةاوبز الشرارة إنهاء

الوقت أخرى فً )وقد تم إستبدال الشرٌط المثقب بتقنٌة  لف الشرٌط إعادةالبرنامج مع  إنتهاء

 الحاضر(

M30 

 M41 محور الماكنة بسرع منخفضة دوران أمر

 M42 محور الماكنة بسرع عالٌة دوران أمر

 M71 لٌةوحالة تغذٌة قضٌب المادة األ ءبد

 M72 لٌةوتوقف حالة تغذٌة قضٌب المادة األ

 M73 األمامإلى تقدم ماسك المشغوالت 

 M74 الخلف إلىماسك المشغوالت  إنسحاب

 M98 البرامج الجزبٌة إستدعاء

 M99 البرنامج الربٌس إلىالعودة من البرنامج الجزبً 

 

 

 جدول الحروف المكافبة لكل من المخرطة والفرٌزة( 4ملحق رقم)                              

 اٌفش٠ضج اٌرٛسٔح

Z 5 Y 5 

F 6 Z 6 

U 1 H 1 

W 2 F 2 

B A C D B 

K I H Y K J I 

J Q P V Q P 
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 ( معانً المصطلحات األنجلٌزٌة   5ملحق رقم)                                     

 اٌّصطٍح األجٕثي اٌّصطٍح اٌؼشتي ٌٍّصطٍح ؼًٕاٌّ

 Computer-Aided Assembly CAA غاػذج اٌؽاعٛب فٟ اٌرع١ّغُِ 

 Computer-Aided Design CAD ِغاػذج اٌؽاعٛب فٟ اٌرق١ُّ

 Computer-Aided Drafting CAD غاػذج اٌؽاعٛب فٟ اٌشعُُِ 

 Computer-Aided Engineering Analysis CAEA غاػذج اٌؽاعٛب فٟ اٌرؽ١ًٍ إٌٙذعُِٟ 

 Computer-Aided Electrical &Electronic Design غاػذج اٌؽاعٛب فٟ اٌرق١ُّ اٌىٙشتائٟ ٚاإلٌىرشُِٟٚٔ 
CAEE

D 

 Computer-Aided Industrial Design CAID غاػذج اٌؽاعٛب فٟ اٌرق١ُّ اٌقٕاػُِٟ 

 Computer-Aided Manufacturing CAM غاػذج اٌؽاعٛب فٟ اٌرق١ٕغُِ 

 Computer-Aided Material Information CAMI غاػذج اٌؽاعٛب فٟ ِؼٍِٛاخ اٌّٛادُِ 

 Computer-Aided Process Planning CAPP غاػذج اٌؽاعٛب فٟ ذخط١و اٌؼ١ٍّاخُِ 

 Computer-Aided Quality CAQ غاػذج اٌؽاعٛب فٟ اٌعٛدجُِ 

 Computer-Aided Quality Assurance CAQA اٌعٛدج ْاغاػذج اٌؽاعٛب فٟ مُِّ 

 Computer-Aided Reporting CAR غاػذج اٌؽاعٛب فٟ اٌرماس٠شُِ 

 Computer-Aided Robot Control CARC غاػذج اٌؽاعٛب فٟ اٌرؽىُ ا٢ٌُِٟ 

 Computer-Aided Software Engineering CASE غاػذج اٌؽاعٛب فٟ ٕ٘ذعح اٌثشِع١اخُِ 

 Computer-Aided Testing CAT خرثاساخٟ األغاػذج اٌؽاعٛب فُِ 


