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 ان اختراع ماكينات التشغيل عالمة حتول بارزة فى تاريخ البشرية لتوفير الوقت وااليدى العاملة ، حيث تقوم هذة
 املاكينات بالتصنيع بدال من االنسان فى الكثير  من االعمال التى تتطلب كفاءة اعلى ودقة و بالطبع ستكون افضل

 hand tools وبدال من استخدام االنسان العدد اليدوية
 وقد بدا ذلك حوالى عام 1775 م حينما اخترعت ماكينة جتويف االسطوانات لتصنيع ماكينة جيمس واط البخارية

 ومنذ ذلك الوقت ادى الى تطوير ماكينات التشغيل من اجل انتاج ذو دقة اعلى
 وبعد وقت قليل من احلرب العاملية الثانية ومع زيادة املنتجات االكثر تعقيدا مت اختراع ماكينة التشغيل الرقمى

 cnc machine  لتحد بشكل فعال من احلاجة املاسة لعمال مهرة
CNC الرقمى ال :- تعريف مفهوم ماكينات التحكم    أوالً 

 تندرج هذه املاكينة كمعظم ماكينات الوقت احلاضر حتت تخصص امليكاترونيكس وهو التخصص الذي يجمع بني
 .امليكانيكا والكهرباء والتحكم واحلاسب في شئ واحد وجعلهم يعملوا سويا بتناسق تام

  هى عبارة عن ماكينات مت التحكم مبهامها بحيث تتم وظائف تشغيلها بشكل مرتب وذلك عن طريق حروف ورموز
التحويل بني االثنني  واملاكينة وجهاز  الكمبيوتر  التشغيل والنها حتتوى على  برنامج    وأرقام كونت كلها لتسمى 

CNC سميت ب

Computer Numerical Control 

أجزاء .... الرقمى من ثالث  التحكم   وتتكون ماكينات 
*املاكينة          * الكمبيوتر        * الكنترول

   

ماكينات التحكم الرقمى

cnc

 X . Y . Z المحاور األساسية 
 CNC لمعظم ماكينات التشغيل

 أثنان أو أكثر من المجارى األنزالقية األساسية ، وهى تعامدة مع بعضها من ناحية االتجاه للحركات األنزالقية
 للمجارى0

ويتم تصنيف ماكينات التحكم الرقمى بالحاسب حسب عدد محاور التحكم فى المسار المستمر
 فمنها ثالثى المحاور ومنها الرباعى والخماسى والسداسى

 عموما عند تصميم أي ماكينة البد من معرفة الغرض من صناعتها وما المطلوب من الماكينة أن تؤديه
 للنقش والرسم على الخشب والرخام لألغراض التجارية بدقة عالية وسرعة معقولة واستقرار عالي وتكلفة قليلة
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وبعد أن عرفنا المكونات بشكل عام نريد أن ندخل بداخل الماكينة لنعلم ماذا يحدث أو 
بمعنى أصح السيناريو والحوار الذي يدور بين مكونات وأجزاء الماكينة

فعندما يكون كل شئ جاهز الشكل موجود على برنامج ال Artcam والمشغولة على 
البدء  طاولة الماكينة وكل إحداثيات الماكينة عند النقط األصلية ويتم الضغط على زر 
ليبدأ المؤشر في البرنامج التحرك على الرسمة مترجما بذلك تلك الحركة إلى إحداثيات 

x , y , z
عبارة عن أسطر أوامر بال g-code تخرج هذه األوامر عن طريق مخرج الباراريل ) 

المخرج المتوازى(  من الحاسب على شكل اشارة كهربية 5 فولت
يقوم كارت الموائمة بتكبير هذه الفولتية وتوجيهها تسليمها إلى درايفر المحركات الخطوية 
والذي بدوره يحولها إلى أشارات متقطعة بمقدار معين ويسلمها إلى المحرك الخطوي 

الذي يتحرك منفذا لتلك األشارات بعدد خطوات محددة
ثم يأتي دور األجزاء الميكانيكية الخاصة بتحويل الحركة الدورانية لحركة خطية لتقوم 
end mill والذي يدور بسرعة عالية  الرسم  لعدة  الرئيسي والحامل  المحرك  بتحريك 

على الشغلة ليتم في النهاية إتمام العمل
-: ) end mill( البنطة او الريشة او قلم العدة 

ولمعرفة كيفية اختيار الريشة او البنطة  المطلوبة البد أن نعرف أوال ما هو ومما يصنع .
وتعريفة ببساطة : 

وبالبوصة  بالمللي  متعددة  مقاسات  ولها  االتجاهات  جميع  في  القطع  تستطيع  عدة  هو 
وأشكال متعددة حسب الشكل المراد حفرة ويصنع أيضا من عدة خامات فالمنطقي أن 

يكون القاطع أصلب وأحد من المقطوع وفى الغالب تصنع من)التنجستين كربيد(

وللحفر في المواد الصلبه كالمعادن والصخور البد من تبريده باستمرار بماء أو مستحلب 
أو زيوت ألنه يتولد درجة حرارة فائقة مما يزيد من إجهاده وفقد حديته وكسرة في أي 

لحظة أيا كان الخامة المصنع منها



خطوات
CNC ال ماكينة  تشغيل 

1
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تتكون ماكينة ال CNC من عدة اجزاء رئيسية كما عرفنا وسوف نبدأ باالكنتروال وهو 
المسئول على التحكم فى محركات الماكينة.

 ويتكون من عدة اجزاء والتى بها نبدأ تشغيل الماكينة ويجب مراعاتها بالترتيب عند البدأ 
فى تشغيل الماكينة وهى كما بالصورة كاالتى:-

1- مفتاح التشغيل الرئيسى : وهو المسئول عن توصيل الكهرباء لكل اجزاء الماكينة
2- مفتاح الغلق االجبارى وهو المسئول عن غلق الماكينة بالكامل عند وقوع اى مشكلة 
او عند قيام الماكينة بفعل شئ غير مرغوب فيه او خطأ ما وذلك بالضغط عليه السفل 

وعند التشغيل يتم ادارة ) لف( هذا المفتاح 
الماكينة واغالقها وذلك بعد االنتهاء من  3- السويتش ) ON & OFF ( يقوم بادارة 

العمل عليها
4-مفتاح ) POWER ( بالضغط على هذا الزر يتم تشغيل الماكينة 

5- مفتاح ) VACUM ( هو المسئول عن شفط لوح الخشب على سطح الماكينة وتثبيته 
وهم ثالثة مفاتيح

6- زر ) VACUM ( الملحق وهو مقسم الى 6 ازرار حيث ان سطح قرصة الماكينة 
مقسم الى ثالثة اجزاء كل زرين مسئولين عن تشغيل الشفط او اغالقه فى هذا الجزء 
وذلك بالضغط على كل زرين متجاورين مع بعض حيث انه يمكننا العمل على اى جزء 

على الماكينة على حدا 
7- مفتاح التحكم بسرعة لفات البنطة ) INVERTER (   وهى فى الغالب بين 15000 
لفة الى اقصى شئ 18000لفة وهى تحسب كاالتى حيث يظهر على الشاشة مثال 300 
نضربها فى 60 هرتز تعطينى 18000ومن االفضل عدم تقليل السرعة عن 250 وهى 
15000 لفة حتى ال تحرق الخشب او البالستيك وفى الغالب ال نتعامل مع هذا المفتاح                   

  Controll Box                     
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DSP
 Control System
هذا الجزء وهو االخير فى الكنترول وعن طريقه يتم تحريك 
    G. cod الى  تحويلها  بعد  وذلك  االوامر  واعطائها  الماكينة 
وذلك اما عن طريق فالش ميمورى توضع فيه او اوامر تم 

تخزينها فى داخلها وسوف يتم التعرف عليها بالتفصيل.
جميع 1-عند البدأ فى التشغيل  جعل  من  البد 
فى  للماكينة  وهذا المحاور   zero وضع 
 Home هو  الماكينة الوضع 

طريق  عن  يدويا    X  Y  Z المحاور  تحريك  فى  نبدأ   -2
النقطة  الماكينة وهذه  بالعمل على  الخاصة   ZERO نقطة  بها ونحدد  الخاصة  المفاتيح 

متغيرة وتتغير بتغير البنطة ومكان العمل على قرصة الماكينة  

3- استخدام مفتاح                             RUN الختيار االمر من على الفالشة

4- استخدام مفتاح                            CANCEL اللغاء اى عملية اوايقاف البنطة 
عن العمل  او عمل                            راحة للماكينة

5-استخدام مفتاح                           فى تحريك المحاور x &y ببطء او سرعة عند 
اتحريك اليدوى لها 

6- استخدام مفتاحى                                     بالضغط عليهما معا وذلك لتحريك 
محور   Z  ببطء                                        وبشكل اتوماتيكى لضبط نقطة ال 

ZERO  لهذا المحور
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Home الخاصة بالعمل يتم اعادة الماكينة لوضع ZERO بعد ضبط نقطة
  DSP عند البدء فى تشغيل الماكينة من جديد والعمل عليها تظهر على شاشة

Home نضغط على مفتاح                             تعود الماكينة الى نقطة

ثم نضع الفالشة التى عليها اوامر التشغيل والتى تم تصميمها على برنامج االرت كام فى جهاز 
DSP ونضغط على مفتاح

 DSP فتظهر على شاشة
OK نضغط

تظهر شاشة اخرى نضغط
نختار االمر الذى سنبدأ به 

وذلك مع مراعاة تركيب 
البنطة الخاصة باالمر

تظهر هذه الشاشة وفيها 
تحديد لسرعة البنطة وحركة

الماكينة فى االتجاهات الثالثة
ثم نضغط OK تبدأ الماكينة 

فى تنفيذ االمر
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جدول يوضح استخدام مفاتيح 

DSP
 Control System



مرحلة التصميم 
G . cod والتحويل اىل

 ArtCam)برنامج األرت كام(
هو برنامج تصميم ثنائي االبعاد  وثالثي االبعاد وهو من انتاج شركة DelCam وهي 
شركة رائدة في مجال انتاج برامج التصميم والتنفيذ ايضا وقامت الشركة بانتاج احدى 
 /http://www.artcam.com منتجاتها وهو برنامج األرت كام وله موقع مستقل بذاته

سؤال  ماهي مميزات هذا البرنامج وما الفرق بينه وبين برامج التصميم األخرى؟
والنحت  للرسم  خصيصا  اعددت  والتي  بأدواته  يتميز  كام  األرت  برنامج   : اإلجابة 
والتجسيم كما لو أنك نحات تقوم بالنحت مثال على الخشب أو المواد الجبسية او المعدنية 
مثل المجوهرات وهذه األدوات والمميزات يصعب وجودها في البرامج األخرى مثل 

الماكس
سؤال  ما هو الفرق بين األرت كام والثري د ي ماكس؟ 

اإلجابة: ال تسطيع بأي حال من األحوال ان تقوم بتجسيم مثل أعمال الزخرفة والنحت 
على الخشب مثال بالماكس ولو استطعت فإنك تمكث ساعات وربما ايام طويلة تصل الى 

تصميم وردة واحدة بينما يمكن تصميمها في برنامج األرت كام في 5 دقائق
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سؤال: هل يمكن تصدير مجسمات الماكس لألرت كام .... ؟
نعم يمكن ....  وليس الماكس فقط بل يمكن لهذا البرنامج استقبال التصميمات من برامج 
 3ds Max - CorelDRAW( عدة وتحويلها الى جى كود للماكينة ومن هذه البرامج
 DXF,( واالمتدادات التى يتم استقبالها هى ) - AutoCAD - Adobe Illustrator

DWG, EPS, AI, BMP, TIF, JPEG, GIF.( مع وجود بعض المالحظات :-
1- عند الحفر البد وان تكون المسارات مغلقة  وذلك يجب مراعاته عند عمل التصميم 

على اى برنامج من البرامج السابقة قبل توريده الى االرت كام
2- مراعاة عند عمل التصميم اال توجد خطوط او مسارات فوق بعضها 

 أيضا األهم في برنامج األرت كام انه يمكنك ان تقوم بعملية توليد مسارات للمكينات 
الحديثة والتي تعمل بتقنية التحكم بالحاسب اآللي CNC ان ترسل لها كود التصميم من 
اليد  تدخل من  تلقائي دون  بشكل  بالتنفيذ  لتقوم  مباشرة  المكينة  إلى  كام  برنامج األرت 

العاملة 

 CNC وهو البرنامج الرئيسى هنا للتعامل مع  ماكينة  ART CAM express  برنامج
 ART CAM pro وهو برنامج تصميم  ثنائى االبعاد  ويوجد منه ثالثى االبعاد وهو

كما يوجد منه متخصص فى صناعة الحلى والمجوهرات
يقوم  انه  اى  او مسار   )  Vector  ( الى  تحويلها  بعد  الصورة  يتعامل مع  البرنامج   -3

بتحويلها   كما بالشكل التالى:-



املاكينة
 الماكينة هى الجزء االخير التى يتم عليها تنفيذ التصميم  على الخامة   مراد التنفيذ عليه وتتكون

الماكينة من اجزاء مختلف
1- أجزاء ميكانيكية

      وهي عبارة عن شاسية الماكينة والطاولة وميكانيكية تحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية
X,Y,Z  في االتجاهات الثالثة   

2- أجزاء كهربية
 وهي المحرك الرئيسي والمحركات الخطوية بدرايفراتها باإلضافة للتوصيالت الكهربية ومفاتيح

النقطة األصلية ومفاتيح النهايات

      اتجاهات الحركة فى المحاور الثالثة    
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مكونات املاكينة

Collet Tool Holder

Tools
12



وزارة الرتبية

منطقة الفروانية التعليمية 

التوجيه الفنى العام للدراسات العملية

فريق االعداد
أ - كفاح ابراهيم جمشري

أ - محمد احمد حسنني

أ - أرشف محمود الحلبى

أ - جرجس لطيف شكرى 

احمــد ســيد عــىل    - أ 
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