
  لتصنيع  بمعاونة الكمبيوتر  ا
Computer Aided Manufacture CAM  

  
  :مفاهيم أساسية: أوال

ى            ات لمعن ا مرادف التصنيع بالحاسب والتصنيع بمعاونة الحاسب والتصنيع باستخدام الحاسب آله
ى الحروف     Computer Aided Manufacturingواحد أطلق عليه باللغة اإلنجليزية  ذى يختصر إل  ال

CAM .  
ام ا الك وفر تكنولوجي صميمات  CAMت ل ت ك بتحوي سويق وذل اج والت ى اإلنت ة ف  الوقت والتكلف

ة االستخدامية خاصة                  CADالحاسب    إلى نموذج مادى دقيق للغاية آما تسمح بعمل المنتجات  النهائي
اج ا         . ذات التفاصيل الدقيقة المعقدة بشكل سريع        ام  وتتعدد أشكال نظم الكام فمنها ما يستخدم إلنت ألحج

ام        اج األحج ستخدم إلنت ا ي ا م ائرات ومنه ارات والط سيارات والقط أجزاء ال ات آ ن المنتج رة م الكبي
  .الصغيرة منها آالحلى وقطع المجوهرات 

ات                   اج، االستفادة من تقني ويتضمن هذا المجال اآلخذ فى النمو واالنتشار فى آافة مجاالت اإلنت
ات رقم واع من الماآين ه أن ى توجي سرعة الحاسب ف ة ب ز بالدق اج منتجات تتمي ا إلنت ا أو أوتوماتيكي ي

  . عالية
ى        CAMيستخدم الكمبيوتر آمساعد للتصنيع     شغيل عل ات الت تحكم فى ماآين  ليس فحسب فى ال

اج          , الخ  .... , المثاقب  , اختالف أنواعها آالمخارط     وإنما أيضا فى عمليات التخطيط والتحكم فى اإلنت
ا            ولقد تحقق التكامل بالفعل     بين التصميم واإلنتاج بفضل االستخدام المتنامى لتكنولوجيا الحاسبات فيم

ة الحاسب       صنيع بمعاون وم  CAD/ CAM Integrated Systemsيسمى بنظم تكامل التصميم والت  ويق
الكمبيوتر    صميم ب ة الت ن عملي ة م ات الناتج ات والبيان تخدام المعلوم ى اس ة عل ذه األنظم ى ه ل ف العم

CAD Processاشرًة فى إجراءات التصنيع بالكمبيوتر مب CAM Procedures .  
صميم بمساعدة الحاسب صنيع بمساعدة الحاسب    CAD ويتصف نظامى الت ى cam  والت   ف

ى مواصفات التصميم               ى أعل تكاملهما معا بفاعليتهما فى إتاحة الفرصة للصناعة الهندسية للوصول إل
   ٠أهداف اإلنتاج والتصنيع الهندسى ، وفى نفس الوقت تحقيق 

ذا المجال                ر صناعة    . وهناك العديد من الصناعات  التى استفادت من التقدم المذهل فى ه وتعتب
ه       CAD / CAM السيارات أولى الصناعات التى استخدمت تقنيات رة ان ة مبك   والتى أدرآت فى مرحل

تخدا  ات الناتجة عن اس د والنفق وفير الجه ا الخاصة بت شر المزاي ن ن ى CAD / CAMم من الممك  إل
   ٠الشرآات ذات األحجام الصغيرة 

ام        ان نظ د ب ى        CAD/CAMوفى الواقع انه يمكن التأآي ى أدت إل ة الت م العوامل التقني  من أه
ه  المصطلح       شير إلي ا ي ا لم   CAD/CAMإحداث تغيرات جذرية فى اإلنتاج فى نهاية هذا العقد ، ووفق

وتر ب          زات الكمبي ى استخدام تجهي ام شامل                  فانه يعن اج فى نظ ات اإلنت ع عملي هدف تحقيق تكامل جمي
ية     صناعات الهندس ى ال ع ف اق واس ى نط راهن عل ت ال ى الوق وتر ف ة الكمبي ستخدم أنظم صنيع وت للت

   ٠بالنسبة للتصميم  وتصنيع العديد من المكونات 
ى        ام إل ر من االهتم الم، واله      CAD / CAM وقد تم توجيه قدر آبي دف  فى مختلف أنحاء الع

وتر المتاحة بهدف مساعدة المصممين           ا الكمبي األول لهذه المجموعة من المفاهيم استخدام تكنولوجي
   ٠والصناع فى  أداء المهام 

اد       ل اإلجه ذلك تحلي صلة ، وآ صورة مف شكل ب زاء ال ددوا أج صممين أن يح ع  الم وبوس
ة واعداد الرسوم الهندسية من          ال الميكانيكي ار األفع ام   واالنحراف واختي  ٠  CAD / CAMخالل نظ

ى                   اج األوصاف الهندسية الت ستمد المصمم أو  مهندس اإلنت وباإلضافة إلى ذلك فانه من الممكن أن ي
ا من  تم الحصول عليه واد CADي ى أآ ة  بهدف الحصول عل ة NC آنقطة بداي د خطة العملي   وتحدي

    ٠  CAM وتوجيه الروبوت وادارة عمليات المصنعة باستخدام  
دة    ويالح ات جدي ى منتج صول عل ة للح صميمات األولي داد الت ى إع وتر ف تخدام الكمبي ظ ان اس

يفسح المجال نحو استثمار ثروة من البيانات األصلية التى تم تحديدها فى هذه المرحلة من التصميم ،          
رامج األخ                ى الب الكمبيوتر إل امج التصميم ب ر برن ة  عب ات الرقمي ل البيان رى مع توافر المقدرة على نق

دة                  ات الممت الخاصة باإلنتاج والتصنيع ، بحيث يؤدى ذلك إلى إمكانية تحسين الكفاءة الكلية فى العملي



   ٠من التصميم إلى التصنيع بصورة ملموسة 
  المصانع الرقمية 

إن المصنع الرقمى فى أآمل صوره           . المصانع الرقمية هى محور حديث العالم الصناعى اليوم       
ر         , تم ميكنتها معلوماتيًا بالكامل   هو وحدة اإلنتاج التى ي     والتى تكون قادرة على تلقى طلبات الشراء عب

صل      ث ي ا بحي رى و تلبيه ورة األخ ة المتط ارة إلكتروني ائل التج ن وس ت أو أى م ون أو اإلنترن التليف
ذ                  شراء أو التنفي ا  . المنتج  إلى طالبه خالل زمن محدود قد ال يتجاوز دقائق من لحظة إصدار أمر ال آم

د يرغب المشترى                ي مكن أن يتوفر هنا إمكانية االلتزام بتنفيذ بإجراء أية تعديالت أو إضافات خاصة ق
  . فى وجودها

ى       Online وتسمى مثل هذه المصانع الرقمية أيضا بمصانع التصال المباشر            الطبع يعن ذا ب  وه
ا                  ذ أوامر          , أن وراء هذا النظام بنية أساسية عريضة من نظم المعلومات المترابطة مع تم تنفي فلكي ي

وب          شكل المطل د            , الشراء في الوقت المحدد وبال شراء بع واردة في أمر ال د أن تصل المعلومات ال  الب
ام المعلومات                            ي نظ دودة  إل وان مع ذ في خالل ث ذا التنفي ذها وأساليب ه ة تنفي دراسة منطقها وإمكاني

ا     , الذي يتحكم في خطوط اإلنتاج في المصانع         ام المعلوم ات       ونظ سويق والمبيع ام    , ت الخاص بالت  ونظ
 ونظام معلومات للتعامل مع موردي خامات اإلنتاج         , معلومات الخاص بأقسام التعبئة والنقل  والتوزيع      

   . وقطع الغيار
  مزايا  نظم التصنيع بالحاسب  : ثانيا

ة       ات اإلنتاجي ة العملي ف لخدم دما يوظ وس عن ز ملم رة وتمي ة آبي ى أهمي ب اآلل ن .  للحاس م
ى    CAD / CAMالمنطقى قبل البدء فى اختيار تطبيق نظام    أن تتوافر فكرة واضحة حول األهداف الت

   ٠يجب ترسيخها ثم تحقيقها باستخدام هذا النظام ، وتشمل هذه األهداف 
ام       ة من نظ ا قوي ى مزاي ل       CAD/CAM ومن الممكن الحصول عل ال من مراحل التخي فى االنتق

تج ا شكل المن نج استخدامىوالتصور ل ى او آم ك آنموذج اول ان ذل ذ سواء آ ز التنفي ى وضعه حي .  ل
ل      " التطوير   " ولعل أهم هذه المزايا،  تقليل العمل اليدوى الشاق وتحسين االستمرارية              ة فى آ والدق

ات                    ابع عملي ة وتت د تحسن الجدول من التصميم والتصنيع وباإلضافة إلى ذلك تشمل النتائج طويلة األم
  لكن  المزايا الحقيقية .  لرقابة واالتصال بين أجزاء الوحدة اإلنتاجيةالتشغيل وا

  : Optimum Designالتصميم األمثل . أ
ام        ة عن طريق تطبيق نظ   CAD/CAMظهر بشكل واضح انه من أهم المزايا  الملموسة للغاي

ذلك إجراء الت             ل الالزمة فى    المقدرة على التوصل إلى التصميم األفضل أو األمثل بصورة فعلية وآ بادي
اج                  ة اإلنت وقت اقصر وتكاليف اقل ، والهدف النهائى هو التوصل إلى تحكم آامل  للكمبيوتر على أنظم

صنيع  ث  ٠والت تج بحي اء المن ى بن ة عل صناعية الثابت ايير ال ددة والمع سيطر الواصفات المح ث ت  بحي
   .يخرج للعالم منتجا متكامال تمت السيطرة على آل جزيئاته وعناصره

  :Complex Design تصميم المنتجات  والنظم المعقدة -ب
سهولة إال      ا ب ات  ال يمكن التعامل معه ددة البيان دة والمتع صميم المعق إن حل معظم مشاآل الت

 وتتطلب الحسابات الفنية لتصميم المنتجات المعقدة أو حتى بعض المنتجات  ٠باستخدام الحاسب اآللي 
دة              البسيطة تناول آما هائال من ا      را من حسابات معق درا آبي د تتضمن ق ى ق لمعلومات واالعتبارات الت

شغيل                ات الت ة لعملي لمقاومة الخامات للضغوط الميكانيكية والتحميل واالجهادات ومدى استجابة الخام
ائى    تج النه ور المن د ظه ا بع تخدام فيم واع االس تجابتها ألن م اس ة ث درا  . المتتابع ضا ق ضمن أي ا يت آم

سابات الكمية والنوعية للخامات وعمل وتحديد المواصفات وبناء الجداول الخاصة بها           مساويا من الح  
  . وتحديد التوافق الهندسى والبيئى لها

ل                    م الهائ ذا الك ا استيعاب ه ة يمكنه ويترتب على هذا ضرورة استخدام أساليب مستحدثة ومتقن
ودة المنتج   ى ج ة عل يش والرقاب راء التفت ة ألج ات التقني ن المعلوم ا  . اتم ل وأهمه ذه ب ين ه ن ب وم

االستفادة من تكنولوجيا االتصال الحديثة التى فرضت استيعاب سرعة استخدام الحاسب فى التعامل                    
  مع الرسوم والحسابات الفنية المطلوبة وتبادلها سواء مع العمالء أو مع إدارات الشرآة المختلفة

  : Well-developed designسهولة تطوير وتحسين جودة المنتج . جـ 
صميم     ل الت ى مراح دا ف را ج ا مبك تج م ودة لمن د مواصفات الج ة وتحدي ات اإلنتاجي دأ العملي تب

ا والرموز واألجزاء القياسية             . األولى ى سيتعامل معه فعند عملية التصميم يحدد المصمم العناصر الت
فى أى وقت بسرعة ثم يكون عليه أن يخزنها لتكون دائما فى متناوله لكى يسترجعها . التى سيتداولها



  .فائقة ليستخدمها فى أى رسم جديد أو تصميم جديد أو حتى فى تعديل التصميم القائم
سابقة        ات ال زاء والتكوين وز واألج صميمات وللرم ى للت ى تقن يف فن ل أرش أن عم ك ف ى ذل عل

ين الو ات ب واع العالق ات وأن ة والترآيب ل المواصفات الفني ا يحم ات له حدات االستخدام أو قاعدة بيان
ال                ام فع د ولنظ تج أمر ضرورى لمصمم جي ذا األرشيف هو شكل من            .  المختلفة المكونة للمن ل ه مث

ديل وتطوير                           اء وتع سهل  بن ة مدروسة ت وفر للمصمم مرجعي ى ت ات المحدودة الت أشكال قواعد البيان
 .المنتج

ما فى شكل      إن إمكانية إنشاء مكتبة من رسومات األجزاء والحلول التصميمية الخاصة بمنتج            
اج  ودة اإلنت ايير لتحسين ج اد مع ى إيج د ف د بعي ى ح ضا وال سهم أي ات ي د بيان ا أن سهولة .  قواع آم

ى أآمل وجه ومن                    استخدام قواعد البيانات هذه فى التأآد من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية عل
ت        م اس ين وأقله ى المنتج اول حت ى متن بح ف د أص ة ق ات مثالي ى منتج ول إل م الوص ال  ث ى مج ثمارا ف

  . الحاسبات
  : Optimum use of resourcesاالستخدام األمثل للموارد . د

ة      ات المتاح ات  والطاق ات والمكون ن الخام وارد م تخدام الم يد اس ة ترش يح الحاسب إمكاني يت
ه عن             .  والمطلوبة للتصميمات الهندسية والصناعية    ات الموجودة لدي فيمكن له من خالل قاعدة البيان

  :أجزاء منتج ماآافة 
  أن ينتج قوائم الخامات وقوائم ومعايير ومحددات مراقبة الجودة وأساليب االختبار ومعداتها،  •
ى      • اء الهيكل  Structureاستحداث برامج تراقب مناطق االتصال والتداخالت بين األجزاء وتحلل البن

صنيع    وتجرى تقييما مستمرا للمساحات والحجوم واألوزان ألى جزء من أجزاء الم           تج تحت الت ن
  .  وتأثير ذلك على بناء المنتج الكلى

حساب مالئمة الخامات المختارة لألحمال واإلجهادات التى قد تطرأ على الخامات فى أثناء عمليات               •
ى               ا عل ار تأثيره تج وإظه ى للمن د االستخدام الفعل ا أو عن ى عليه ار الفعل ع االختي ى وق شغيل الت الت

  . جعتهاالجزء المصمم، حيث يمكن مرا
  :Distinguished Designمنتج متميز ذى صفات خاصة . و

اذج           اج النم ى إنت رى ف اج األخ م اإلنت ن نظ ه م ا نعرف ا فيم ل له ة ال مثي ام بدق م الك ز نظ تتمي
اء األسطح         والمنتجات سواء آان ذلك فى القدرة الواسعة لهذه النظم لتنفيذ التقنيات المعقدة او فى إنه

ة ل ةبمالمس ودرجات نعوم ة المعروف اج التقليدي م اإلنت ى أى من نظ ل ف ذا . م تكن متاحة من قب وه
ى إذا       ذ حت ة التنفي ى إمكاني ر ف صميم دون النظ ى الت ة ف ن الحري ر م درا أآب صمم ق د يعطى الم بالتأآي
ة آوجود تجاويف ضيقة أو مسارات                   احتوى التصميم على عناصر صعبة التشغيل بالماآينات التقليدي

  ) Under cut(تحات وتجاويف محجوبة جزئيا معقدة أو وجود ف
  : Safer Materialsاستخدام مواد وخامات آمنة ومتطورة . ز

ا      تتوافق ة صحيا وبيئي  Non–Toxic معظم تقنيات التصنيع بالحاسبات مع استعمال مواد آمن
& echo-friendlyة المخ   ال تؤثر على الصانع أثناء تداولها ه    فى مراحل العمليات اإلنتاجي م أن ة، آ تلف

ام صنعه                  د تم تج عن ى مستخدم المن أثير عل ا ت يس له ضا مع استخدام      . وبنفس القدر ل ا تتوافق أي آم
ى                       ذه الخامات الوسيطة الت ا أن ه اد آم ات من رم ا مخلف خامات وسيطة سريعة الذوبان، ال ينتج عنه

  . د آبيرتتوافق معها موفرة للطاقة بشكل واضح فلها درجة حرارة انصهار منخفضة إلى ح
  : Limited Space requirementsالمالئمة المكانية والحيز المحدود. ح

ماآينات التشغيل بنظم الكام  يمكن أن تكون صغيرة الحجم إلى حد بعيد، مما يوفر عدم الحاجة     
األمر الذى يمكن المصمم من   . إلى حيز آبير إذ قد يكفى  حيز محدود آجزء من غرفة مثال الستيعابها    

سور              اقتناء شكل مي ة ب اج نماذجه األولي ا إلنت اذج منه ل  سوليد             .  نم ا شرآة مث ى تنتجه واألجهزة الت
كيب  ام )  SolidScape(س اد DelCAMأو ديلك م الك م نظ ع معظ ق م ى تتواف ة CAD والت  المعروف

  .باستخدام الحاسب الشخصى هى نماذج جيدة للماآينات من هذا النوع
  : Creative Design Solutionsحلول تصميمية مبتكرة . ط

اج                 اج األخرى فى إنت ه من نظم اإلنت ا نعرف ا فيم ل له ة ال مثي تتميز نظم الكام ليس فحسب بدق
ذ                 ة التنفي ضا    . النماذج والمنتجات مما يعطى المصمم الحرية فى التصميم دون النظر فى إمكاني ل وأي ب

ة   القدرة الواسعة على العمل حتى إذا  احتوى التصميم على عناصر صعبة          ات التقليدي  التشغيل بالماآين
  ) Under cut(آوجود تجاويف ضيقة أو وجود فتحات محجوبة جزئيا 



  : High Product Qualityجودة انتاجية عالية . ى
شطيبات                   اء وت ة وبإنه ى المواصفات العالمي يمكن أن تعطى جودة إنتاجية عالية جدا تطابق أعل

ة الجودة  اء تعقب  مExcellent casting qualityعالي ات إنه ى عملي اج إل ا ال تحت ا أحيان ا يجعله م
  .إنتاجها

ا            ى مم ل المستوى اإلدارى األعل ة من قب تتاح هنا فرصة جيدة للتقييم المباشر للخطط اإلنتاجي
ات ال    . يجعل من السهل تجنب مشاآل تتعلق بالتشغيل والخامات والمكونات قبل التنفيذ           آل هذه اإلمكاني

ل         تتيح فقط منتجا ذى جود     ة ب ه اإلنتاجي ه وعمليات ة عالية وأداء جمالى متميز بل واقتصادي فى خامات
  .وحتى  فى أساليب التسويق أيضا

  :Wide range of Applicationsتطبيقات واستخدامات متنوعة . ك
دائل أعضاء الجسم                 ضية وب زة التعوي ة فى عمل األجه ات الطبي ام فى التطبيق تستخدم نظم الك

ذى يمكن أن        الدقيقة جدًا فقد ث  نفس درجة النجاح ال سان، ب بت نجاحها فى زرع الفقرات فى جسم اإلن
د أمكن استخدامها                       ه ق ى أن ة ، حت تستخدم به فى إنتاج األجزاء اآللية والمنتجات الصغيرة العالية الدق
ل        سان ، مث فى صنع الترآيبات الطبية والمفاصل الصناعية وبعض األعضاء الدقيقة جدًا فى جسم اإلن

اج             .  يل لعظام الفقرات أو عظام األطراف فى جسم اإلنسان        بد زة صناعيا فى انت ذه المي ويستفاد من ه
ا   اوز حجمه د ال يتج ة ق اذج مماثل ساعات أو أى نم زاء ال ى وأج صغيرة آقطع الحل اذج لمنتجات ال نم

  . ملليمترات قليلة
دات اإل ات والمع ى صنع المكون سكرية  وف ات الع ى التطبيق ستخدم ف ا ت ة آم ة الدق ة  بالغ لكتروني

  .والتعقيد وآذلك فى أجزاء المنتجات بالغة الحساسية
  :Distinctive Alternativeبديل متميز فى المنتجات الدقيقة . ل

ساعات   ة آال زاء المنتجات الدقيق ى وأج اذج لمنتجات صغيرة آقطع الحل ل نم ى عم ستخدم ف ت
  .  ال يتجاوز حجمها ملليمترات قليلةومكونات الحاسبات أو أى نماذج مماثلة فى الحجم  قد

ات    ى صنع الترآيب الغ ف اح ب ا بنج ن توظيفه د أمك ه ق ى أن ة حت ة متناهي ات ذات دق وفر منتج ت
صناعية                ل األسنان ال سان ، مث الطبية والمفاصل الصناعية وبعض األعضاء الدقيقة جدًا فى جسم اإلن

  .وبدائل لعظام الفقرات أو عظام األطراف فى جسم اإلنسان
  Low Cost Productionخفض تكاليف االتاج 

ة          ل العملي ل مراح ى آ د ف ت والفاق ة والوق ات خفض التكلف ل عملي اق آ ذا النط ى ه درج ف ين
ة  اج المختلف ات االنت صميمية وعملي الل خفض   . الت ن خ اج م صميم  واالنت اليف الت ا  خفض تك ومنه

  . ساعات العمل فيهما
  ى التصميم  والتصنيعدعائم التكنولوجيا المتقدمة ف: ثالثا

ة  وفر أنظم صنيع   CAD/CAM وت ة الت ى عملي ية ف ب األساس ض الجوان ة ألداء بع الفرص
ع                    ارات خطوط تجمي واد واختب داول الم اج وت والتصميم وإعداد الرسوم ومتابعة ورقابة وتخطيط اإلنت

ا          ن  التكنولوجي تفادة م ى  االس دة عل صنع معتم ة بالم ات الداخلي ة العملي واد ورقاب ة و  الم  المتقدم
  :تطبيقات الحاسب فى المجاالت اآلتية

   Artificial Intelligenceالذآاء الصناعى  •
  Modelingالنمذجة  •
  Simulationالمحاآاة  •
 Numerical Controlالتحكم الرقمى  •
 Virtual Realityالواقع االفتراضى  •
  Information Technologyتكنولوجيا المعلومات وشبكة اإلنترنت   •

درج  اج وين ستخدم لإلنت ات ت ا تقني ات الهندسية  أهمه را من التقني ذا المجال عددا آبي تحت ه
والتحكم والتصنيع والنمذجة، وغيرها من العمليات التصميمية أو الصناعية سواء التى تسهم مباشرة             

  :ويمكن تقسيم هذه التقنيات إلى. فى تصنيع المنتج أو بشكل غير مباشر فى العمليات المساعدة لها 
  :manufacturing Technology تقنيات اإلنتاج والتصنيع  

 NCالتحكم الرقمى  •
 CNCالتحكم الرقمى بالحاسبات   •



  Robotics"  الروبوت"اإلنسان اآللى  •
   High Speed Machiningالميكنة عالية السرعة   •
    Rapid Prototypingالنموذج األول السريع  •

  Laser Machiningالتشغيل بالليزر  
   3D Printers and Plotters عات ثالثية االبعادالطاب 
   3D Layer Structure البناء الطبقى ثالثى االبعاد  

   :Control Systemsتقنيات ونظم التحكم  الصناعى 
   Operation Controlالتحكم فى العمليات الصناعية  •
   Quality Controlالرقابة على الجودة  •
 Automated Inspectionالفحص اآللى  •

  :Design Modeling التصميم   نمذجة
  Graphical Modelingالنمذجة الجرافيكية   •

o نماذج تقليدية  Conventional Models  
o 3  نماذج الحاسباتD Computer Models  

  Mathematical Modelingالنمذجة الرياضية   •
  Geometric Modelingالنمذجة الهندسية   •
  Simulationالمحاآاة  •
  Virtual Modelingاضية النماذجة االفتر •

o  نماذج الواقع االفتراضىVirtual Reality  
o  المنتج االفتراضىVirtual Product  

  :النمذجة والمحاآاة بالحاسبات: رابعا
   modelingالنمذجة    . أ

  :  تعريف النمذجة
درات               هي عملية  ارات والممارسات والق سمات والمه شاف ال ى واآت ا وترميز التعرف عل اء   ه  وبن

درة   ا   الق ى تكراره ا أ و نقلأعل ا ه دى         .و إظهاره ساخ التقلي ين النمذجة واالستن رق واضح ب اك ف  وهن
ه أن ي  ا يمكن لفكالهم ات ،   نق صفات واإلمكاني ة  وال ي نوعي رق ف ن الف ات  يكم صفات واإلمكاني   أوال
ارة     ويكون. المهارات المنقولة  ا عن مه دى ناتج ة   االستنساخ التقلي شرية أو آلي أتي من النظري    ب ة  ت

رة   ارة     . والخب أتي المه ا في النمذجة ت ات من   بينم ى   واإلمكاني درة عل ر       الق د يكون  غي ز ق  فك لترمي
  .مدرك حسيا آو معنويا أحيانا 

   مستويات النمذجة
اط وأساليب و       وهي  اآتشاف او التعرف على      : النمذجة البسيطة   ة   صفات وأنم اج او     طريق  االنت

ى االستخدام  اول     حصيلة  ونقلها، وترآز عل ارف تن اذا   من النع رة أو      م تج من الخب ذا المن  يتضمن ه
ى تطور فى                            المهارة حتى وصل   ين او حت تج مع اء من شكل او البن ار  فى ال  الى ما وصل إليه من ابتك

سبقه    تج آخر ي روق، طرق،       . المالمح عن من شاف مجموعة ف ر اآت ا فى     وتكون عب ات، وأثره عملي
  المنتج

ة             لماذاآيف و   ترآز على  :النمذجة العميقة    رات وتعرف بمتابع صفات او الخب  هذه المهارات او ال
ة ، الستراتيجيات      ماوراء هذا المنتج من  معتقدات، معايير ، برامج عقلية ، ة التمثيلي ات األنظم امكان

  وتتضمن هذه التعرف .العمليات التي أدت الى يناءه او التى تنتج عنه ,التي ولدت الفرو قات والطرق
 المفهوم الذهنيو المعاييرو ، األداء الممكنة  وبعكسه أيضا األداء المعوقة صر المتميز مثل  عناعلى 

 آيف ترتب األفكار ) االستراتيجية المعرفية( الداخلي 
  :األربعة أبعاد النمذجة

  .التصميمما يقف وراء ) ماذا( آل  وإعادة صياغة  التعرف على:النمذجة المفصلة 
ة    ف على وإعادة بناء عدد من الالتعر :النمذجة الكلية دون   كليات التى يمكن ان تنمذج الصورة الكلي ب

  . التطرق الى تفاصيل هذه الكليات



ة   اء:النمذجة الواعي وي   في  المصمم  بق ع عل تج ) مراقب (موق ة سلوك وأداء وصفات المن ومراقب
   .بدون االنخراط فى تجربة مباشرة معه

ة    النمذجة  ر الواعي صال الق  :غي المنتج    ووي  االت ة ب ة العميق ه  في       األلف الي التفاعل الكامل مع وبالت
 .حالته والتعرف بذلك على نموذجه للعالم  أو بعضه

  النمذجة بالحاسبات
ات           اذج الحاسب    . النمذجة بالحاسبات هو استعمال الحاسباِت فى تمثيل أشياء ومحاآاة العملي نم

اره فى          لها قيمة علمية عالية ألنها تسمح لشخَص ما َأْن           َيْدرَس استجابة النظاِم أو الشىء المراد اختب
ُيمكُن َأْن َيْسمَح النماذج    . ظل ظروف ال يمكن أن يتعرض بسهولة لها بشكل آمن قى المواقف الحقيقيةِ            

ِة   اِت الفردي د المكّون ديل أح د تع ُن َأْن يحدث عن ا ُيمك اِم وم ل وسلوك النظ ْدرَس عم ضا لباحث َأْن َي أي
  .من الّنظاِمالُمَغيِّرِة 

امِج للحاسبِ         ات ّرياضيِة باستخدام برن ِرات وعالق . وُيعّرُف نموذج الحاسِب عادة في شكل ّتعبي
ابع     . َتْبني مثل هذه المعادالت الرياضية لتَمّثَل ِعالقات وظيفية ضمن نظام          إن التت عندما ينفذ البرنامج ف

ة ال   اة لديناميكي يال ومحاآ ون تمث ات الّرياضية يك ى العملي ِيف اِم الحقيق كِل  . ّنظ ي ش اِئج ف وَتعطي النَّت
ى        . بياناِت وهناك نوع آخر من الّنماذِج َيتضّمُن تمثيَل البيانات فى شكل رسم بيانِي يمكن أن يعرض عل

شاشة الحاسب، بنفس الطريقة التى يمكن بها تقريبًا استخدام الطين لبناء مجسم ثالثي األبعاد أو يناء                
ن أن نت شبى  يمك وذج خ ُةنم ه بالمعالج صميِم   . ناول ا الت وم عليه ى يق ية الت دُة األساس ى القاع ذه ه ه

  .CADِبمساعدة الحاسبة 
ى             ِة وعل ِي لألنظم ِل الّرياض ة الّتمثي ى دق ر عل ٍد آبي ى ح ب إل اذِج الحاس اَح نم ف نج  ويتوق

ا                . المتغيرات المدخلة  شدة ألن هن دا ب ل الّرياضي معق د من     فى العديد من األنظمِة، يكون الّتمثي ك العدي
وقد تكون وحدات النظام أو مكوناته أيضا نظم فرعية َتتفاعُل آل منها            . العوامل التى يتضمنها الموقفُ   

رِ  ع  اآلخ سل       . م يط بتسل ي تح روف الت ّشروِط  والظ ل ال ا يمث ا م ة غالب رات المدخل ضمن المتغي وتت
َن           وغالبًا  . العمليات أو التى تتحكم فى سلوك الشىء الذى يجرى تمثيله          ا يكون عل المصمم َأْن ُيَخّم م

  .أو يستنتج عددا من هذه المتغيرات
ك فى مجاالت              ان ذل ا، سواء آ َدة دائم اذج الحاسب مفي َتْجعُل نم دة َس إن قوة الحاسباِت المتزاي

اِت الّشخصيِة ى الّتطبيق ى ف ِل، وحت صميِم العم دِة  من الحاسبات .  البحث ، أو الت اِل الجدي ع األجي وم
ة ا اء    الفائق تمكن من ين ر أن ن ر وأآث ع أآث صبَح من المتوق وم سُي ى االسواق الي ى تطرح ف درة الت لق

تج                      ى تصميم من ا عل ل الّطقس، ودراسة تأثيره دِة، مث نماذج أآثر دّقًة لكثير من األنظمة شديدة التعقّي
  .ما
  Computer Simulationالمحاآاة . ب

َل االستجابات ال ى ُتمثّي ى هو استعمال الحاسبات ف ين أو حت نج مع ين أو م اِم مع ة لّنظ ّديناميكي
اة   . إنسان من خالل بناء ّنظاِم آخِر يحاآيه أو يشبهه فى آل أو معظم أو بعض صفاته                وتستخدم المحاآ

ِي في                           اِم شبه حقيق اء  نموذج، أو نظ ام الحقيقى لبن الوصَف الرياضَي، أو التعبير الرياضى عن النظ
ة                 هذا الّنم . شكِل برنامِج للحاسب   ات الوظيفي ا الِعالق ل تمام ى تمث ادالِت الت وذِج َيعدُّ من توليفة من المع

ي  ام الحقيق يال    . ضمن الّنظ شكل تمث ة ت ِي النَّاِتج ديناميكِا الّرياض إن ال امج ف ذ البرن رى تنفي دما يج عن
  تناظريا لسلوِك الّنظاِم الحقيقِي، مَقّدمَة في شكِل بياناِت يمكن استخدامها لكافة األغراض

انِي او رسم محرك                 و ل الصورى من خالل رسم البي كل التمثي ضا ّش اة أي يمكن أن تأخذ المحاآ
  .يَمّثَل هذه العمليات الديناميكية 

ة استجابة              وتستخدم المحاآاة بالحاسبات أيضا فى دراسِة الّسلوِك الّديناميكِى لألشياِء أو األنظم
ةِ  لّشروط قد ال ُيمكُن َأْن َتُكوَن آمنة أو سهلة في       اِة الحقيقي ال يمكن االستعاضة      . الحي ى سبيل المث فعل

ه داخل الحاسب              عن تعريض حياة السائق للخطر اختبار التغييرات الجديدة فى محرك سيارة بمحاآات
الحرارِة،        راِت آ آما أن االنفجار النووي ُيمكُن َأْن ُيْوَصَف باستخدام نموذِج رياضِي يتضمن آافة المتغّي

سرعة، واالنبعا  عاعيةوال ات اإلش ض    .  ث ي بع رات ف صور للّتغيي ى م ِل مرئ افة تمثي ن إض ا يمك آم
  .المتغّيراِت، مثل آمية المادِة اإلنشطاريِة التي أنتجت االنفجار

ل        ؤثر عمل آ المحاآاة مفيُد ة جدا خاصًة في َتْمكيِن المراقبين من ِقياَس َوتوّقَع آيف يمكن أن ي
  . ذلك الّنظاِمالنظاِم على المكّوناِت الفرديِة ضمن

اذِج          سي الّنم شكل رئي ضّمُن ب صيِة فَتت باِت الّشخ ى الحاس ستخدمة ف سط الم اة األب ا المحاآ أم



ية  ات   Geometric modelsالهندس ات والبيئ ات والمنتج ى     .  ِ للعملي ية ف اذج الهندس ستعمُل النم َت
سيط      يا ب يال رياض َب تمث دِة تَتطّل اِت عدي ل األ modelingّتطبيق ياِء، مث ناعية،     لألش زاء ص ة، أج بني

أما المحاآاة األآثر تقدما مثل تلك التى تَحاآى حاالت الطقَس أو .  والتراآيب الجزيئية للمواد الكيماوية  
لوك ل   macroeconomicس ات عم ى محط ادة إل اج ع ا تحت ة، فإنه ِة أو workstations  األنظم  قوي

  .  mainframe computersأحيانا لحاسباِت رئيسيِة
ال  ى مج ديثًا  وف َصمَّمِة ح صناعية الُم ات ال اذج الحاسب للمنتجات او الترآيب إن نم صميم، ف الت

ة                رات الفيزيائي شد والضغط والمتغّي ى استجاباتها لقوى ال دِة للتعرف عل ارات الُمَقلَّ ى االختب َتْخضُع إل
رّ              .  والميكانيكية األخرى  دير ال ضّمُن حساب وتق اة بالحاسباِت َتت سَة   أمثلة أخرى من المحاآ دوَد المناف

  إضافة إلى ذلك .للّشرآاِت في سوِق معين وفى إعادة صياغة حرآة طيران طائرة جديدة تم تصميمها
 المكونات األساسية لنظم التصنيع بالحاسب

  3D Scanners and Digitizersماسح ضوئى أو مرقم ثالثى األبعاد  .١
   3d modeling software) بناء تصور ثالثى االبعاد(حزمة برامج للنمذجة  .٢
   Rendererبرنامج لالظهار المجسم  .١
  NC toolpath generationبرنامج لتحويل النموذج الى  مسار األداة  .٢
 Rapid prototyping STL Codeبرمجيات إنتاج آود النماذج االولى السريعة  .٣
  Rapid prototypingماآينات إنتاج النماذج األولى السريعة  .٤
 CNC machinesقمى ماآينات التصنيع بالتحكم الر .٥

   :Rapid Prototypingالنماذج  األولى السريعة  .٢
ة      ات اإللكترونّي ة في الملّف ات الحاسب مخّزن ة ألخذ معلوم شكل (هو مصطلح مستخدم لعملّي ب

ادًة  اد ع ة األبع اذج ثالثّي ة, )نم ات الخاّص تعمال الماآين اد باس ّي األبع وذج ثالث ل نم ذه . وعم رجم ه تت
ات           الماآينات الّدقيقة  ز ببضع عملّي ذي يمكن أن ُيْنَج ة تبني الّنموذج ال  معلومات الحاسب وفي الحقيق

  .مختلفة
    Stereolithography SLستيريوليثوجرافي

ا اقتصر فى أول                  ١٩٨٨وقد بدأت فى أمريكا فى عام         ا وهو م ادى آلي  نظم إعداد النموذج الم
ر ا      لوب الحف تخدام أس ة باس ات الميكانيكي ى المكون ر عل سمى     األم ان ي ا آ و م سم وه لمج

ة بالستيكية          Stereolithography SLستيريوليثوجرافي ات من خام صلد طبق ا ت تم به ة ي  وهى عملي
epoxy resin)  ًا    ) بوليمر سائل شديد الحساسية  لشعاع الليزر زر وفق حيث  يتحرك فوقها شعاع اللي

صلد بمجرد رسم الط                 ذى يت وب وال ه     لمسار محدد يمثل شكل المجسم المطل ة علي ل شعاع      , بق م ينتق ث
ى فتتجمع                     , الليزر الى الطبقة التالية    ى أعل صلدة إل ة المت ود الحامل للقطع ك يتحرك العم اء ذل وفى أثن

  .الطبقات معًا حتى النهاية وبذلك يمكن الحصول على نموذج من البالستيك

     
   نماذج مصنعة ياستخدام الستيريوليثوجرافى١- ٣شكل 



  
 LOMنتاج نماذج  بأسلوب التصنيع بالصفائح  ماآينة ا٢- ٢شكل 

  :   Laminated Object Manufacturing LOMالتصنيع بالصفائح 
وهى تستخدم أنواعا معينة من   .Rapid Prototyping هى عملية أخرى من النمذجة السريعة 

ستخدم                . الورق أو المواد البالستيكية    ا ت ات متفرعة منه سيراميك و   ومن المتوقع قريبا ظهور تقني ال
اطع العرضّية             , المعادن   و تعمل هذه التقنية من خالل تقسيم شرائح الماّدة ثم دمجها مًعا ثم  قّص المق

Cross Sections زر عاع اللي تخدام ش ة  . باس ات لنمذج ر عملّي د أآب ا أح د  حالي وع يع ذا الن وه
  .المستخدمة فى اإلنتاج  اليوم 

  : 3D Printersالطابعات ثالثية االبعاد 
ام    Model Makerأحد أشهر األجهزة فى هذا المجال هو جهاز    وهو مثال متميز ألحد نظم الك

رامج التصميم باستخدام                 Solidscapeمن إنتاج شرآة سوليد سكيب         وهو يتوافق مع عمل معظم ب
أتى     Design Cad و AutoCADالشائعة مثل  ) CADالكاد (الحاسبات  امج خاص ي ى برن  باإلضافة إل

  .زء من الماآينة التى يمكن شراءها بسعر معقولآج
م              ة ث ة بطبق وهذا الجهاز  ينتج النماذج ثالثية األبعاد بشكل دقيق جدًا بالتعامل مع المجسم طبق

دل       ر                  ٦٠٠٠نقطة بنقطة  بمع ى حد آبي ة إل ة وهى سرعة عالي ة عمل      .  نقطة فى الثاني شبه طريق وت
ر      ة الحب رة الراسمات نافث ادة من         Inkjet plotterالجهاز فك اط من م ا يصب نق اك رأسان آالهم  فهن

ادة المساعدة           Thermoplasticالبالستيك الحرارى     أحدهم خضراء واألخرى حمراء واألخيرة هى الم
نفس      .  إلنتاج النموذجHardening Agentعلى التصلد  ا ب ى لتبنيه ة األعل ى الطبق ثم تنتقل الماآينة إل

  . الطريقة

  
 3D Printerثية االبعاد  الطابعة ثال٣- ٣شكل 


