
بالتحكم الرقمى     بالتحكم الرقمى     التصنيع     التصنيع     
Computer Numerical ControlComputer Numerical Control

CNCCNCنظام  نظام  



 ؟ ؟CNCCNCما هو نظام    ما هو نظام     ؟CNCما هو نظام    

CNCCNC  لتحكم الرقمي     لتحكم الرقمي      لعبارة ا     لعبارة ا    اختصار  اختصار    هى    هى
 COMPUTER COMPUTERبالحاسب بالحاسب 

NUMERICAL CONTROLNUMERICAL CONTROL    
ه ما    ه ما    سبق سبق ووبدء في حوالي أوائل السبعينات             بدء في حوالي أوائل السبعينات             

 للتحكم الرقمي      للتحكم الرقمي     اا اختصار اختصارNCNC    بـ بـ سمى  سمى  
NUMERICAL CONTROLNUMERICAL CONTROL    

يقصد بالتحكم الرقمي سلسلة التعليمات المدونة             يقصد بالتحكم الرقمي سلسلة التعليمات المدونة             
أو  المشفرة   في صورة أرقام وحروف             أو  المشفرة   في صورة أرقام وحروف             
أبجدية ورموز تستوعبها وحدة التحكم                  أبجدية ورموز تستوعبها وحدة التحكم                  

    اشارات الكترونية       اشارات الكترونية       بالماآينة وتحولها إلى      بالماآينة وتحولها إلى      
توجه المحرآات الكهربائية وأدوات القطع             توجه المحرآات الكهربائية وأدوات القطع             

.   .   بالماآينة ومن ثم تنفيذ العمليات المطلوبة              بالماآينة ومن ثم تنفيذ العمليات المطلوبة              



 CNC CNCأنواع أجهزة التحكم الرقمي   أنواع أجهزة التحكم الرقمي    CNCأنواع أجهزة التحكم الرقمي   

The metal fabrication industry The metal fabrication industry 

The electrical discharge machining industryThe electrical discharge machining industry

The woodworking    industry The woodworking    industry 

The metal removal industryThe metal removal industry



The metal removal industryThe metal removal industryThe metal removal industry



The metal fabrication industry The metal fabrication industry The metal fabrication industry 

ادة   تم ع ي ت صنيع الت ات الت ي عملي ادة  ف تم ع ي ت صنيع الت ات الت ي عملي ف
شرائح  ي ال شرائح عل ي ال ةعل ةالمعدني شرائح . . المعدني شرائح  فال  فال

واح الصلب      الرقيقة ال الرقيقة ال  واح الصلب      مصنوعة من أل مصنوعة من أل
تم    صة وي اآن مخص ي أم ع ف تم   توض صة وي اآن مخص ي أم ع ف   توض

ا و ا وتقطيعه ى  تقطيعه صل إل ى ت شكيلها حت ى  ت صل إل ى ت شكيلها حت ت
ام بعمل بعض          ام بعمل بعض         شكل النهائي ويتم القي شكل النهائي ويتم القي
سخين ا آالت ات  عليه سخينالعملي ا آالت ات  عليه   العملي

ر(( رالتخمي ع الال  ––  ))التخمي ع قط ا ببقط ا البالزم   ––البالزم
ع الال ع قط شكيل ––الليزر الليزر ييقط ادة الت شكيل  إع ادة الت  إع

ام امواللح ق   . . واللح ن طري تم ع ذا ي ل ه ق    آ ن طري تم ع ذا ي ل ه  آ
 CNC CNCوحدة التحكم الرقمي وحدة التحكم الرقمي 



The electrical discharge 
machining industry

The electrical discharge The electrical discharge 
machining industrymachining industry

))EDMEDM((             دن دن              وهي عملية إزالة المعدن باستخدام الشرر الكهربي التي تحرق المع  وهي عملية إزالة المعدن باستخدام الشرر الكهربي التي تحرق المع
ا اتمام ي   . . تمام تحكم الرقم دات ال ي   وح تحكم الرقم دات ال ـ CNCCNCوح ـ  لل لكي    EDMEDM لل ي و س كالن رأس ا ش لكي     له ي و س كالن رأس ا ش  له

تخدام  ب اس تخدام يتطل ب اس اج      يتطل ا يحت اب آم اج  أقط ا يحت اب آم تيكية       أقط واض بالس ى أح تيكية   إل واض بالس ى أح سلكي EDMEDMإل سلكي  ال  ال
ات التي        EDMEDMيستخدم لعمل فتحات وخروم في ألواح الصلب        يستخدم لعمل فتحات وخروم في ألواح الصلب         ات التي         إحدى أهم التطبيق  إحدى أهم التطبيق

تحتاج إلى التحكم الرقمي تحتاج إلى التحكم الرقمي 



The woodworking  industryThe woodworking  industryThe woodworking  industry

تخدم تخدماس تحكم تتاس دات ال تحكم  وح دات ال  وح
ي  ي الرقم ي CNCCNCالرقم ي  ف  ف

صناعات المعادن صناعات المعادن 
ضا  ا اي ستفاد منه ضا ي ا اي ستفاد منه ي ي ي ف ف

شبية   ال الخ شبية  األعم ال الخ األعم
وب و  ريم الثق وب و فتخ ريم الثق فتخ

شكيل شكيلت واح ت واح  أسطح  األل  أسطح  األل
ى ىه ي ه ات الت ن العملي ي  م ات الت ن العملي  م

تخدام   اع اس تخدام  ش اع اس تحكم ش تحكم  ال  ال
..فيهافيها  CNCCNCالرقمي الرقمي 





) :CAM( نظم مزايا  ) :) :CAMCAM(( نظم  نظم مزايا مزايا 

تقليل العمل اليدوى الشاق         تقليل العمل اليدوى الشاق         
المستمرالمستمرالتطوير   التطوير   توفير القدرة على    توفير القدرة على    

.   .   جيةجيةن تتابع عمليات التشغيل والرقابة واالتصال بين أجزاء الوحدة اإلنتا                ن تتابع عمليات التشغيل والرقابة واالتصال بين أجزاء الوحدة اإلنتا                ييتحستحس
Optimum DesignOptimum Designالتصميم األمثل   التصميم األمثل   

Complex DesignComplex Designتصميم المنتجات  والنظم المعقدة       تصميم المنتجات  والنظم المعقدة       
WellWell--developed designdeveloped designسهولة تطوير وتحسين جودة المنتج    سهولة تطوير وتحسين جودة المنتج      

Optimum use of resourcesOptimum use of resourcesاالستخدام األمثل للموارد   االستخدام األمثل للموارد   
Distinguished DesignDistinguished Designمنتج متميز ذى صفات خاصة     منتج متميز ذى صفات خاصة     

Safer MaterialsSafer Materialsاستخدام مواد وخامات آمنة ومتطورة    استخدام مواد وخامات آمنة ومتطورة    
Limited Space requirementsLimited Space requirementsالمالئمة المكانية والحيز المحدود     المالئمة المكانية والحيز المحدود     

Creative Design SolutionsCreative Design Solutionsحلول تصميمية مبتكرة    حلول تصميمية مبتكرة    
High Product QualityHigh Product Qualityجودة انتاجية عالية   جودة انتاجية عالية   

Wide range of ApplicationsWide range of Applicationsتطبيقات واستخدامات متنوعة       تطبيقات واستخدامات متنوعة       
Distinctive AlternativeDistinctive Alternativeبديل متميز فى المنتجات الدقيقة       بديل متميز فى المنتجات الدقيقة       

 Low Cost Production Low Cost Production    االتاجاالتاجخفض تكاليف    خفض تكاليف    



: المتكامل  CAD/CAMمزايا نظام    :: المتكامل   المتكامل  CADCAD//CAMCAMمزايا نظام   مزايا نظام   

هنالك فوائد عديدة لنظام التصميم بالحاسوب    هنالك فوائد عديدة لنظام التصميم بالحاسوب    
. . القليل منها يمكن قياسه   القليل منها يمكن قياسه   

بعض هذه الفوائد غير ملموسة، تنعكس على     بعض هذه الفوائد غير ملموسة، تنعكس على     
تحسين نوعية العمل،  تحسين نوعية العمل،  

 فوائد ملموسة، ولكنها ال تبدو واضحة في    فوائد ملموسة، ولكنها ال تبدو واضحة في   
مراحل التصميم وإنما يمكن مالحظتها في مراحل        مراحل التصميم وإنما يمكن مالحظتها في مراحل        

. . اإلنتاج اإلنتاج 



:ة  المتكامل   CAD/CAMمزايا نظم   ::ة ة  المتكامل    المتكامل   CADCAD//CAMCAMمزايا نظم  مزايا نظم  

 وهذا يتحقق بفعل إن الحاسوب يساعد المصمم     وهذا يتحقق بفعل إن الحاسوب يساعد المصمم    زيادة إنتاجية المصمم زيادة إنتاجية المصمم 
ب   ب   بعرض المنتج ومجمعاته الفرعية وآذلك بتقليل الوقت الالزم في الترآي        بعرض المنتج ومجمعاته الفرعية وآذلك بتقليل الوقت الالزم في الترآي        

.  .  والتحليلوالتحليل
 إن نظام التصميم بالحاسوب يتيح للمصمم     إن نظام التصميم بالحاسوب يتيح للمصمم    ::تحسين نوعية التصميمتحسين نوعية التصميم

تحليالت عميقة ودقيقة للتصميم وآذلك يوفر عدد آبير من التصاميم        تحليالت عميقة ودقيقة للتصميم وآذلك يوفر عدد آبير من التصاميم        
دقة دقة البديلة التي يمكن اختبارها، آما أن األخطاء التصميمية أقل بسبب ال      البديلة التي يمكن اختبارها، آما أن األخطاء التصميمية أقل بسبب ال      

.  .  العالية التي يوفرها النظام العالية التي يوفرها النظام 
 الرسم الهندسي لغة دولية تتخطى عوائق الترجمة      الرسم الهندسي لغة دولية تتخطى عوائق الترجمة     : : تحسين تبادل األفكار تحسين تبادل األفكار 

وان استخدام النظام يؤدي إلى رسوم ذات مواصفات قياسية وتقليل      وان استخدام النظام يؤدي إلى رسوم ذات مواصفات قياسية وتقليل      
.  .  األخطاء األخطاء 

وضع وضع ( ( عندما تكون الرسوم لمنتج ما    عندما تكون الرسوم لمنتج ما    : : توفير بيانات تكون قاعدة للتصنيع   توفير بيانات تكون قاعدة للتصنيع   
فإنه تتوفر    فإنه تتوفر    )  )  األبعاد للمنتج وأجزائه وتحديد قوائم المواد ومواصفاتهااألبعاد للمنتج وأجزائه وتحديد قوائم المواد ومواصفاتها

..بيانات آثيرة يمكن استخدامها في عمليات التصنيع      بيانات آثيرة يمكن استخدامها في عمليات التصنيع      



: ةالمتكامل    ) CAD/CAM( نظم مزايا  : : ةةالمتكامل    المتكامل    ) ) CAD/CAMCAD/CAM(( نظم  نظم مزايا مزايا 

. . تحسين العملية اإلنتاجية لألدوات  تحسين العملية اإلنتاجية لألدوات  
. . تقليل الوقت للمستهلكتقليل الوقت للمستهلك
. . تقليل العمالة الفنيةتقليل العمالة الفنية

. . سهولة أجراء التعديالت التي يطلبها الزبائن   سهولة أجراء التعديالت التي يطلبها الزبائن   
. . استجابة أسرع للمحددات المطلوبة    استجابة أسرع للمحددات المطلوبة    

. . التقليل من األخطاء المسجلةالتقليل من األخطاء المسجلة
. . تحسين دقة التصميم تحسين دقة التصميم 

. . تحديد التداخالت بين األجزاء بسهولة خالل عملية التحليل   تحديد التداخالت بين األجزاء بسهولة خالل عملية التحليل   
). ). Proto TypeProto Type((إمكانية اختبار التصميم دون الحاجة إلى تصنيع نموذج أول   إمكانية اختبار التصميم دون الحاجة إلى تصنيع نموذج أول   

. . تصاميم خاضعة لمواصفات قياسية دوليةتصاميم خاضعة لمواصفات قياسية دولية
. . توفر تصاميم أفضلتوفر تصاميم أفضل



. . تحسين اإلنتاجية في تحسين األدوات تحسين اإلنتاجية في تحسين األدوات 
. . توفر معلومات أفضل عن الكلفةتوفر معلومات أفضل عن الكلفة

 التحكم   التحكم  مكائن مكائن تقليل الوقت الالزم للتدريب إلنجاز مهام الرسم وبرمجة  تقليل الوقت الالزم للتدريب إلنجاز مهام الرسم وبرمجة  
. . الرقميالرقمي

. . توفر القدرة على استخدام أجزاء وأدوات متوفرة أآثر  توفر القدرة على استخدام أجزاء وأدوات متوفرة أآثر  
. .  التحكم الرقمي   التحكم الرقمي  مكائنمكائنتقليل األخطاء التي تحدث أثناء برمجة  تقليل األخطاء التي تحدث أثناء برمجة  

. . تساعد على التأآد من مالئمة التصاميم مع تقنيات التصنيع المتوفرة تساعد على التأآد من مالئمة التصاميم مع تقنيات التصنيع المتوفرة 
. . ىىتوفير المواد والوقت الالزم للتشغيل عن طريق الوصول إلى تصاميم مثل توفير المواد والوقت الالزم للتشغيل عن طريق الوصول إلى تصاميم مثل 

. . توفر تقارير دورية في الوقت الذي تستمر فيه حالة العمل في التقدم  توفر تقارير دورية في الوقت الذي تستمر فيه حالة العمل في التقدم  
. . المساعدة في فحص األجزاء المعقدة  المساعدة في فحص األجزاء المعقدة  

تساعد إدارة التصميم على زيادة التفاعل وتحسين تبادل األفكار بين  تساعد إدارة التصميم على زيادة التفاعل وتحسين تبادل األفكار بين  
. . المهندسين والمصممين والرسامين ومختلف مجاميع المشاريع    المهندسين والمصممين والرسامين ومختلف مجاميع المشاريع    

: ةالمتكامل    ) CAD/CAM( نظم مزايا  : : ةةالمتكامل    المتكامل    ) ) CAD/CAMCAD/CAM(( نظم  نظم مزايا مزايا 



دعائم التكنولوجيا المتقدمة فى التصميم  والتصنيع    دعائم التكنولوجيا المتقدمة فى التصميم  والتصنيع    دعائم التكنولوجيا المتقدمة فى التصميم  والتصنيع    

على  االستفادة من  التكنولوجيا       على  االستفادة من  التكنولوجيا         CAD/CAMCAD/CAMتعتمد أنظمة  تعتمد أنظمة  
::المتقدمة و تطبيقات الحاسب فى المجاالت اآلتية          المتقدمة و تطبيقات الحاسب فى المجاالت اآلتية          

 Artificial Intelligence Artificial Intelligenceالذآاء الصناعى الذآاء الصناعى ––
 Modeling Modeling  النمذجة   النمذجة   ––
SimulationSimulationالمحاآاة   المحاآاة   ––
Numerical ControlNumerical Controlالتحكم الرقمى التحكم الرقمى ––
Virtual RealityVirtual Realityالواقع االفتراضى   الواقع االفتراضى   ––
 Information Informationتكنولوجيا المعلومات وشبكة اإلنترنت       تكنولوجيا المعلومات وشبكة اإلنترنت       ––

TechnologyTechnology



تقنيات اإلنتاج والتصنيع
   Manufacturing Technology

تقنيات اإلنتاج والتصنيعتقنيات اإلنتاج والتصنيع
      Manufacturing TechnologyManufacturing Technology

NCNCالتحكم الرقمى التحكم الرقمى 
CNCCNCالتحكم الرقمى بالحاسبات  التحكم الرقمى بالحاسبات  

  RoboticsRobotics"   "   الروبوت الروبوت ""اإلنسان اآللى اإلنسان اآللى 
  High Speed MachiningHigh Speed Machiningالميكنة عالية السرعة  الميكنة عالية السرعة  
    Rapid PrototypingRapid Prototypingالنموذج األول السريع النموذج األول السريع 

Laser MachiningLaser Machiningالتشغيل بالليزر التشغيل بالليزر ––
  3D Printers and Plotters3D Printers and Plottersالطابعات ثالثية االبعاد  الطابعات ثالثية االبعاد  ––
  3D Layer Structure3D Layer Structureالبناء الطبقى ثالثى االبعاد  البناء الطبقى ثالثى االبعاد  ––



تقنيات ونظم التحكم  الصناعى  
 Control Systems

تقنيات ونظم التحكم  الصناعى  تقنيات ونظم التحكم  الصناعى  
  Control SystemsControl Systems

  Operation ControlOperation Controlالتحكم فى العمليات الصناعية التحكم فى العمليات الصناعية 
  Quality ControlQuality Controlالرقابة على الجودة الرقابة على الجودة 

Automated InspectionAutomated Inspectionالفحص اآللى الفحص اآللى 



: Design Modeling  التصميم   نمذجة   : : Design ModelingDesign Modeling  التصميم     التصميم   نمذجة  نمذجة  

Graphical ModelingGraphical Modeling    الجرافيكيةالجرافيكية  النمذجةالنمذجة
  Conventional ModelsConventional Modelsنماذج تقليدية  نماذج تقليدية  ––
  3D Computer Models3D Computer Modelsنماذج الحاسبات   نماذج الحاسبات   ––

Mathematical ModelingMathematical Modeling الرياضية   الرياضية  النمذجةالنمذجة
Geometric ModelingGeometric Modeling الهندسية   الهندسية  النمذجةالنمذجة

SimulationSimulationالمحاآاة المحاآاة 
  Virtual ModelingVirtual Modeling االفتراضية  االفتراضية النماذجةالنماذجة

  Virtual RealityVirtual Realityنماذج الواقع االفتراضى نماذج الواقع االفتراضى ––
  Virtual ProductVirtual Productالمنتج االفتراضى  المنتج االفتراضى  ––













3D SCANNER3D SCANNER







CNC OPERATIONSCNC OPERATIONS



CNC OPERATIONSCNC OPERATIONS







Moebius-Helix
INTERSCULPT 2001 2nd International Digital 

Sculpture Competition
MICAD CYBERSCULPTURE 2002See also: 

www.intersculpt.org/micad


