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التصميم و التصنيع بمساعدة الحاسب
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تةالصيغة البرمجية الرقمية العامة بالنسبة للحلقات الثاب
N...G…G…X…Y…R…Z…P…Q…I…J…F…L(k)

Nرقم الكتلة او البلوك او السطر

G عبارة عن تراجع اداة القطع الى المستوي االبتدائيG98 او المستويR عن طريقG99

G عبارة عن رقم الحلقة من(G73........G89)

X موقع الثقب وفق المحورX

Y موقع الثقب وفق المحورY

R المستويR

Zعمق القطع

Pزمن السبات ويقدر بالميلي ثانية

Q لها معنيين

(مقدار عمق شوط التثقيب)يتعلق بمقدار شوط التثقيب ❖

(بحاالت التجويف) احيانا بمقدار االزاحة ❖

I مقدار االزاحة وفق المحورXويتعلق بحلقات التجويف

Jمقدار االزاحة

Fمعدل التغذية

L(K)عدد تكرار الحلقة
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G81حلقة التثقيب 

 YوXحركة سريعة وفق االحداثين -1

Rحركة سريعة الى المستوي -2

Zحركة قطع الى العمق -3

G98حركة تراجع سريع الى المستوي االبتدائي  -4

G99وفق Rاو حركة سريعة الى المستوي 
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G82حلقة التثقيب الدقيق 

 YوXحركة سريعة وفق االحداثين -1

Rحركة سريعة الى المستوي -2

Zحركة قطع الى العمق -3

الرايشبمقدار ميلي ثانية لتحسين أسفل الثقب وتنظيفه من Zسبات عند العمق -4

G98حركة تراجع سريع الى المستوي االبتدائي  -5

G99وفق Rاو حركة سريعة الى المستوي 
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Pattern of Holeنسخ الثقوب 

نماذج الثقوب
عمق الثقوب واحد➢

قطر الثقوب نفسه➢

مختلف yوxموقع الثقوب ➢

:وتتم وفق ما يلي

yوxالمحورينوفقسريعةحركة❑

Rالمستويالىسريعةحركة❑

zالعمقوفققطعحركة❑

االبتدائيالمستويالىاوRالمستويالىسريعةتراجعحركة❑
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النموذج العشوائي

X

Y

مود الدوارالمطلوب كتابة برنامج لتشغيل الثقوب المبينة بالشكل حيث ان سرعة دوران الع

S=900RPM  ومعدل التغذيةF=3inch/min 0.163وعمق الثقوب inch

inchاالبعاد ب 
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نكتب البرنامج
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G20 امر الوحدات االنكليزية  بinch ( اذا كانت االبعاد بالmm نختار(G21

G17 امر اختيار المستويXY

G40امر الغاء تعويض نصف قطر اداة القطع

G80الغاء حلقة سابقة

G90امر االحداثيات المطلقة

G00امر الذهاب بحركة سريعة

XوY االحداثيات

S900سرعة دوران العمود الدوار مع عقارب الساعة

M03تدوير العمود الدوار مع عقارب الساعة

G43التعويض الموجب لطول اداه القطع

M08تشغيل سائل التبريد

G99 العودة الى المستويR

G81حلقة تثقيب

M09ايقاف سائل التبريد

F3معدل التغذية

G28العودة الى صفر االلة

M05ايقاف التدوير

M30نهاية البرنامج
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نموذج الثقوب وفق خط محور مستقيم 
مود الدوارالمطلوب كتابة برنامج لتشغيل الثقوب المبينة بالشكل حيث ان سرعة دوران الع

S=900RPM  ومعدل التغذيةF=3inch/min 0.163وعمق الثقوب inch

X

Y

inchاالبعاد ب 
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التزايديةنمط االبعاد G91هنا وضعنا 

تكرار تسع ثقوب

نكتب البرنامج
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نموذج الثقوب على خط مستقيم مائل بزاوية

النموذج المعرف باإلحداثيات  و النموذج المعرف بزاوية

مود الدوارالمطلوب كتابة برنامج لتشغيل الثقوب المبينة بالشكل حيث ان سرعة دوران الع

S=900RPM  ومعدل التغذيةF=3inch/min 0.163وعمق الثقوب inch

النموذج المعرف باإلحداثيات : اوال

X

Y

C

C1

inchاالبعاد ب 
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X

Y

C

C1
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نكتب البرنامج
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النموذج المعرف بزاوية : ثانيا

مود الدوارالمطلوب كتابة برنامج لتشغيل الثقوب المبينة بالشكل حيث ان سرعة دوران الع

S=900RPM  ومعدل التغذيةF=3inch/min 0.163وعمق الثقوب inch

X

Y

inchاالبعاد ب 
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نكتب البرنامج
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(نموذج خليط بين المستقيم و المائل)النموذج الزاوي 

مود الدوارالمطلوب كتابة برنامج لتشغيل الثقوب المبينة بالشكل حيث ان سرعة دوران الع

S=900RPM  ومعدل التغذيةF=3inch/min 0.163وعمق الثقوب inch

X

Y

inchاالبعاد ب 
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نكتب البرنامج


