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 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

تتم الصالحات و صلى هللا على عبده و نبٌه محمد بن عبدهللا و  هالحمد هلل الذى بحمد

 اله وسلم 

 اما بعد 

 ههللا علٌعلى المصطفى صلى  سفهاءنالحظ فً اآلونة االخٌرة التطاول من بعض ال

واله وسلم و كان الرد من الشباب المسلم بالمظاهرات و المسٌرات المنددة و 

بالتطاول على  سفهاءالغاضبة او المناداة بمقاطعة تلك الدول التً سمحت لهؤالء ال

و لكننً اري ان  .و اله وسلم تحت ذرٌعة حرٌة التعبٌر هالمصطفى صلى هللا علٌ

م بل ال ٌعترف أصال اال باألقوٌاء و القوة فً وقتنا هذا غٌر كافً فالعالم ال ٌحتر

 هلذا اذا اردنا معاشر المهندسٌن نصرة المصطفى صلى هللا علٌ. الحالً تعنى العلم 

و اله وسلم علٌنا االخذ بأسباب العلم تعلم و تعلٌم درسا و تدرٌس قراءة و تألٌف وان 

 . ة الى غد افضلنضع كل ذلك فً مجال التطبٌق العملً لنخطو بهذه االم

فً مشروع المكتبة الهندسٌة العربٌة تحت عنوان )لنصرة رسول  ألذا اقترح ان نبد 

و اله وسلم( وعلى كل االخوة المهندسٌن العرب البدء فً ترجمة  ههللا صلى هللا علٌ

و من هنا كانت فكرة هذا الكتاب . او تألٌف او تعلٌم او تعلم أي محتوى علمً 

تً المهندسٌن العرب على انجاز محتوي علمً افضل من هذا محاوال تحمٌس إخو

 .بكثٌر و هللا من وراء القصد 

و ما اخطأت فهو من نفسً  هإخوتً ما اصبت فً هذا الكتاب فهو بفضل هللا و حد 

 .و من الشٌطان 

فً نصحى و تصوٌب أخطائً سواء بالنشر على االنترنت او  واإخوتً ال تترد

  kazpayda@gmail.comلكترونً مراسلتً على البرٌد اإل

 ولً التوفٌقو هللا 
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 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 

 

 

 

 

 

 

 هداءاإل

 للناس تمة اخرجأالى خٌر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 خرٌطة الكتاب 

القوائم و االوامر و صنادٌق الحوار : فً الباب االول سوف نقوم بالتعرٌف بالبرنامج  -

 الخ 

فً الباب الثانً سوف نقوم بالتدرٌب العملً على قطعة محاولٌن ان تتضمن معظم  -

 العملٌات التشغٌلٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 

 

 

 

 

 الباب األول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 

 ( SolidCAMاوال ٌجب تثبٌت برنامج )

 ( وذلك باتباع الخطوات التالٌةSOLIDWORKSثانٌا ٌجب اضافته الً برنامج )

 ( كما بالشكل التالً …Add-Ins( نختار )Optionقائمة )من  -

 
 

 (كما بالشكل التالً SolidCAM( منه نختار )Add-Insٌظهر لنا صندوق الحوار ) -

 
 

 ( كما بالشكل التالً SOLIDWORKSفٌتم إضافة قائمة منسدلة الى برنامج ) -

 
 

 و كذلك ٌتم اضافة شرٌطٌن كما بالشكل التالً  -

  
 

 
 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 الخراطة

 

(CAM-Part Definition )القطعة  مراحل تعرٌف 

 

1- (CAM-Part creation )( انشاءCAM-Part ) 

باسم معٌن و مكان معٌن و  هفً هذه المرحلة ٌتم انشاء الجزء المراد تصنٌعه و حفظ

 (CAMنوع معٌن )

2- (CNC-Machine definition )ةالاو تعرٌف  اختٌار (CNC) 

 هعتمد علٌتالخ ( حٌث ان نوع االلة  –تفرٌز  –)خراطة  ةهنا ٌتم اختٌار نوع االل

 العملٌة الصناعٌة و انظمة االحداثٌات 

3- (Coordinate System definition ) تعرٌف نظام االحداثٌات 

  حقةالالحٌث سوف تكون هذه العملٌة هً اصل كل العملٌات التشغٌلٌة 

4- (Stock model definition تعرٌف اصل النموذج ) 

 م تعرٌف ابعاد المادة الخام التً سوف ٌصنع منها النموذج هنا ٌت

5- (Target model definitionًتعرف النموذج النهائ ) 

 هنا ٌتم تعرٌف النموذج النهائً بعد عملٌة التصنٌع  

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( جدٌد CAMانشاء ملف ) -

  (SolidWorksنقوم بإنشاء او فتح ملف الكاد فً ) -1

 ((SolidWorksببرنامج )ملف )الكاد( هو ملف تم إنشائه )

 ( Turning( ثم )New( نختار )SolidCAMمن قائمة ) -2

 
 (New Turning Partٌظهر صندوق الحوار ) -3

 
 

 (OKنحدد الخٌارات المناسبة ثم نختار )

 

 

 

هنا سوف ٌتم حفظ الملف 

بشكل مستقل عن ملف 

 الكاد
هنا سوف ٌتم حفظ الملف 

 الكادبشكل مدمج مع  ملف 

 مكان حفظ الملف 

 (CADاسم ملف )

 وحدات القٌاس 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 كما بالشكل التالً ( Turning Part Data)ٌظهر اللوح الجانبً  -4

 
 

5- (Choose CNC-Machineاختٌار االل )ة  

( تظهر مجموعة من CNC-Machineعند الضغط على القائمة المنسدلة فً الجزء )

 اآلالت ٌمكن ان نختار االلة المناسبة

 
  

  ةهنا نحدد نوع )اسم( االل

(Coordinate System definition )

 تعرٌف نظام االحداثٌات

 (Stock model definition )تعرٌف 

 )المادة الخام ( النموذج اصل

(Target model definitionتعر )ٌ ف

 النموذج النهائً



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

6- (Coordinate System definition )تعرٌف نظام االحداثٌات 

 (Defineالضغط على الزر )عند 

 
 ٌظهر لنا صندوق الحوار التالً 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنا ٌتم تعرٌف نقطة االصل استنادا 

   X-Yالختٌار نقطة و تحدٌد المحاور 

هنا ٌتم تعرٌف نقطة االصل استنادا 

الختٌار سطح مثال عند اختٌار سطح 

اسطوانً تكون نقطة االصل تمر بمحور 

الشكل و على احد جوانبه األمامً او 

 الخلفً  

هنا ٌتم تعرٌف نقطة االصل استنادا 

( SolidWorksالختٌارها فً برنامج )

 أي انها سوف تكون نفس النقطة 

هنا ٌتم تعرٌف نقطة االصل استنادا 

 الختٌار ثالث نقاط   

 الحصول على دقة عالٌة 

عكس الجانب األمامً او 

 الخلفً 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

7- (Stock model definition )المادة الخام ( النموذج اصل تعرٌف( 

ٌظهر اللوح ( Turning Part Data( من اللوح )Stockعند الضغط على الزر )

 (Modelالجانبً )

 

هنا ٌتم تحدٌد الشكل الخارجً للمادة الخام 

المراد التصنٌع منها )اسطوانً او 

 او محاذى للشكل األصلً ( –صندوقً 

 نوع االحاطة بالنموذج

 (CADاختٌار شكل الـ)

تحدٌد المحاذاة 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

8- (Target model definitionًتعرف النموذج النهائ ) 

( ٌظهر اللوح Target( نضغط على الزر )Turning Part Dataمن اللوح )

(Model) 

9- (Close the CAM-Partغلق ملف ا )(لـCAM) 

( من شجرة التصمٌم فً اللوح الجانبً و CAM-Partننقر بالزر االٌمن للفارة على )

 (Closeمن القائمة الجانبٌة نختار )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

- (Turning Operations عملٌات الخراطة ) 

 

 هًالعملٌات المتاحة هنا 

 

1- (Turning Operation عملٌات الخراطة المستوٌة و المدرجة و المائلة ) 

 
2- (Face Turning Operation عملٌات خراطة االوجه ) 

 
3- (Drilling Operation عملٌات الثقب ) 

 
4- (Threading Operation عملٌات القلوظة ) 

 
 

 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

5- (Grooving Operation )( عملٌات المجاري )االخادٌد 

 
6- (Angled Grooving Operation )المجاري المائلة 

 
 

7- (Cutoff Operation ) عملٌات القطع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 عملٌات التشغٌل

 

 ( موجود سبق ان تم انشائهCAMفتح ملف ) -1

( ثم صندوق الحوار نحدد مكان و اسم Open( نختار )SolidCAMمن قائمة )

  هالملف المراد العمل علٌ

2- (Define the machine setup تعرٌف ) طرٌقة الربط لآللة  

تعتبر هذه الخطوة اختٌارٌة و لكن القٌام بها ٌعطٌنا محاكاة واقعٌة للقطعة اثناء 

 .التشغٌل من حٌث االصطدام 

من شجرة التصمٌم فً اللوح الجانبً ننقر بالزر االٌمن للفارة على الرمز 

(Operations ) و من القائمة الجانبٌة نختار(Machine Setup)

 
( ننقر Fixtureو من العمود )( Machine Setupلنا صندوق حوار )ٌظهر 

و و من القائمة المنسدلة نختار الثالث نقاط فٌظهر اللوح الجانبً  هعلى السهم امام

منه نحدد مواصفات الربط و الظرف لآللة 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 
 

 

 نوع الربط )الظرف(

 هاتساع الظرف و بعد

 عن نقطة االصل 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 التشغٌلٌةاضافة العملٌات 

 

1- (Add a Turning Operation اضافة عملٌة الخراطة العدلة و المدرجة و )

 .المائلة 

من شجرة التصمٌم فً اللوح الجانبً ننقر بالزر االٌمن للفارة على الرمز 

(Operations( و من القائمة الجانبٌة نختار )Add Turning Operation )

 (Turningثم )

 او ان نختارها من الشرٌط مباشرة 

 

 
 

 ( Turning Operation)ٌظهر لنا صندوق الحوار 

 

 
 

 و منه نعرف التالً 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( هندسة الشكل "هندسة عملٌة الخراطة او مسارها"Geometry) - أ

 ( Wireframe( نتأكد من اختٌار )Geometryفً المقطع )

 
 ( Geometry Edit) ثم ننقر على رمز الورقة فٌظهر لنا اللوح الجانبً

  

 تعرٌف السلسلة 

هنا ٌتم تحدٌد مسار القلم استنادا الى  :منحنى

 مجموعة من الخطوط و المنحنٌات المتصلة 

هنا ٌتم تحدٌد مسار القلم استنادا الى مجموعة 

 من النقاط 

هنا ٌتم تحدٌد مسار القلم استنادا الى مجموعة 

 من النقاط و المنحنٌات  

 خٌارات التحدٌد التلقائً 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

بعد تحدٌد الخٌارات المناسبة نوافق فنعود الى صندوق الحوار السابق و منه 

الذى ٌمكننا ( فٌظهر لنا اللوح الجانبً Modify Geometryننقر على الزر )

 لقلم و نهاٌته من تحدٌد نقطة بداٌة ا

 

 
 (Turning Operationثم نوافق فنعود الى صندوق الحوار السابق )

 

 

 

 

 

 بداٌة القلم 

 نهاٌة القلم 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( تعرٌف اداة القطع Define the Tool) - ب

( ثم ننقر Tool( ننقر على )Turning Operationمن صندوق الحوار )

 (Part Tool Table) التبوٌبر لنا ه( فٌظSelectعلى الزر )

 

( فٌظهر لنا تبوٌب جدٌد ( )Add Turning Toolثم ننقر على الزر )

 نختار نوع اداة القطع  همن

 
 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة ٌظهر لنا صندوق حوار من خالله 

 الخ .....ٌمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذٌتها 

 

 
 

 ( ٌظهر التبوٌب و منه نحدد السرعة و التغذٌةTool Dataننقر على التبوٌب )

 

  

 تحدٌد ابعاد االداة 

 موضع اداة القطع 

 نموذج اداة القطع 

 اتجاه اداة القطع 

 رقم اداة القطع 

 زر االختٌار 

 السرعة 
 التغذٌة 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

المعادلة التالٌة ( من Spinوٌمكن حساب سرعة الظرف )

(Spin=(1000*V)/(π*D)  حٌث ان 

(V )ًسرعة اداة القطع  ه 

(D )ًقطر الشغلة  ه 

 

 ( Turning Operationبعد تحدٌد كل الخٌارات نوافق فنعود الى صندوق الحوار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( تعرٌف العوامل التكنولوجٌةDefine the technological parameters) - ت

1 - (Define the technological parameters - face )–  تعرٌف المتغٌرات

 التكنلوجٌة عند تشغٌل )خراطة( االوجه 

 

 ( ٌمكنك من اختٌار الوجه الذى تخرطه وٌوجد خٌاران Modeالقسم ) -

 

1- (Front ) 

 ٌسمح لك هذا الخٌار بخراطة الوجه االمامً 

 

2- (Back ) 

 ٌسمح لك هذا الخٌار بخراطة الوجه الخلفً 

 

 ( هنا نحدد بداٌة العملٌة Working areaالقسم ) -

1- (Stock بداٌة الخراطة من بداٌة المادة الخام ) 

2- (Target extended by بداٌة الخراطة على بعد مسافة معٌنة انت تحددها ) 

    
 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( عند اختٌاره ٌأخذ نصف قطر راس اداة القطع فً الحسبان  Compensationالقسم ) -

 ( اتجاه القطع Directionالقسم ) -

1- (One way القطع فً مشوار الذهاب ) 

2- (Zigzag القطع فً المشواران ) 

       

 

 

 

 

 

 ( عند اختٌاره تكون الخراطة خشنة و من الممكن تحدٌد نوعها و هً Roughالقسم ) -

1- (Smooth ناعم ) 

2- (Stairs متدرج ) 

    

 

 

( و ٌسمح لك هذا الجزء بترك قٌمة محددة )عادة ما تكون صغٌرة ( لٌتم ازالتها فً عملٌة Offsetsالقسم ) -

(سوف ٌتم ازالتها عند نهاٌة العملٌة الحالٌة وهنا finishمستقلة )تسمى العملٌة النهائٌة( اما اذا اخترنا الخٌار)

 خٌاران 

1- (Z ترك مسافة محددة فً االتجاه )(Z) 

2- (Z-ABSترك مسافة محددة فً االتجاهٌن ) 

    

 

 

 

 ( هنا نحدد مقدار مسافة التراجع Retreat distanceالقسم ) -
 عند نهاٌة شوط القطع لالنسحاب طبعا )هذا الخٌار ٌكون متاح عند 

 (Direction( من الخٌار )One wayاختٌار )

 

 ( هنا نحدد حركة العدة عند اختٌاره تكونcycleالقسم ) -
 حركة العدة من البداٌة )المادة الخام ( اما عند عدم 

 اختٌاره تكون حركة العدة استنادا لهندسة الشكل و  

 اخذ العملٌات السابقة فً الحسبان 

 

 

 

 ( ٌسرع العملٌة بحٌث تقترب االداة من المادة الخام فً كل خطوة With rapidالخٌار ) -

Smoot

h 

Stairs 

One way Zigzag 

(Z) 
(Z-ABS) 

 cycleعدم اختٌار  cycleعند اختٌار 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

2 - (Define the technological parameters - turning )–  تعرٌف

 المتغٌرات التكنلوجٌة عند تشغٌل )خراطة( االسطح  

 

 ( ٌمكنك من اختٌار الوجه الذى تخرطه وٌوجد اربع خٌاراتModeالقسم ) -

 

1- (Front ) 

 ٌسمح لك هذا الخٌار بخراطة الوجه االمامً 

 

2- (Back ) 

 ٌسمح لك هذا الخٌار بخراطة الوجه الخلفً

 

3-  (Long internal )  

 الخٌار بخراطة داخلٌة طولٌة ٌسمح لك هذا

 

4-  (Long external ) 

 ٌسمح لك هذا الخٌار بخراطة خارجٌة طولٌة

 

 ( ٌحدد نوع العملٌة التشغٌلٌة Work typeالقسم ) -

1- (Rough( خشن و تكون حركة العدة "القلم" موازٌة للمحور )Z) 

2- (Copy طبع و )منطبقة على هندسة الشكل  "القلم" العدة حركة تكون 

3- (Finish only العملٌة النهائٌة ) 

        

 

 

Rough Copy Finish only 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( "خشن" و خٌاراته Roughالتبوٌب الثانً ) -

 

 ( عند اختٌاره تكون الخراطة خشنة و من الممكن تحدٌد نوعها و هً Rough typeالقسم ) -

1- (Smooth ناعم ) 

2- (Stairs متدرج ) 

3- (Ramping منحدر ) 

    

 

 

 

 

   غذٌةتلل( ٌمكننا من تحدٌد المسافة المتتالٌة Step downالقسم ) -

 

 ( هنا نحدد مقدار مسافة التراجع Retreat distanceالقسم ) -
 عند نهاٌة شوط القطع لالنسحاب طبعا )هذا الخٌار ٌكون متاح عند 

 (Direction( من الخٌار )One wayاختٌار )

 

Smooth Stairs Ramping 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( اتجاه القطع Directionالقسم ) -

3- (One way القطع فً مشوار الذهاب ) 

4- (Zigzag القطع فً المشواران ) 

 

 

 

 

 

 

 ( الزاوٌة الخشنة تمكنك من تحسٌن نوعٌة انتاج الشكل المخروطً Rough Angleالقسم ) -

  
( و ٌسمح لك هذا الجزء بترك قٌمة محددة )عادة ما تكون صغٌرة ( لٌتم ازالتها فً Rough Offsetsالقسم ) -

 عملٌة مستقلة )تسمى العملٌة النهائٌة( وهنا خٌاران 

1- (Distance ٌمكنك من تحدٌد مسافة محددة لالتجاهٌن ) 

2- (ZX ترك مسافة محددة فً االتجاه )(Z and X) 

3- (ZX-ABS ترك مسافة محددة فً االتجاهٌن ) 

    

 

 

 

 

 ( عند اختٌاره ٌأخذ نصف قطر راس اداة القطع فً الحسبان  Compensationالقسم ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

(ZX) 

Zigzag One way 

(Distance) 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 نهائى" و خٌاراته  –( "شبه نهائى Semi-finish/Finishالتبوٌب الثالث ) -

 

  ؟( هل العملٌة شبه نهائٌة و خٌاراتهSemi-finishالقسم ) -

1- (No  هذا ٌعنى ان العملٌة لٌست شبه نهائٌة ) 

2- (ISO-Turning method المسار ٌتبع هندسة الشكل ) 

3- (Stairs method اذا كان المسار متدرج ) 

 

( ٌتم اختٌاره اذا كانت هندسة الشكل على شكل متدرج وٌساعد هذا Stairs method operationالقسم )   -

 لقطع العمودي  الخٌار فً تقلٌل الحمل على العدة اثناء ا

 ( و ٌسمح لك هذا الجزء بترك قٌمة محددة )عادة ما تكون صغٌرة ( بعد انتهاء العملٌة Offsetsالقسم ) -

 

 ؟( هل العملٌة نهائٌة finishالقسم ) -

1- (No  هذا ٌعنى ان العملٌة لٌست نهائٌة ) 

2- (ISO-Turning method المسار ٌتبع هندسة الشكل ) 

3- (Stairs method اذا كان المسار متدرج ) 

 

( ٌتم اختٌاره اذا كانت هندسة الشكل على شكل متدرج وٌساعد هذا Stairs method operationالقسم )   -

 الخٌار فً تقلٌل الحمل على العدة اثناء القطع العمودي  

 

 

 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( و خٌاراته Offsets( و ٌسمح لك هذا الجزء بإزالة البواقً )Finish onالقسم ) -

1- (Entire geometry ازالة المادة المتبقٌة من كامل الشكل ) 

2- (Rest material only ازالة المادة المتبقٌة من اماكن محددة ) 

    

 

 

 

3- (Start extension ترك امتداد فً البداٌة ) 

4- (End extension ترك امتداد فً النهاٌة ) 

 

 

 

 ( عند اختٌاره ٌأخذ نصف قطر راس اداة القطع فً الحسبان  Compensationالقسم ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rest material only Entire geometry 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 جٌات" و خٌاراته ٌ( "االستراتStrategiesالتبوٌب الرابع ) -

 

 ( و ٌسمح لك هذا الجزء بتحدٌد حركة العدة فً االماكن الضٌقة Descending motionالقسم ) -
1- (Non-descending motions)  "هنا لن ٌتم تشغٌل "خراطة" االماكن الصعبة "الضٌقة 

2- (Descending motions )مع االخد فً " الضٌقة" الصعبة االماكن" خراطة" تشغٌل ٌتم سوف هنا

 االعتبار هندسة "شكل" عدة القطع "قلم الخراطة"

 

اما عند  . الشكل ( عندما ٌكون هذا الخٌار غٌر مختار سوف ٌتم خراطة كاملPartial machiningالقسم ) -

 ( Dataاختٌاره ٌمكن تحدٌد اماكن محددة عن طرٌق الزر )

 

ٌمكننا تقسٌم الشغلة الى عدد من االجزاء ٌتم مختار ( عندما ٌكون هذا الخٌار Partial machiningالقسم ) -

 خراطة الجزء االول ثم الثانً و هكذا الى ان ٌصل الى الجزء االخٌر 

 
 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( "شطف الحواف" و خٌاراته Break edgesالتبوٌب الخامس ) -

 

( او لكلٌهما حسب external( او الخارجٌة )internalنالحظ ان الشطف اما ان ٌكون للحواف الداخلٌة ) -

 االختٌار 

            

 ( الشطف الداخلً Internal cornersالقسم ) -
1- (Limit angle حد زاوٌة الشطف ) 

 

 ( نحدد نوع الشطف Internal cornersالقسم ) -
1- (Filletشطف دائري و ٌتم تعرٌف )بنصف القطر  ه 

 
 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

2- (Chamferشطف مائل وٌمكن تعرٌف )اما )ببعدٌن ( او )بعد و زاوٌة ( ه 

  

 ( الشطف الخارجً External cornersالقسم ) -
1- (Limit angle حد زاوٌة الشطف ) 

 
 

 خذ فً االعتبار ؤ( تضمٌن االمتدادات بحٌث تInclude Extensionsالقسم ) -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

3 - (Define the technological parameters - drilling )–  تعرٌف

 المتغٌرات التكنلوجٌة عند تشغٌل )خراطة( الثقوب  

 

 ( ٌساعدك هذا الجزء فً تحدٌد نقطة البداٌة و النهاٌة للمثقاب Positionsالقسم ) -
1- (Drill start ٌمكنك )( كتابة نقطة البداٌة او الضغط على الزرDrill startو اختٌار )مباشرة من على  ه

 الشاشة 

2- (Drill end) ( ٌمكنك كتابة نقطة النهاٌة او الضغط على الزرDrill endو اختٌار )مباشرة من على  ه

 الشاشة 

 
3- (Deltaهى قٌمة ٌمكنك تحدٌدها لٌبد )قبلها او بعدها الثقب  أ 

 
 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( Z( ٌساعدك هذا الجزء فً تحدٌد خط المنتصف بالنسبة للمحور )Center shiftالقسم ) -

 
 ( ٌساعدك هذا الجزء فً تحدٌد نوع العمق )موقع نقطة نهاٌة المثقاب(Depth typeالقسم ) -

1- (Cutter tip)  راس قاطع هنا تصل نقطة نهاٌة المثقاب الى نهاٌة الثقب 

2- (Full diameter)  القطر الكامل هنا تصل نقطة نهاٌة المثقاب الى اخر القطر للثقب 

3- (Diameter value)  قطر مختار هنا انت تحدد القطر الذى تصل الٌه نهاٌة المثقاب 

 

 

 

 

 ( لنحدد طرٌقة الثقب و هً Drill cycle type( نضغط على الزر )Drill cycleمن القسم ) -

1- (Drilling ٌنزل المثقاب فً شوط قطع ثم ٌخرج ) 

2- (F_Drill )ٌخرج ثم ٌتوقف فترة زمنٌة ثم قطع شوط فً المثقاب ٌنزل  

3- (Peck) (  هنا ٌتم الحفر بحركة ترددٌة )ٌنزل مسافة ثم ٌخرج و هكذا دوالٌك 

4- (Tappingالنقر هنا ٌق )ج و ٌعكس دورانه اثناء الخروج م بالثقب فً حركة واحدة ثم ٌخرو 

5- (Boring التجوٌف )ٌقف دورانه ثم تخرج  ثم واحدة حركة فً بالثقب موٌق هنا 

6- (R_Boring التجوٌف )ٌخرج ثم ٌتوقف فترة زمنٌة ثم قطع شوط فً المثقاب ٌنزل 

7- (F_Boring هنا ٌكون زمن دخول المثقاب و زمن خروجه متساوي) 

 

 

 

 

 

 أي( ٌستخدم هذا الخٌار اذا كنا نستخدم اداة ثقب مسطحة تقرٌبا Update stock calculationمن القسم ) -

 ( درجة ٌتم تحدٌث الحساب قبل العملٌة القادمة معتبرا ان سطح القاع مستوى 181زاوٌة الراس قرٌبة من )

 

 

 

 

 

Cutter tip Diameter value Full diameter 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

4 - (Define the technological parameters - threading )–  تعرٌف

 المتغٌرات التكنلوجٌة عند تشغٌل )خراطة( القلوضة  

 

 ( ٌمكنك من اختٌار الوجه الذى تخرطه وٌوجد اربع خٌارات Modeالقسم ) -

1- (Front ) 

2- (Back ) 

3- (Long internal )  

4- (Long external ) 

 

 ( ٌحدد نوع العملٌة التشغٌلٌة Work typeالقسم ) -

1- (Singleًتتم العملٌة التشغٌلٌة ف ) شوط واحد 

2- (Multiple )عدة اشواط  فً التشغٌلٌة العملٌة تتم 

 

 ( ٌحدد عدد االبواب Number of startsالقسم ) -

1- (Circular( فً النمط الدائري توزع االبواب بانتظام حول المحور )Z) 

2- (Linear فً النمط الخطً و ٌتم التوزٌع وفق المعادلة التالٌة ) 

(Distance = Pitch / Number of threads) 

    

 

 

 

Linear Circular 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( "البٌانات" و خٌاراته Dataالتبوٌب الثانً ) -

 

( و ذلك ISO( ٌتٌح لك هذا القسم اختٌار احد انواع القلوضه القٌاسٌة مثل )Thread standardمن القسم ) -

 ( Tableباختٌار )

 القلووض و هى( عندها علٌنا ان نحدد نحن خصائص User-definedاما اذا اخترنا ) -

1- (Pitch unit( هنا نحدد وحدة القٌاس )MM( للمتري و )TPI للبوصة ) 

 

 

 

 

 

2- (Minor diameter هً قٌمة القطر االدنى ) 

3- (Major diameter هً قٌمة )"القطر الرئٌسً "القطر االكبر 

 
 

4- (External finish( عند اختٌار )Yes ) 

 ٌتم تطبٌق العملٌة النهائٌة على االمتداد اٌضا 

5- (Thread finish( عند اختٌار )Yes) 

 ٌتم تطبٌق العملٌة النهائٌة على القلووض  

( ندخل قٌمة المسافة MMعندما نختار)

 بٌن قمتٌن متتالٌتٌن

( ندخل عدد االسنان TPIعندما نختار)

 فً االنش الواحد 

External finish Thread finish 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

5 - (Define the technological parameters - Grooving )–  تعرٌف

 يالمتغٌرات التكنلوجٌة عند تشغٌل )خراطة( المجار

 

 ( ٌمكنك من اختٌار الوجه الذى تخرطه وٌوجد اربع خٌاراتModeالقسم ) -

 

5- (Front ) 

 ٌسمح لك هذا الخٌار بخراطة الوجه االمامً 

 

6- (Back ) 

 ٌسمح لك هذا الخٌار بخراطة الوجه الخلفً

 

7-  (Long internal )  

 ٌسمح لك هذا الخٌار بخراطة داخلٌة طولٌة

 

8-  (Long external ) 

 ٌسمح لك هذا الخٌار بخراطة خارجٌة طولٌة

 

 ( ٌحدد نوع العملٌة التشغٌلٌة Work typeالقسم ) -

4- (Rough( خشن و تكون حركة العدة "القلم" موازٌة للمحور )Z) 

5- (Copy طبع و )منطبقة على هندسة الشكل  "القلم" العدة حركة تكون 

6- (Finish only العملٌة النهائٌة ) 

        

 

 

Rough Copy Finish only 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

6 - (Define the technological parameters – Angled Grooving )– 

 المائلة  يتعرٌف المتغٌرات التكنلوجٌة عند تشغٌل )خراطة( المجار

 

 ( ٌمكنك من اختٌار نوع العملٌة التشغٌلٌة Modeالقسم ) -

 

1- (Long externalمجر )خارجً  ى 

 

2- (Long internalمجر )داخلً  ى 

 

 

 ( نوع العملٌة Work typeالقسم ) -

1- (Rough) خشن  
2- (Finish only"نهائً "ناعم ) 

 

 

 

 

 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

7 - (Define the technological parameters – CutOff )–  تعرٌف

 المتغٌرات التكنلوجٌة عند تشغٌل )خراطة( القطع

  

 ( ٌمكنك من اختٌار نوع العملٌة التشغٌلٌة Modeالقسم ) -

 

1- (Long external ًخارج ) 

2- (Long internal ًداخل ) 

 

 ( هذا القسم ٌمكنك من تعرٌف موقع االداة بالنسبة لهندسة الشكل و هً Tool sideالقسم ) -

1- (Left) 

2- (Right) 

3- (Middle) 

 
 ( مقدار الخطوة "مقدار التغذٌة لكل مشوار Step downالقسم ) -

1- (Constantتكون الخطوات قٌم )ثابتة  تها 

2- (Single ٌتم القطع فً شوط واحد ) 

 

 ( مقدار االنسحاب بعد كل خطوة Release distanceالقسم ) -

 

 

 ( نوع شطف الحافه Cornerالقسم ) -



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

1- (None بدون شطف ) 

2- (Chamfer شطف مائل ) 

3- (Fillet شطف مستدٌر ) 

 
 

 ( موضع الشطف Locationالقسم ) -

1- (Left) 

2- (Right) 

3- (Both) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 المحاكاة  -

 

1- (Calculate the tool path حساب مسار اداة القطع ) 

 

 (Save & Calculateنضغط على الزر )

  
 (Turning Operationمن صندوق الحوار ) 

 

2- (Simulate the tool path محاكاة مسار اداة القطع ) 

 

 (Simulateنضغط على الزر )

 
 (Simulateٌظهر لنا صندوق حوار )

 
 

ثنائٌة او ثالثٌة االبعاد و نقوم بالتشغٌل لٌقوم البرنامج  :م باختٌار نوع المحاكاةونق

 بمحاكاة الواقع 

 

برنامج وبهذا نكون قد غطٌنا الجانب النظري لعملٌة الخراطة باستخدام 

(SOLIDCAM-2014 و االن ننتقل بعون هللا الى الجزء العملً و تطبٌق بعض )

 مع مراعاة الرجوع لهذا القسم عند عدم فهم أي صندوق حوار فً المثال التالً التمارٌن



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 

 

 

 

 الباب الثانً
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 االن سوف نعمل على انتاج القطعة التالٌة 

 
 سوف نقوم بتشغٌلها  التًالعملٌات 

 ( Add a Turning Operationاضافة عملٌة خراطة االسطح) -

 ( Add a Face Turning operation)وجه اضافة عملٌة خراطة األ -

 ( Add a Drilling operation)الثقوب اضافة عملٌة خراطة  -

 Add an External Finishing)نهائٌة لؤلسطح اضافة عملٌة خراطة  -

operation ) 

 Add an Internal Turning)داخلٌة لؤلسطح اضافة عملٌة خراطة  -

operation ) 

 Add an External Groovingاضافة عملٌة خراطة خارجٌة للمجاري ) -

operation ) 

 Add an Internal Groovingاضافة عملٌة خراطة داخلٌة للمجاري ) -

operation ) 

 Add an Angled Groovingاضافة عملٌة خراطة مائلة للمجاري ) -

operation ) 

 ( Add a Threading operationاضافة عملٌة خراطة قلووض خارجً ) -

 ( Add a Threading operationاضافة عملٌة خراطة قلووض داخلً ) -

 ( Add a Cutoff Operationاضافة عملٌة قطع )فصل( ) -



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

( Exercise1.sldprt( ثم قم بفتح الملف )SOLIDWORKSقم بفتح برنامج ) -1

 المرفق مع الكتاب 

 

( لٌتم اضافته لبرنامج SOLIDCAM( نختار )Add Insمن القائمة ) -2

(SOLIDWORKS و تظهر قائمة ) 

 

 ( Turning( ثم )New( نختار )SolidCAMمن قائمة ) -3

 
 (New Turning Partٌظهر صندوق الحوار ) -4

 
 نحدد االتً 

 (CADملف )( بشكل مستقل عن CAM( لٌتم حفظ ملف )Externalنختار ) - أ

 (Exercise1( نكتب اسم الملف و لٌكن )CAM-Part nameامام ) - ب

( و نختار مجلد لٌتم حفظ الملف Browse( ننقر على الزر )Directoryامام ) - ت

 فٌه 

 (OKثم نختار ) - ث



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 

( كما Turning Part Dataٌظهر اللوح الجانبً ) -5

 بالشكل التالً 

 ( اختار االله عند الضغطCNC-Machine)من القسم  - أ

( CNC-Machineعلى القائمة المنسدلة فً الجزء )

 (OKUMALLنختار )تظهر مجموعة من اآلالت 

 

( Coordinate System definition)من القسم  - ب

 (Defineعلى الزر ) بالضغط نظام االحداثٌات فعرن

 ٌظهر لنا صندوق الحوار التالً 

 
 

( ثم من الشاشة نختار السطح Select Faceمن صندوق الحوار السابق ننقر على )

 للشكل كما بالشكل التالً  ىالخارج

                               
 ( نختارPace CoordSys origin toمن الجزء )

 (Center of revolution face من القائمة المنسدلة ) هنا ٌكون المركز على

وٌجب ان تظهر عالمة المركز فً مركز الوجه الوجه ٌمر بمحور الدوران للشكل 

 األمامً اما اذا كانت فً مركز الوجه الخلفً ننقر على الزر

 (Change to opposite ًلٌتم تغٌٌرها و ظهورها فً مركز الوجه االمام ). 

عالمة المركز على الوجه 

 االمامً 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 

 )المادة الخام ( النموذج اصل تعرٌف( Stock model definition) من القسم - ت

( ٌظهر اللوح Turning Part Data( من اللوح )Stockعند الضغط على الزر )

 (Modelالجانبً )

 ( Cylinder( نختار )Define byمن الجزء ) -1

 شكل المادة الخام اسطوانً ان أي 

 ( نختار Modeمن الجزء ) -2

(Revolved boundary around Z) 

 و ننقر على (Both) ( نختارTypeمن الجزء ) -3

 الشكل من على الشاشة لٌتم اختٌاره وظهور اسمه

 فً المساحة البٌضاء كما بالشكل

 
  

 ( نحدد القٌم كالتالً Offsetsمن الجزء ) -4

 
 ملم( وذلك  25) هً( :Left (-Z)نالحظ ان )

 لترك مساحة من المادة الخام لوضعها فً ظرف الة 

 الخراطة 

 ( موافق على عالمة ) بعد انهاء الخٌارات ننقر -5

 لٌتم اعتماد الخٌارات السابقة 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 

 ف النموذج النهائًٌ( تعرTarget model definition) - ث

( ٌظهر اللوح Target( نضغط على الزر )Turning Part Dataمن اللوح )

(Model) 

 

 ( و ننقر علىBoth( نختار )Typeمن الجزء ) -1

 اسمهالشكل من على الشاشة لٌتم اختٌاره وظهور 

 فً المساحة البٌضاء كما بالشكل

 ة( نحدد السماحFacet toleranceٌمن الجزء ) -2

 ملم( 1.11بمقدار )

 ( موافق بعد انهاء الخٌارات ننقر على عالمة ) -3

 لٌتم اعتماد الخٌارات السابقة وٌعود اللوح 

(Turning Part Dataللظهور ) 

 ( موافقننقر على عالمة )هنا اٌضا  

 
 و بهذا نكون قد عرفنا 

1- (CNC-Machine)-----------   )نوع الة الخراطة( 

2- (Coordinate System)----)نقطة االصل( 

3- (Stock)---------------------) شكل و ابعاد المادة الخام( 

4- (Target)-------------------)شكل و ابعاد النموذج المراد انتاجه( 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 

 ( تعرٌف طرٌقة الربط لآللة  Define the machine setup) - ج

تعتبر هذه الخطوة اختٌارٌة و لكن القٌام بها ٌعطٌنا محاكاة واقعٌة للقطعة اثناء 

 .التشغٌل من حٌث االصطدام 

من شجرة التصمٌم فً اللوح الجانبً ننقر بالزر االٌمن للفارة على الرمز 

(Operations( و من القائمة الجانبٌة نختار )Machine Setup)

 
( ننقر Fixture( و من العمود )Machine Setupٌظهر لنا صندوق حوار )

و من القائمة المنسدلة نختار الثالث نقاط فٌظهر اللوح الجانبً و  هعلى السهم امام

منه نحدد مواصفات الربط و الظرف لآللة 

 
 

 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 

 نحدد الخصائص كما بالشكل التالً  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( موافق بعد انهاء الخٌارات ننقر على عالمة ) -

( Machine Setup)لٌتم اعتماد الخٌارات السابقة وٌعود صندوق الحوار 

( لنشاهد ) (Preview)على الزر نضغط( و X=50و منه نحدد ) للظهور

 (OKثم ننقر على الزر )الماسك مباشرة على الشاشة 

  

 

 

 

 

ابعاد كل ماسكة 

 

عدد الماسكات نختار 

( و سمك كل واحدة 3)

 (10ونختار)

 هاتساع الظرف و بعد

 عن نقطة االصل 

 نوع الربط )الظرف(

(X=50)

Preview



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 اضافة العملٌات التشغٌلٌة  -

 

 ( Add a Turning Operationخراطة االسطح)عملٌة اضافة  -

( و من القائمة الجانبٌة Operationsبالزر االٌمن على )من شجرة التصمٌم ننقر  -1

( او من الشرٌط كما Turning( ومنها نختار )Add Turning Operationنختار )

 بالشكل 

                         

 (Define the Geometryتعرٌف هندسة الشكل ) -2

 ( Turning Operationٌظهر لنا صندوق الحوار )

 

 
 

 و منه نعرف التالً 

 ( هندسة الشكل "هندسة عملٌة الخراطة او مسارها"Geometry) - أ

 ( Wireframe( نتأكد من اختٌار )Geometryفً المقطع )

 
 ( Geometry Editثم ننقر على رمز الورقة فٌظهر لنا اللوح الجانبً )

 الشرٌط 

 شجرة التصمٌم 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

( Curveتأكد من اختٌار ) (Chainمن القسم )

الشاشة نختار خط الشطف ثم الخط  ثم من على

 التالً الذي ٌلٌه كما بالشكل

( ٌسمح بالتقاط الخطوط Curveالخٌار )

 المتجاورة 

 
تأكد من اختٌار  (Chainاالن من القسم )

(Point to point ثم من على الشاشة نختار )

ثم النقطة فً نهاٌته فٌتم  ىالنقطة فً بداٌة المجر

 كما بالشكل التالً  ىلمجرتوصٌل خط فوق ا

( ٌسمح بالتقاط النقاط Point to pointالخٌار )

 المتجاورة 

 
 

 تأكد من  (Chainمن القسم )من جدٌد 

 ( ثم من على الشاشةCurveاختٌار )

 كما بالشكل  ىنختار الخط الذي ٌلً المجر 

 

 تأكد من (Chainمن القسم ) من جدٌد

 ( ثم منPoint to pointاختٌار ) 

 على الشاشة نختار النقطة فً بداٌة 

 المائل ثم النقطة فً نهاٌته فٌتم ىالمجر 

 كما بالشكل التالً ىتوصٌل خط فوق المجر 

 

 اختٌارتأكد من  (Chainاخٌرا من القسم )

(Curveثم من على الشاشة نختار الخطٌن ) 

 كما بالشكل ىالذٌن ٌلٌا المجر

 (Chain listفً ) ( موافقننقر على عالمة )

 السلسلة فً المربع االبٌض ثم نوافق مرة فتظهر  

 (Turning Operationفنعود الى صندوق الحوار ) ىاخر

1 

2 

1 2 

1 

1 2 

2 
1 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

( فٌظهر لنا اللوح الجانبً الذى ٌمكننا Modify Geometryننقر على الزر )

 نهاٌتها""بداٌة الخراطة و من تحدٌد نقطة بداٌة القلم و نهاٌته 

 

 (Start Extension/trimmingمن القسم )

 ( Auto extend to stockاختٌار ) ًنلغ 

 (3( نحدد البعد بـ)Distanceو امام )

 (End Extension/trimmingمن القسم )

 ( Auto extend to stockاختٌار ) ًنلغ 

 (5( نحدد البعد بـ)Distanceو امام )

 
 (Turning Operationالحوار السابق )ثم نوافق فنعود الى صندوق 

 

3- (Define the Tool تعرٌف اداة القطع ) 

( ثم ننقر على Tool( ننقر على )Turning Operationمن صندوق الحوار )

 (Part Tool Table( فٌظهر لنا التبوٌب )Selectالزر )

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ه( فٌظهر لنا تبوٌب جدٌد من( )Add Turning Toolثم ننقر على الزر )

 ر نوع اداة القطع نختا

 
و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة ٌظهر لنا (  Ext. Roughنختار )

صندوق حوار من خالله ٌمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و 

 الخ  .... تغذٌتها

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتجاه اداة القطع 

 الموضع  

 ابعاد قلم الخراطة 

 (A( = )25قٌمة )

 (D( = )55قٌمة )

 (a( = )80)°قٌمة )

 (( )Leftاالتجاه )

 (الموضع )



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( ٌظهر التبوٌب و منه نحدد السرعة و التغذٌةTool Dataننقر على التبوٌب )

  
( من المعادلة التالٌة Spinوٌمكن حساب سرعة الظرف )

(Spin=(1000*V)/(π*D)  حٌث ان 

(V )ًفاذا سرعة اداة القطع  ه( = 211كانت m/min) 

(D )ًقطر الشغلة  ه( = 91فاذا كانت mm) 

 (751وتساوى تقرٌبا ) Spin=(1000*210)/(π*90))اذا 

 (Constant Surface Speed ) (CSS( نختار )Spin Unitsمن )

 (751( بـ)Spin finish( و )Spin normalو نحدد )

 ( Turning Operationبعد تحدٌد كل الخٌارات نوافق فنعود الى صندوق الحوار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

4 - (Define the technological parameters - turning )–  تعرٌف

 المتغٌرات التكنلوجٌة عند تشغٌل )خراطة( االسطح  

 

 ٌسمح لك هذا الخٌار بخراطة خارجٌة طولٌة  (Long external)( اختٌار Modeالقسم )من  -

  (Roughاختار )( Work typeالقسم )من  -

 

 و منه نختار ( Roughالتبوٌب الثانً ) -

 

 ( ناعم Smooth) اختار (Rough typeالقسم ) -

  (2نحددها بـ)غدٌة ت( ٌمكننا من تحدٌد المسافة المتتالٌة للStep downالقسم ) -

 

 و نحدد  (ZX-ABS)نختار ( Rough Offsetsالقسم ) -

(Distance X = )1.4 

(Distance Z= )1.1 

 

( Finish( و من القسم )No( نختار )Semi-finish( من القسم )Semi-finish/finish)من التبوٌب  -

 ( Noنختار )



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 المحاكاة  -

1- (Calculate the tool path حساب مسار اداة القطع ) 

 (Save & Calculateنضغط على الزر )

  
 (Turning Operationمن صندوق الحوار ) 

2-  (Simulate the tool path محاكاة مسار اداة القطع ) 

 (Simulateنضغط على الزر )

 
 (Simulateٌظهر لنا صندوق حوار )

 

محاكاة اللٌقوم البرنامج ب () نقوم بالتشغٌل (Host CAD)م باختٌار نوع المحاكاةونق

 

 ( Exit( نضغط على الزر )Turning Operationإلنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار )

 

( نضغط Turning Operationالتأكد من ان الخراطة تمت بشكل جٌد و للخروج من صندوق الحوار )بعد 

 ( Exitعلى الزر )



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( Add a Face Turning operation)وجه اضافة عملٌة خراطة األ -

( و من القائمة الجانبٌة Operationsمن شجرة التصمٌم ننقر بالزر االٌمن على ) -1

( او من الشرٌط كما Face( ومنها نختار )Add Turning Operationنختار )

 بالشكل 

                         

 (Define the Geometryتعرٌف هندسة الشكل ) -2

 ( Turning Operationٌظهر لنا صندوق الحوار )

 

 
 

 و منه نعرف التالً 

 الخراطة او مسارها"( هندسة الشكل "هندسة عملٌة Geometry) - أ

 ( Wireframe( نتأكد من اختٌار )Geometryفً المقطع )

 
 ( Geometry Editثم ننقر على رمز الورقة فٌظهر لنا اللوح الجانبً )

 الشرٌط 

 شجرة التصمٌم 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

( Curveتأكد من اختٌار ) (Chainمن القسم )

كما  الوجه ىعلخط الثم من على الشاشة نختار 

 بالشكل التالً

( ٌسمح بالتقاط الخطوط Curveالخٌار )

 المتجاورة 

 

فتظهر السلسلة فً المربع  (Chain listفً ) ( موافقننقر على عالمة )

 االبٌض 

 (Turning Operationفنعود الى صندوق الحوار ) ىثم نوافق مرة اخر

 

( فٌظهر لنا اللوح الجانبً الذى ٌمكننا Modify Geometryننقر على الزر ) - ب

 "بداٌة الخراطة و نهاٌتها"من تحدٌد نقطة بداٌة القلم و نهاٌته 

 

 (Start Extension/trimmingمن القسم )

 ( Auto extend to stockاختٌار ) ًنلغ 

 (4( نحدد البعد بـ)Distanceو امام )

 (End Extension/trimmingمن القسم )

 ( Auto extend to stockاختٌار ) ًنلغ 

 (21( نحدد البعد بـ)Distanceو امام )

 
 (Turning Operationثم نوافق فنعود الى صندوق الحوار السابق )

 

 

 

 

 

1 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

3- (Define the Tool تعرٌف اداة القطع ) 

( ثم ننقر على Tool( ننقر على )Turning Operationمن صندوق الحوار )

 (Part Tool Tableلنا التبوٌب )( فٌظهر Selectالزر )

 

 ه( فٌظهر لنا تبوٌب جدٌد من( )Add Turning Toolثم ننقر على الزر )

 او نختار اداه سبق تعرٌفها نختار نوع اداة القطع 

 
و  (Tool)فنعود للصفحة  ( التً سبق تعرٌفها فً الخطوة السابقة(1االداة رقم )نختار )

 (  نحدد السرعة Dataمن تبوٌب )

( من المعادلة التالٌة Spinوٌمكن حساب سرعة الظرف )

(Spin=(1000*V)/(π*D)  حٌث ان 

(V )ًسرعة اداة القطع  ه( = 211فاذا كانت m/min) 

(D )ًقطر الشغلة  ه( = 58فاذا كانت mm) 

 (1100تقرٌبا ) يوتساو Spin=(1000*200)/(π*58))اذا 

 (CSS() Constant Surface Speed( نختار )Spin Unitsمن )

 (1111( بـ)Spin finish( و )Spin normalو نحدد )

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 
 (Define the technological parametersتعرٌف المتغٌرات التكنلوجٌة ) -4

 ( ونحدد الخٌارات التالٌة technologicalننتقل للصفحة )

 
 

 المحاكاة  -

 (Save & Calculateنضغط على الزر )

 (Simulateنضغط على الزر )

 

 (Simulateٌظهر لنا صندوق حوار )

 محاكاةاللٌقوم البرنامج ب () نقوم بالتشغٌل (Host CAD)م باختٌار نوع المحاكاةونق

 ( Exit( نضغط على الزر )Turning Operationإلنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار )

 

( نضغط Turning Operationبعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جٌد و للخروج من صندوق الحوار )

 ( Exitعلى الزر )

 

 

 

-(Mode)—( Front) 

-(Working area)---(Stock) 

-(Rough type)---( Smooth) 

-(Offset)---(1.1) 

-(Finish) 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( Add a Drilling operation)الثقوب اضافة عملٌة خراطة  -

و من القائمة الجانبٌة ( Operationsمن شجرة التصمٌم ننقر بالزر االٌمن على ) -1

( او من الشرٌط كما Face( ومنها نختار )Add Turning Operationنختار )

 بالشكل 

                         

2-  (Define the Tool تعرٌف اداة القطع ) 

( ثم ننقر على Tool( ننقر على )Turning Operationمن صندوق الحوار )

 (Part Tool Table( فٌظهر لنا التبوٌب )Select) الزر

 

 ه( فٌظهر لنا تبوٌب جدٌد من( )Add Turning Toolثم ننقر على الزر )

 او نختار اداه سبق تعرٌفها نختار نوع اداة القطع 

 

 الشرٌط 

 شجرة التصمٌم 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 و نحدد الخصائص كالتالً  (Drillنختار )

  
 Spin=(1000*V)/(π*D)( من المعادلة التالٌة )Spinوٌمكن حساب سرعة الظرف )

 -:حٌث ان 

(V )ًفاذا كانت = سرعة اداة القطع  ه(m/min81) 

(D )ًقطر الشغلة  ه( = فاذا كانتmm28) 

 (900تقرٌبا ) يوتساو Spin=(1000*80)/(π*28))اذا 

 

 (TooLDataمن تبوٌب )

  (911( بـ)Spin finish( و )Spin normalو نحدد )

 (mm/tooth 0.08(بـ)Feed XYو )

 
 

 

 

 

 

 

Set the D parameter to 28 

Set the A parameter to 180 

Set the AD parameter to 35 

Set the TL parameter to 100 

Set the OHL parameter to 90 

Set the SL parameter to 90 

Set the CL parameter to 72 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 (Define the technological parametersتعرٌف المتغٌرات التكنلوجٌة ) -3

 (Define the Drill start positionتعرٌف بداٌة الثقب )

 ( ونحدد الخٌارات التالٌة technologicalننتقل للصفحة )

 
( و Drill startمباشرة او ننقر على الزر )نقطة البداٌة ٌمكن تحدٌدها بكتابة القٌمة 

 نختارها من على الشاشة فٌتم كتابة قٌمتها و كذلك نقطة النهاٌة 

 (1( و نختار الوجه االمامً ٌكتب فً المربع القٌمة )Drill startننقر على الزر) -

 (77-( و نختار الوجه الخلفً ٌكتب فً المربع القٌمة )Drill endننقر على الزر) -

 

 

 حاكاة الم -

 (Save & Calculateنضغط على الزر )

 (Simulateنضغط على الزر )

 

 (Simulateٌظهر لنا صندوق حوار )

 محاكاةاللٌقوم البرنامج ب () نقوم بالتشغٌل (Host CAD)م باختٌار نوع المحاكاةونق

 ( Exit( نضغط على الزر )Turning Operationإلنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار )

 

( نضغط Turning Operationبعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جٌد و للخروج من صندوق الحوار )

 ( Exitعلى الزر )

 

 

 

 

 

 

 

-(Mode)—( Front) 

-(Working area)---(Stock) 

-(Rough type)---( Smooth) 

-(Offset)---(1.1) 

-(Finish) 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 Add an External Finishing) نهائٌة لؤلسطحاضافة عملٌة خراطة  -

operation ) 

الجانبٌة ( و من القائمة Operationsمن شجرة التصمٌم ننقر بالزر االٌمن على ) -1

( او من الشرٌط كما Turning( ومنها نختار )Add Turning Operationنختار )

 بالشكل 

                         

 (Define the Geometryتعرٌف هندسة الشكل ) -2

 ( Turning Operationٌظهر لنا صندوق الحوار )

و بما ان سبق و ان عرفنا هندسة السطح الخارجً المراد خراطته خراطة نهائٌة فً 

اول العملٌات ٌمكن ان ننسخ هندسة السطح بدل من ان نعرفها من جدٌد و لعمل ذلك 

 نتبع االتً 

 ( Geometryننقر على )

( ننقر على القائمة المنسدلة و نختار Operation nameمن تحت القسم )

(TR_contour) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الشرٌط 

 شجرة التصمٌم 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

3- (Define the Tool تعرٌف اداة القطع ) 

( ثم ننقر على الزر Tool( ننقر على )Turning Operationمن صندوق الحوار )

(Select( فٌظهر لنا التبوٌب )Part Tool Table) 

 

 ه( فٌظهر لنا تبوٌب جدٌد من( )Add Turning Toolثم ننقر على الزر )

 نختار نوع اداة القطع 

 
و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة ٌظهر لنا صندوق (  Ext. Roughنختار )

 الخ ...حوار من خالله ٌمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذٌتها 

 
 ( نحدد TooLDataمن التبوٌب )

(units=Css(و)Spin normal=240(و)Spin finish=240(و)Spin limit=3000) 

 اتجاه اداة القطع 

 الموضع  

 ابعاد قلم الخراطة 

Set the A parameter to 25 

Set the D parameter to 55 

Set the F parameter to 55 

Set the Ra parameter to 0.4 

 (( )Leftاالتجاه )

 (الموضع )



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 (Define the technological parametersتعرٌف المتغٌرات التكنلوجٌة ) -4

 ( ونحدد الخٌارات التالٌة technologicalننتقل للصفحة )

  
 

 ( نختار Semi-finish/finishمن التبوٌب )

 (ISO-Turning Method) (من القسمFinish) 

 

 المحاكاة  -

 (Save & Calculateنضغط على الزر )

 (Simulateنضغط على الزر )

 

 (Simulateٌظهر لنا صندوق حوار )

 محاكاةاللٌقوم البرنامج ب () نقوم بالتشغٌل (Host CAD)م باختٌار نوع المحاكاةونق

 ( Exitالزر )( نضغط على Turning Operationإلنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار )

 

( نضغط Turning Operationبعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جٌد و للخروج من صندوق الحوار )

 ( Exitعلى الزر )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-(Mode)—( Front) 

-(Working area)---( Finish) 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( Add an Internal Turning operation)داخلٌة لؤلسطح اضافة عملٌة خراطة  -

القائمة الجانبٌة  ( و منOperationsمن شجرة التصمٌم ننقر بالزر االٌمن على ) -1

( او من الشرٌط كما Turning( ومنها نختار )Add Turning Operationنختار )

 بالشكل 

                         

 (Define the Geometryتعرٌف هندسة الشكل ) -2

 ( Turning Operationٌظهر لنا صندوق الحوار )

 

 
 

 و منه نعرف التالً 

 ( هندسة الشكل "هندسة عملٌة الخراطة او مسارها"Geometry) - ب

 ( Wireframe( نتأكد من اختٌار )Geometryفً المقطع )

 
 ( Geometry Editثم ننقر على رمز الورقة فٌظهر لنا اللوح الجانبً )

 الشرٌط 

 شجرة التصمٌم 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 تأكد من اختٌار (Chainمن القسم ) 

 (Point to point ثم من على الشاشة نختار )

ثم النقطة فً نهاٌته فٌتم  ىبداٌة المجرالنقطة فً 

 كما بالشكل التالً  ىتوصٌل خط فوق المجر

( ٌسمح بالتقاط النقاط Point to pointالخٌار )

 المتجاورة 

 
 

 

 (Chain listفً ) ( موافقننقر على عالمة )

 السلسلة فً المربع االبٌض ثم نوافق مرة فتظهر  

 Turningفنعود الى صندوق الحوار ) ىاخر

Operation) 

 

3- (Define the Tool تعرٌف اداة القطع ) 

( ثم ننقر على الزر Tool( ننقر على )Turning Operationمن صندوق الحوار )

(Select( فٌظهر لنا التبوٌب )Part Tool Table) 

 

 هجدٌد من( فٌظهر لنا تبوٌب ( )Add Turning Toolثم ننقر على الزر )

 نختار نوع اداة القطع 

1 
2 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 
و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة ٌظهر لنا صندوق (  Int.Roughنختار )

 حوار من خالله ٌمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذٌتها الخ 

 
 

 

 ( نحدد TooLDataمن التبوٌب )

Spin=(1000*V)/(π*D))) (D=31.5)(&V= 180 m/min) 

(Spin=1800) 

 

 (Define the technological parametersتعرٌف المتغٌرات التكنلوجٌة ) -4

 ( ونحدد الخٌارات التالٌة technologicalننتقل للصفحة )

 
  

 

 

 

 

 ( نختار Semi-finish/finishمن التبوٌب )

 (ISO-Turning Method)  من( القسمFinish) 

 

 اتجاه اداة القطع 

 الموضع  

 ابعاد قلم الخراطة 

Set the A parameter to 15 

Set the D parameter to 100 

Set the D1 parameter to 4 

Set the D2 parameter to 5 

Set the F parameter to 30 

Set the Ra parameter to 0.4 

-(Mode)—( Long internal)    

-(Working area)---( Finish only) 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 المحاكاة  -

 (Save & Calculateنضغط على الزر )

 (Simulateنضغط على الزر )

 

 (Simulateٌظهر لنا صندوق حوار )

 محاكاةاللٌقوم البرنامج ب () نقوم بالتشغٌل (Host CAD)م باختٌار نوع المحاكاةونق

 ( Exitنضغط على الزر )( Turning Operationإلنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار )

 

( نضغط Turning Operationبعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جٌد و للخروج من صندوق الحوار )

 ( Exitعلى الزر )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( Add an External Grooving operationاضافة عملٌة خراطة خارجٌة للمجاري ) -

 

( و من القائمة الجانبٌة Operationsعلى )من شجرة التصمٌم ننقر بالزر االٌمن  -1

( او من الشرٌط Grooving( ومنها نختار )Add Turning Operationنختار )

 كما بالشكل 

                         

 (Define the Geometryتعرٌف هندسة الشكل ) -2

 ( Turning Operationٌظهر لنا صندوق الحوار )

 

 
 

 و منه نعرف التالً 

 ( هندسة الشكل "هندسة عملٌة الخراطة او مسارها"Geometry) - ت

 ( Wireframe( نتأكد من اختٌار )Geometryفً المقطع )

 
 ( Geometry Editثم ننقر على رمز الورقة فٌظهر لنا اللوح الجانبً )

 الشرٌط 

 شجرة التصمٌم 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 تأكد من اختٌار (Chainمن القسم ) 

 (Curve ثم من على الشاشة نختار ) الخط االول

 بالشكل التالً كما  و الثانً و الثالث

 
 

 (Chain listفً ) ( موافقننقر على عالمة )

 السلسلة فً المربع االبٌض ثم نوافق مرة فتظهر  

 Turningفنعود الى صندوق الحوار ) ىاخر

Operation) 

 

3- (Define the Tool تعرٌف اداة القطع ) 

( ننقر على Turning Operationمن صندوق الحوار )

(Tool( ثم ننقر على الزر )Select فٌظهر لنا التبوٌب )

(Part Tool Table) 

 

 ه( فٌظهر لنا تبوٌب جدٌد من( )Add Turning Toolثم ننقر على الزر )

 نختار نوع اداة القطع 

1 

2 

3 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 
و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة ٌظهر لنا صندوق (  Ext. Grooveنختار )

 حوار من خالله ٌمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذٌتها الخ 

 
 

 

 ( نحدد TooLDataمن التبوٌب )

Feed normal to (0.18) 

Feed finish to (0.12) 

Safety angle to (0). 

 

 (Define the technological parametersتعرٌف المتغٌرات التكنلوجٌة ) -4

 ( ونحدد الخٌارات التالٌة technologicalننتقل للصفحة )

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتجاه اداة القطع 

 الموضع  

 ابعاد قلم الخراطة 

Set the A parameter to 25 

Set the B parameter to -8 

Set the C parameter to 15 

Set the G parameter to 3 

Set the D1 & D2 parameter to 7 

Set the a & b parameter to -1 

Set the Ra parameter to 0.2 

 (( )Leftاالتجاه )

 (الموضع )

-(Mode)—( Long external)    

-(Working area)---( Rough) 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( نختار Roughمن التبوٌب )

 (Distance) ( من القسمRough offset) ( 1.2و نحدد له القٌمة) 

 (2.8(نحدد القٌمة )Step overمن القسم )

 
 

 

 المحاكاة  -

 (Save & Calculateنضغط على الزر )

 (Simulateنضغط على الزر )

 

 (Simulateٌظهر لنا صندوق حوار )

 محاكاةاللٌقوم البرنامج ب () نقوم بالتشغٌل (Host CAD)م باختٌار نوع المحاكاةونق

 ( Exit( نضغط على الزر )Turning Operationإلنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار )

 

( نضغط Turning Operationبعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جٌد و للخروج من صندوق الحوار )

 ( Exitعلى الزر )

 

 

 

 

 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( Add an Internal Grooving operationللمجاري )داخلٌة  اضافة عملٌة خراطة -

 

( و من القائمة الجانبٌة Operationsمن شجرة التصمٌم ننقر بالزر االٌمن على ) -1

( او من الشرٌط Grooving( ومنها نختار )Add Turning Operationنختار )

 كما بالشكل 

                         

 (Define the Geometryتعرٌف هندسة الشكل ) -2

 ( Turning Operationٌظهر لنا صندوق الحوار )

 

 
 

 و منه نعرف التالً 

 ( هندسة الشكل "هندسة عملٌة الخراطة او مسارها"Geometry) - ث

 ( Wireframe( نتأكد من اختٌار )Geometryفً المقطع )

 
 ( Geometry Editثم ننقر على رمز الورقة فٌظهر لنا اللوح الجانبً )

 الشرٌط 

 شجرة التصمٌم 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 تأكد من اختٌار (Chainمن القسم ) 

 (Curve ثم من على الشاشة نختار الخط االول )

 بالشكل التالً كما و الثانً و الثالث 

 
 

 (Chain listفً ) ( موافقننقر على عالمة )

 السلسلة فً المربع االبٌض ثم نوافق مرة فتظهر  

 Turningفنعود الى صندوق الحوار ) ىاخر

Operation) 

( فٌظهر لنا Modify Geometryننقر على الزر )

اللوح الجانبً الذى ٌمكننا من تحدٌد نقطة بداٌة القلم و 

 "بداٌة الخراطة و نهاٌتها"نهاٌته 

 

 (Start Extension/trimmingمن القسم )

 (1( نحدد البعد بـ)Distance( و امام )Auto extend to stockاختٌار ) ًنلغ 

 (End Extension/trimming) من القسم

 (1( نحدد البعد بـ)Distance( و امام )Auto extend to stockاختٌار ) ًنلغ 

 

3- (Define the Tool تعرٌف اداة القطع ) 

( ثم ننقر على الزر Tool( ننقر على )Turning Operationمن صندوق الحوار )

(Select( فٌظهر لنا التبوٌب )Part Tool Table) 

 

1 

2 

3 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ه( فٌظهر لنا تبوٌب جدٌد من( )Add Turning Toolننقر على الزر )ثم 

 نختار نوع اداة القطع 

 
و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة ٌظهر لنا صندوق ( Int.Grooveنختار )

 حوار من خالله ٌمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذٌتها الخ 

 
 

 

 ( نحدد TooLDataمن التبوٌب )

Feed normal to (0.15) 

Feed finish to (0.1) 

Safety angle to (0). 

 

 (Define the technological parametersتعرٌف المتغٌرات التكنلوجٌة ) -4

 ( ونحدد الخٌارات التالٌة technologicalننتقل للصفحة )

 
  

 

 

 

 

 

 اتجاه اداة القطع 

 الموضع  

 اطة ابعاد قلم الخر

Set the G parameter to 3 

Set the H parameter to 3 

Set the a & b parameter to -1 

Set the Ra parameter to 0.2 

Set the D parameter to 60 

 (( )Leftاالتجاه )

 (الموضع )

-(Mode)—( Long internal)      

-(Working area)---( Rough) 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 

 

 

 ( نختار Roughمن التبوٌب )

 (ZX-ABS) ( من القسمRough offset و نحدد له القٌم ) 

 (Distance X to (0.2 

  Distance Z to (0.05) 

 (2.8(نحدد القٌمة )Step overمن القسم )

  
 

 ( نختار Semi-finish/finishمن التبوٌب )

 (No) ( من القسمFinish) 

 

 المحاكاة  -

 (Save & Calculateنضغط على الزر )

 (Simulateنضغط على الزر )

 

 (Simulateٌظهر لنا صندوق حوار )

 محاكاةاللٌقوم البرنامج ب () نقوم بالتشغٌل (Host CAD)م باختٌار نوع المحاكاةونق

 ( Exit( نضغط على الزر )Turning Operationإلنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار )

 

( نضغط Turning Operationو للخروج من صندوق الحوار )بعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جٌد 

 ( Exitعلى الزر )

 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( Add an Angled Grooving operationللمجاري )مائلة  اضافة عملٌة خراطة -

 

( و من القائمة الجانبٌة Operationsمن شجرة التصمٌم ننقر بالزر االٌمن على ) -1

( او Angled Grooving( ومنها نختار )Add Turning Operationنختار )

 من الشرٌط كما بالشكل 

                         

 (Define the Geometryتعرٌف هندسة الشكل ) -2

 ( Turning Operationٌظهر لنا صندوق الحوار )

 

 
 

 و منه نعرف التالً 

 مسارها"( هندسة الشكل "هندسة عملٌة الخراطة او Geometry) - ج

 ( Wireframe( نتأكد من اختٌار )Geometryفً المقطع )

 
 ( Geometry Editثم ننقر على رمز الورقة فٌظهر لنا اللوح الجانبً )

 الشرٌط 

 شجرة التصمٌم 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 تأكد من اختٌار (Chainمن القسم ) 

 (Curve ثم من على الشاشة نختار الخط االول )

 و الثانً و الثالث كما بالشكل التالً

 
 

 (Chain listفً ) ( موافقننقر على عالمة )

 السلسلة فً المربع االبٌض ثم نوافق مرة فتظهر  

 Turningفنعود الى صندوق الحوار ) ىاخر

Operation) 

 

3- (Define the Tool تعرٌف اداة القطع ) 

( ثم ننقر على الزر Tool( ننقر على )Turning Operationمن صندوق الحوار )

(Select فٌظهر )( لنا التبوٌبPart Tool Table) 

 

 ه( فٌظهر لنا تبوٌب جدٌد من( )Add Turning Toolثم ننقر على الزر )

 نختار نوع اداة القطع 

1 

2 

3 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 
و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة ٌظهر لنا صندوق ( Ext.Grooveنختار )

 حوار من خالله ٌمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذٌتها الخ 

 
 

 (درجة 45االن نعمل على امالة القلم بزاوٌة )

 ( ٌظهر صندوق الحوار التالAdvancedً(ثم ننقر على الزر )نختار الموضع )

  

 (-45( بقٌمة )Additional angleنحدد الزاوٌة )

 

 

 اتجاه اداة القطع 

 الموضع  

 ابعاد قلم الخراطة 

Set the G parameter to 2 

Set the C parameter to 15 

Set the D1 & D2 parameter to 4 

Set the a & b parameter to -1 

Set the Ra parameter to 0.2 

 (( )Leftاالتجاه )

 

Advanced 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 (Define the technological parametersتعرٌف المتغٌرات التكنلوجٌة ) -4

 ( ونحدد الخٌارات التالٌة technologicalننتقل للصفحة )

 
  

 

 

 

 ( نختار Roughمن التبوٌب )

 (Single) ( من القسمStep down ) 

 (0.2(نحدد القٌمة )Step overمن القسم )

  
 

 ( نختار Semi-finish/finishمن التبوٌب )

 (ISO-Turning method) ( من القسمFinish) 

 

تعرٌف دخول القلم للقطع  -5

(Define the Lead 

out option) 

( و Linkننتقل لصفحة )

 منها نحدد 

 من القسم

 (Retract point )

 (Directنختار )

 ثم نحدد القٌم 

(X (Dia ( 60بـ) 

(Z( بـ)-40) 

 

-(Mode)—( Long externa)      

-(Working area)---( Rough) 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 المحاكاة  -

 (Save & Calculateنضغط على الزر )

 (Simulateنضغط على الزر )

 

 (Simulateٌظهر لنا صندوق حوار )

 محاكاةاللٌقوم البرنامج ب () نقوم بالتشغٌل (Host CAD)م باختٌار نوع المحاكاةونق

 ( Exit( نضغط على الزر )Turning Operationلصندوق حوار )إلنهاء المحاكاة و العودة 

 

( نضغط Turning Operationبعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جٌد و للخروج من صندوق الحوار )

 ( Exitعلى الزر )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( Add a Threading operation)قلووض خارجً  اضافة عملٌة خراطة -

 

( و من القائمة الجانبٌة Operationsننقر بالزر االٌمن على )من شجرة التصمٌم  -1

( او من الشرٌط Threading( ومنها نختار )Add Turning Operationنختار )

 كما بالشكل 

                         

 (Define the Geometryتعرٌف هندسة الشكل ) -2

 ( Turning Operationٌظهر لنا صندوق الحوار )

 

 
 

 و منه نعرف التالً 

 ( هندسة الشكل "هندسة عملٌة الخراطة او مسارها"Geometry) - ح

 ( Wireframe( نتأكد من اختٌار )Geometryفً المقطع )

 
 ( Geometry Editثم ننقر على رمز الورقة فٌظهر لنا اللوح الجانبً )

 الشرٌط 

 شجرة التصمٌم 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 تأكد من اختٌار (Chainمن القسم ) 

 (Curve ثم من على الشاشة نختار الخط االول )

 كما بالشكل التالً 

 
 

 

 (Chain listفً ) ( موافقننقر على عالمة )

 السلسلة فً المربع االبٌض ثم نوافق مرة فتظهر  

 Turningفنعود الى صندوق الحوار ) ىاخر

Operation) 

( فٌظهر لنا Modify Geometryننقر على الزر )

"بداٌة الخراطة و اللوح الجانبً الذى ٌمكننا من تحدٌد نقطة بداٌة القلم و نهاٌته 

 نهاٌتها"

 

 (Start Extension/trimmingمن القسم )

 (2( نحدد البعد بـ)Distance( و امام )Auto extend to stockاختٌار ) ًنلغ 

 (End Extension/trimmingمن القسم )

 (2( نحدد البعد بـ)Distance( و امام )Auto extend to stockاختٌار ) ًنلغ 

 

3- (Define the Tool تعرٌف اداة القطع ) 

( ثم ننقر على الزر Tool( ننقر على )Turning Operationمن صندوق الحوار )

(Select( فٌظهر لنا التبوٌب )Part Tool Table) 

 

1 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 هلنا تبوٌب جدٌد من( فٌظهر ( )Add Turning Toolثم ننقر على الزر )

 نختار نوع اداة القطع 

 
و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة ٌظهر لنا صندوق ( Ext.Threadنختار )

 حوار من خالله ٌمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذٌتها الخ 

 

 

 ( نحدد TooLDataمن التبوٌب )

 Spin=(1000*V)/(π*D)تحدد السرعة بالمعادلة 

 D=(58) & v=(110)بما ان 

Spin=(1000*110)/(π*58)≈600 rev/min. 

 االن نحدد 

  Spin finish=(600) & Spin normal 

 

 

 

 اتجاه اداة القطع 

 الموضع  

 ابعاد قلم الخراطة 

Set the A parameter to 25 

Set the B parameter to 2.5 

Set the D parameter to 50 

Set the F parameter to 45 

Set the Ra parameter to 0.1 

 (( )Rightاالتجاه )

 (الموضع )



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 (Define the technological parametersتعرٌف المتغٌرات التكنلوجٌة ) -4

 ( ونحدد الخٌارات التالٌة technologicalننتقل للصفحة )

 
  

 

 

 ( نختار Dataمن التبوٌب )

 (Pitch unit )(=1.5)-------الخطوة 

 ( =(Minor Diameter(56)-------القطر االصغر 

(External finish(=) Yes) 

(Thread finish(=) Yes) 

 
  

 المحاكاة  -

 (Save & Calculateنضغط على الزر )

 (Simulateعلى الزر )نضغط 

 

 (Simulateٌظهر لنا صندوق حوار )

 محاكاةاللٌقوم البرنامج ب () نقوم بالتشغٌل (Host CAD)م باختٌار نوع المحاكاةونق

 ( Exit( نضغط على الزر )Turning Operationإلنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار )

 

( نضغط Turning Operationللخروج من صندوق الحوار )بعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جٌد و 

 ( Exitعلى الزر )

 

 

 

-(Mode)—( Long external)      

-(Working area)---( Multiple)  هنا تتم الخراطة فً عدة اشواط 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( Add a Threading operation)قلووض داخلً  اضافة عملٌة خراطة -

 

( و من القائمة الجانبٌة Operationsمن شجرة التصمٌم ننقر بالزر االٌمن على ) -1

( او من الشرٌط Threading( ومنها نختار )Add Turning Operationنختار )

 كما بالشكل 

                         

 (Define the Geometryتعرٌف هندسة الشكل ) -2

 ( Turning Operationٌظهر لنا صندوق الحوار )

 

 
 

 و منه نعرف التالً 

 ( هندسة الشكل "هندسة عملٌة الخراطة او مسارها"Geometry) - خ

 ( Wireframe( نتأكد من اختٌار )Geometryفً المقطع )

 
 ( Geometry Editثم ننقر على رمز الورقة فٌظهر لنا اللوح الجانبً )

 الشرٌط 

 شجرة التصمٌم 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 تأكد من اختٌار (Chainمن القسم ) 

 (Curve ثم من على الشاشة نختار الخط االول )

 كما بالشكل التالً 

 
 

 (Chain listفً ) ( موافقننقر على عالمة )

 السلسلة فً المربع االبٌض ثم نوافق مرة فتظهر  

 Turningفنعود الى صندوق الحوار ) ىاخر

Operation) 

( فٌظهر لنا Modify Geometryننقر على الزر )

اللوح الجانبً الذى ٌمكننا من تحدٌد نقطة بداٌة القلم و 

 "بداٌة الخراطة و نهاٌتها"نهاٌته 

 

 (Start Extension/trimmingمن القسم )

 (2( نحدد البعد بـ)Distance( و امام )Auto extend to stockاختٌار ) ًنلغ 

 (End Extension/trimmingمن القسم )

 (2( نحدد البعد بـ)Distance( و امام )Auto extend to stockاختٌار ) ًنلغ 

 

3- (Define the Tool تعرٌف اداة القطع ) 

( ثم ننقر على الزر Toolننقر على )( Turning Operationمن صندوق الحوار )

(Select( فٌظهر لنا التبوٌب )Part Tool Table) 
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 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ه( فٌظهر لنا تبوٌب جدٌد من( )Add Turning Toolثم ننقر على الزر )

 نختار نوع اداة القطع 

 
و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة ٌظهر لنا صندوق ( Int.Threadنختار )

 حوار من خالله ٌمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذٌتها الخ 

 

 

 ( نحدد TooLDataمن التبوٌب )

 Spin=(1000*V)/(π*D)تحدد السرعة بالمعادلة 

 D=(33.5) & v=(80)بما ان 

Spin=(1000*80)/(π*33.5)≈750 rev/min. 

 االن نحدد 

  Spin finish=(750) & Spin normal 

 

 

 

 اتجاه اداة القطع 

 الموضع  

 ابعاد قلم الخراطة 

Set the A parameter to 18 

Set the c parameter to 4 

Set the D parameter to 80 

Set the F parameter to 32 

Set the Ra parameter to 0.1 

 (( )leftاالتجاه )

 (الموضع )



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 (Define the technological parametersتعرٌف المتغٌرات التكنلوجٌة ) -4

 ( ونحدد الخٌارات التالٌة technologicalننتقل للصفحة )

 
  

 

 

 

 ( نختار Dataمن التبوٌب )

 (Pitch unit(= )1.5)-------الخطوة 

 ( =(Minor Diameter(33.5) 

(External finish(=) Yes) 

(Thread finish(=) Yes) 

 
  

 المحاكاة  -

 (Save & Calculateنضغط على الزر )

 (Simulateنضغط على الزر )

 

 (Simulateٌظهر لنا صندوق حوار )

 محاكاةاللٌقوم البرنامج ب () نقوم بالتشغٌل (Host CAD)نوع المحاكاةم باختٌار ونق

 ( Exit( نضغط على الزر )Turning Operationإلنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار )

 

( نضغط Turning Operationبعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جٌد و للخروج من صندوق الحوار )

 ( Exitعلى الزر )

 

 

-(Mode)—( Long internal)      

-(Working area)---( Multiple)  هنا تتم الخراطة فً عدة اشواط 

-(Step down( = )1.1) 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ( Add a Cutoff Operation) قطع )فصل(اضافة عملٌة  -

 

( و من القائمة الجانبٌة Operationsمن شجرة التصمٌم ننقر بالزر االٌمن على ) -5

( او من الشرٌط كما Cutoff( ومنها نختار )Add Turning Operationنختار )

 بالشكل 

                         

 (Define the Geometryتعرٌف هندسة الشكل ) -6

 ( Turning Operationٌظهر لنا صندوق الحوار )

 

 
 

 و منه نعرف التالً 

 ( هندسة الشكل "هندسة عملٌة الخراطة او مسارها"Geometry) - د

 ( Wireframe( نتأكد من اختٌار )Geometryفً المقطع )

 
 ( Geometry Editالجانبً )ثم ننقر على رمز الورقة فٌظهر لنا اللوح 

 الشرٌط 

 شجرة التصمٌم 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 تأكد من اختٌار (Chainمن القسم ) 

 (Curve ثم من على الشاشة نختار الخط االول )

 كما بالشكل التالً 

 
 

 (Chain listفً ) ( موافقننقر على عالمة )

 السلسلة فً المربع االبٌض ثم نوافق مرة فتظهر  

 Turningفنعود الى صندوق الحوار ) ىاخر

Operation) 

( فٌظهر لنا Modify Geometryننقر على الزر )

"بداٌة الخراطة و اللوح الجانبً الذى ٌمكننا من تحدٌد نقطة بداٌة القلم و نهاٌته 

 نهاٌتها"

 

 (Start Extension/trimmingمن القسم )

 (2( نحدد البعد بـ)Distance( و امام )Auto extend to stockاختٌار ) ًنلغ 

 (End Extension/trimming) من القسم

 (2( نحدد البعد بـ)Distance( و امام )Auto extend to stockاختٌار ) ًنلغ 

 

7- (Define the Tool تعرٌف اداة القطع ) 

( ثم ننقر على الزر Tool( ننقر على )Turning Operationمن صندوق الحوار )

(Select( فٌظهر لنا التبوٌب )Part Tool Table) 
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 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 ه( فٌظهر لنا تبوٌب جدٌد من( )Add Turning Toolننقر على الزر )ثم 

 نختار نوع اداة القطع 

 
و بمجرد ان ننقر على اداة القطع المناسبة ٌظهر لنا صندوق ( Ext. Grooveنختار )

 حوار من خالله ٌمكننا ان نحدد ابعاد اداة القطع و موضعها و سرعتها و تغذٌتها الخ 

 
 

 ( نحدد TooLDataمن التبوٌب )

 (نختار Spin Unitsمن )

Constant Surface Speed (CSS) 

Spin normal & Spin limit.(=111) 

Feed normal ( =1.18) 

 

 اتجاه اداة القطع 

 الموضع  

 ابعاد قلم الخراطة 

Set the b parameter to 0 

Set the c parameter to 35 

Set the D parameter to 60 

Set the E parameter to 0 

Set the Ra parameter to 0.2 

 (( )leftاالتجاه )

 (الموضع )



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

 (Define the technological parametersتعرٌف المتغٌرات التكنلوجٌة ) -8

 ( ونحدد الخٌارات التالٌة technologicalننتقل للصفحة )

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاكاة  -

 (Save & Calculateنضغط على الزر )

 (Simulateنضغط على الزر )

 

 (Simulateٌظهر لنا صندوق حوار )

 محاكاةاللٌقوم البرنامج ب () نقوم بالتشغٌل (Host CAD)باختٌار نوع المحاكاةم ونق

 ( Exit( نضغط على الزر )Turning Operationإلنهاء المحاكاة و العودة لصندوق حوار )

 

( نضغط Turning Operationبعد التأكد من ان الخراطة تمت بشكل جٌد و للخروج من صندوق الحوار )

 ( Exitعلى الزر )

 

 

 

 

 

 

-(Mode)—( Long external)      

-(Tool side)---( Left)  

-(Corner)------( Chamfer) 

-(Location)----( Right) 

-(Chamfer parametersنحدد ) 

-(Distance X(=)1) 

-(Distance Z(=)1) 

 



 وسلم هو ال هلنصرة رسول هللا صلى هللا علٌ

استخراج )انشاء( ملف  ىاالن بعد ان اتممنا كل عملٌات الخراطة لم ٌتبقى لنا سو

(GCode ًكالتال ) 

 

( و من القائمة الجانبٌة Operationsمن شجرة التصمٌم ننقر بالزر االٌمن على ) -1

 التالً  ( او من الشرٌط كما بالشكلGenerate( ومنها نختار )GCode Allنختار )

 
 

 ( لكل العملٌاتGCodeٌتم انشاء )سوف  -2

 
  ( فً ملف مذكرة كما بالشكل التالً GCodeٌتم عرض ) ءو بعد االنتها  -3

 

 
 

 .لٌتم تشغٌله  ةاالن ٌمكنك تخزٌن الملف على )فالش( ثم نقله الى االل -4

 

 .و بهذا نكون قد انهٌنا انتاج كامل القطعة

  هتتم الصالحات وصلى هللا و سلم على سٌدنا محمد و اله و صحب هو الحمد هلل الذى بحمد

 

 


