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ABSTRACT 
     This research presents the theoretical model, simulation and experimental 

verification of the maximum stepover estimation for different cases on the machine 
surface profile using the end-filleted cutter in multi-axis machining. Where in this 
research, the equations that detect the maximum stepover at allowable scallop height 
value have been taking into consideration and derived to predict the tool path 
generation for different inclination angles of tool axis. A set of inclination angles of 
cutter tool axis that can machine the workpiece have been taken into consideration 
depending on the shape of the workpiece. The inclination angle of the tool axis, 
effective cutter radius, and the geometrical shape of the workpiece have been studied 
and experimentally verified for milling operation. The results show that the proposed 
model for estimating stepover at constant scallop height can predict the tool path 
generation for machining sculpture surfaces using CNC multi-axis machine. 
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 النالمیتماد عـلى زاویة ـدة باالععار الــد مسالخطوة لتولی یمةحساب ق
  الخالصة

في ھذا البحث ت م بن اء مودی ل ریاض ي وعم ل محاك اة إض افة إل ى إج راء الجان ب العمل ي لحس اب   
ذات النھای ة (لح االت مختلف ة ف ي حال ة اس تخدام ع دة قط ع  أعلى مقدار لقیمة الخطوة التي تتحركھا العدة

اعتم اد واش تقاق المع ادالت الالزم ة لماكن ة قط ع متع ددة المح اور، حی ث ت م ف ي ھ ذا البح ث ) المستدیرة
ك  ذلك , لحس  اب اعل  ى قیم  ة للخط  وة الت  ي تتحركھ  ا الع  دة عن  د قیم  ة االرتف  اع التم  وجي المس  موح بھ  ا

ك ذلك ت م  .استخدمت ھذه المعادالت للتنبؤ بتحدید أفضل مسار للعدة عند ق یم مختلف ة لزاوی ة م یالن الع دة
اضافة للعدة باالعتماد على سطح القطعة المراد تشغیلھا،  األخذ بنظر االعتبار تحدید أفضل زاویة میالن

تم دراسة تأثیر بعض المتغیرات على قیمة الخطوة التي تتحركھا العدة مثل زاویة میالن الع دة،  الى ذلك
ً وعملیاً  لقد أظھرت النتائج م ن خ الل . نصف القطر الفعال للعدة والشكل الھندسي للقطعة المشغلة نظریا

ترح لحساب قیمة الخطوة التي تتحركھا العدة عن د قیم ة ارتف اع تم وجي ثابت ة إمكانی ة التنب ؤ النموذج المق
بتحدید المسار الذي تتحركھ العدة عند تشغیل االشكال المختلفة للسطوح باستخدام مك ائن ال تحكم الرقم ي 
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