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Abstract 
    In curved surface machining, parametric surface representation is normally used 
for computer aided design (CAD). Parametric surfaces are often machined using a 
flat end mill for roughing and ball end mill for finishing. 
The core of this work is to propose and implement a model that is able to estimate 
the cutting force in milling parametric surfaces with HSS ball end cutter of 
different diameters. For this purpose, a mechanistic model has been developed to 
calculate the cutting forces by dividing the cutting edge into small discrete 
elements and applying simple mathematical expressions for the cutting force 
estimation, once the force of each discrete element is calculated, these elements 
summed up along the cutting edge to obtain the resulting cutting force. The slope 
(inclination angle α) of the surface was included to the model to estimate the 

influence of different conditions of the slope ( oo 9090 +〈〈− α ) which most 

parametric surfaces included. The results showed that the predicted results deviate 
from experimental by (0.6-11 %) for Fx, by (2-10 %) for Fy and by (0.18-14 %)    
for Fz 
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 تنبؤ قوى القطع لعمليات التفريز بالعدد ا�صبعية ذات النھاية الكروية
  الخ�صة

عتمد المفھ�وم الب�ارامتري كاس�اس للتمثي�ل الھندس�ي والتص�ميم ي, في تشغيل السطوح المنحنية         
وتشغل السطوح البارامترية باستخدام ع�دة تفري�ز اص�بعية ذات نھاي�ة , )  CAD(المعان بالحاسوب 

ف�ي ح��ين تس�تخدم ع��دة تفري��ز , ) التش�غيل ا6ول��ي ( للتش�غيل الخش��ن )  Flat end mill( مس�توية 
  .للتشغيل النھائي)  Ball end mill(اصبعية ذات نھاية كروية 

أن الھدف ا6ساس لھذا البح�ث ھ�و اقت�راح انم�وذج لحس�اب وتق�دير ق�وى القط�ع ف�ي تفري�ز الس�طوح 
 وباقط�ار مختلف�ة ة ذات نھاي�ة كروي�ة م�ن ص�لب الس�رعات الع�الييالبارامترية المشغلة بعدد أص�بع

بتقسيم الحد القاطع الى ع�دد  حيث اعتمد ھذا ا6نموذج المفھوم التطبيقي في حساب قوى القطع وذلك
معين م�ن الش�رائح وحس�اب ق�وى القط�ع لك�ل ش�ريحة لوح�دھا وباعتم�اد دوال التحوي�ل المناس�بة  ث�م 

ادخ�ل متغي�ر مھ�م .جمع القوى للعدد المحدد من الشرائح تمكنا من الحص�ول عل�ى ق�وى القط�ع الكلي�ة
ت���أثير الح���ا6ت المختلف���ة وذل���ك لبي���ان )α(لOنم���وذج وھ���و مي���ل الس���طح المش���غل المتمث���ل بزاوي���ة

بين�ت النت�ائج تق�ارب .على قوى القط�ع,والتي تشملھا معظم السطوح الباراميترية ,)-α‹90›90(للميل
 وبمقارنة قيم القطع القصوى  .من ناحيتي القيم والسلوك" بين ا6نموذج المقترح والمسجلة عمليا

 \:سجلت ا6ختOفات ا6تية 
  %  11-1بقيم تتراوح بين )    x( ه محور اختOف قيم قوى القطع باتجا

 %  10-1بقيم تتراوح بين )    y( اختOف قيم قوى القطع باتجاه محور 
 % 14-1بقيم تتراوح بين )    z( اختOف قيم قوى القطع باتجاه محور 

 
 

 
 


