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Abstract 
        Machining of electrically non-conducting materials like glass is still a major 
problem. The principle of electric arc was used to generate high electrical discharge 
(spark) at high currents to machine non-conducting materials at any hardness, which 
is a new approach. 
        EDM system was build for machining of non-conducting cutting materials such 
as glass with new technology including the use of powder (graphite) mixed for 
dielectric solution (tap water) by supplied AC current values (200, 250, 300, 350 and 
400A). Voltage of (70V) was used to cut 3mm thickness of borosilicate glass (BSG) 
to obtain the average surface roughness (Ra) of about (0.003-0.012μm) but the Ra 
before the machining was (0.005-0.006μm). 
        Numerical program called "Simulent" has been used to investigate the process 
control for EDM by using GN, BPN, PN and VQN that could predict the Ra with 
accuracies of 94.236, 94.034, 96.628 and 92.875% respectively from training data 
sets. 
The differences on the Ra at different network models for 3mm thickness of BSG 
never exceed (8%) from testing data sets while the comparison of numerical results 
with experimental results of Ra among the measured values and prediction various 
network models, shows a differences between (1-8%). 
The best predication accuracy is by the use of PN than other network models. 
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تاثیر التیار المستخدم في عملیات القطع بالشرارة الكھربائیة على الخشونة السطحیة 

 لزجاج البوروسیلیكات ومقارنتھا مع نتائج تحلیلیة
  خالصةال

مبـدا القـوس   0 قطع المواد غير الموصلة كهربائيا مثل الزجاج مـازال مـشكلة رئيـسية              
الية عند تيارات عالية وبوجود مسحوق الكرافيـت   الكهربائي تم استخدامه لتوليد شرارات كهربائية ع      

المضاف للماءالصافي واستخدام التيار المتناوب لقطع المواد غير الموصلة عند اية صـالدة وهـي               
  طريقة جديدة

تم بناء منظومة شرارة كهربائية لقطع مواد غير موصلة مثل الزجاج مع تقنية جديدة متـضمنة    
 (70V)تم استخدام فولتيـة 0 مع الماء الصافي بتسليط تيار متناوب استخدام مسحوق الكرافيت ممزوج   

 للحصول على متوسـط خـشونة   (3mm)لقطع سمك (400A-200) وقيم تيار متناوب تتراوح بين 
-0.005)لكن الخشونة السطحية قبل التشغيل كانت (0.012μm-0.003) سطحية صغير جدا حوالي 

0.006μm)0    استخدمة برنامج رقمي يسمى (Simulent)         للسيطرة على عملية القطـع بالـشرارة  
 (Ra)  متمثل بالتنبوء بمعدل الخشونة السطحية(GN, BPN, PN and VQN)الكهربائية باستخدام
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على التوالي من مجموعـة بيانـات   (and 92.875% 96.628 ,94.034 ,94.236) وبدقة تتراوح 
  .التدريب

 لزجـاج  (3mm)ختلفـة ولـسمك    الفرق لمعدل الخشونة الـسطحية عنـد نمـاذج لـشبكة م           
مقارنة النتائج الرقمية مع النتـائج     0 من مجموعة بيانات االختبار    (%8)البوروسيليكات اليتجاوز عن    

التجريبية بين ان معدل الخشونة السطحية بين القيم المقاسة والتنبؤات لمختلف موديالت الشبكة وكان              
  .(%8-1)الفرق بين 

عن موديالت الشبكة االخرى بسبب ان الـشبكة المـذكورة      (PN)افضل دقة متوقعة باستخدام     
  0تستخدم مسار رياضي مفرد وموسع اقل من موديالت الشبكات االخرى
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