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 الخالصة
حيث تمر ,ان اغلب العمليات التصنيعية والتشغيلية تنجز باستخدام مكائن التشغيل المختلفة       

من العمليات التشغيليه المختلفة ابتدأ من المادة االوليه وصوال الى المنتج النهائي المشغوالت بسلسلة 
قبل اجراء عملية تشغيل المشغوالت تهئ هذه المكائن و تشمل عمليه التهيئه تثبيت عدة .المطلوب 

ان .د عمق القطع وسوائل التبري,معدل التغذيه ,المشغوله تحديد سرعة القطع ,المثبتات,القطع المناسبه
وايضا دقة ابعاد المنتجات واالجزاء المصنعة  دقه عمليه التهيئه تؤثر على دقة عمل الماكنه

وكنتيجه فعدم دقة الماكنة يؤدي الى ارتفاع تكاليف ,اوالمشغلةوالتي تعتمد على دقة اجزاء الماكنة
من خالل  في هذا البحث تم تخطيط عمل ماكنة الخراطة بتخطيط عمل عده القطع.ووقت التشغيل 

) 12(حيث تم اجراء تطبيق عملي بتشغيل ,لعده القطع ) Setting up size(ايجاد بعد التهيئه االمثل
 عينه باقطار مختلفة متقاربة على ماكنة الخراطة وايجاد افضل بعد تهيئة للعدة عن سطح المشغوله

تخراج بعد التهيئأ المثالي تم اس,لغرض تمكيننا من استخدام ماكنه الخراطة في عمليات تشغيليه مختلفه
=mm 841.70 المخطط معادله احتساب بعد التهيئأ وباالعتماد على قيم مستحصله من  بواسطة

ان ايجاد بعد التهيئة المثالي ضروري لتقليل عدد مرات ضبط عدة ).Dotted Diagram(النقطي
وكلفة التشغيل الى اقل مايمكن وبالتالي تقليل وقت ) زيادة الوقت بين اعادة الترتيبات للعدة(الماكنه 

اليجاد بعد التهيئة  Q.Basicلهذا الغرض تم تصميم وبناء برنامج معان بالحاسوب باستخدام لغة ,
  .المثالي 

          , المخطط النقطي , بعد التهيئه , عمليات التشغيل , ماكنه العده      -: الكلمات المرشده
  Q-Basicلغة                                 

 
Computer- Aided Setup Planning of Machine Tools For 

Different Machining Operations  
 
Abstract 

Most of machining &manufacturing operations done by different 
machining machine tools, where the machining parts pass through different 
machining operations, starting from raw material to the final product. Machining 
parts accuracy depends on machine accuracy, inaccuracy of machine leads to long 
operation time &high cost. In this research planning turning operation machine 
including cutting tool planning by finding the best setting up size of cutting tool. 
The practical application has been done by machining (12) samples in different 
size on turning machine &finding best setting up size for the cutting tool from the 
surface of the machining part by using dotted diagram& setting up size Equation, 
we found best setting up size=  41.70 8 mm  for different operations of turning 
machine. So finding the best setting up size is necessary to decrease the times of 
turning machine tool setup (increasing the time between tool re-setup) to decrease 
the machining time& cost to minimum as much as possible. Using Q-Basic 
language to build computer aided Program to find optimum setting up size.     
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