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ABSTRACT  

The future of computer-aided design (CAD) and computer-aided manufacturing 
(CAM) depends on the ability of their two processes to communicate with each 
other and with intermediate manufacturing database. Therefore, the development of 
a successful approach to the integration of CAD and CAM will require solution to 
several fundamental problems in planning and geometric reasoning. The first 
problem is the interface between CAD and CAM, that automatic feature 
recognition is an indispensable technique to solve this problem. We address this 
problem by developing an algorithm, which is considered an effective approach to 
extraction and of hybrid manufacturing features of symmetrical parts. The 
developed algorithm is based on the syntactic pattern primitive concept supported 
by production rule technique. This approach is considered a powerful tool applied 
to feature recognition field for symmetrical parts.  
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  شكال المتماثلةأتمتة تميز السمات لأل

  
  الخالصة

ان تحقيق التكامل بين أنظمة التصميم والتصنيع المعانان بالحاسوب واحدة مـن أهـم تلـك        
التقنيات التي عززت من عملية تطوير تلك األنظمة وذلك عن طريق زيادة اإلنتاجية، وما توفره 

كمرحلة من اجل تلك التقنية من مرونة عمل واتصال بين كافة المراحل اإلنتاجية، والذي يعتبر 
ان الهدف الرئيسي من البحث هو بناء وتطوير بيئة عمـل  . تحقيق التصنيع المتكامل بالحاسوب

متكاملة مؤتمتة لتخطيط العملية لربط فعاليتي التصميم والتصنيع المعانان بالحاسـوب لتحقيـق   
ليـل الشـكل   التكامل الفعلي بينهما،وذلك عن طريق تطوير نظام يمتلك القدرة على استقراء وتح

الهندسي من اجل تميز السمات التصنيعية للمنتج الممثلة في قاعدة بيانات نظام التصميم المعـان  
بالحاسوب وتمويل تلك البيانات التصميمية إلى أوامر تصنيعية مناسبة ممثلة بوثيقة تخطيط العملية 

لمواجهـة مشـكلة    تم تطوير وبناء مدخل وطريقة ذات فاعليـة .من اجل التشغيل النهائي للمنتج
االستدالل الهندسي وتميز السمات التصنيعية لتحقيق التكامل األمثل بين فعاليتي التصميم المعان 
بالحاسوب وتخطيط العملية المعان بالحاسوب باالعتماد على مبدأ نماذج القواعد المنطقية المسندة 

ذات المقاطع المتماثلة حـول  بأسلوب قواعد اإلنتاج لتميز السمات التصنيعية لألشكال الهندسية 
المحور المركزي، تعتبر طريقة التميز بواسطة النماذج القواعد المنطقية إحدى الطرق الرئيسـية  
المعتمدة في تميز األشكال ذات المقاطع المتماثلة لما تمتلكه هذه الطريقة من فاعلية ومرونة عالية 

  .في تميز األشكال الهندسية
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