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Abstract  

The objective aim of this research is to develop an algorithm for design and 
manufacture sculptured surfaces that are common in a wide variety of products such 
as dies, automobile, and aircrafts components. In the design stage Bezier technique 
has been used to represent the desire surface. In rough-machining stage, the number 
of intermediate layers depend on the geometry of the desired surface and on the 
maximum allowable depth of cut, an algorithm has been proposed to represent these 
layers, whereas another efficient algorithm has been proposed to represent the semi-
finished layer depends on the tangents and normal vectors along all the points of the 
desired surface to create the offset surface. The desired surface generated points using 
Bezier technique are used as cutter location points for the finish machining tool path. 
Flat end mill (φ 12mm) has been used for the intermediate stages machining 
(roughing), while (φ 12mm) ball end mill have been used for both semi-finish and 
finish machining. The developed algorithm have been tested by several designed 
sculptured surfaces, its proved good flexibility and efficiently in all of its stages, the 
results have been implemented for machining one of these surfaces [fifteen 
intermediate layers, semi-finished layer, and finished] using 3-axis vertical CNC 
machine. The proposed rough machining algorithm reduces the machining time as 
compared with contour tool path by 15% for case study two and  reduces the NC file 
size 52% for case study three. 
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  في تشغيل السطوح المتعرجة تطوير خوارزمية لتمثيل الطبقات البينية
  الخ!صة 

والش�ائعة  المتعرج�ةيھدف ھ�ذا البح�ث ال�ى ابتك�ار وتط�وير خوارزمي�ة لتص�ميم وتص�نيع الس�طوح 
ت�م اس�تخدام تقني�ة , منتج�ات متنوع�ة مث�ل القوال�ب واج�زاء الس�يارات والط�ائرات وغيرھ�اا/ستخدام في 

أن ع�دد الطبق�ات البيني�ة لمرحل�ة التش�غيل . لجميع مراحل التصميملمتعرجة بيزر لتوليد وتمثيل السطوح 
وم�ن خ�Hل , يعتمد بشكل كبير على ھندسة السطح وعلى اعظم عمق قطع مسموح به) الخشن ( ا/ولي 

وك�ذلك ت�م اقت�راح ,  ةالمتعرج�ھذا البحث تم اقتراح خوارزمي�ة لتولي�د وتمثي�ل الطبق�ات البيني�ة للس�طوح 
خوارزمية كفوءة اخرى لتمثيل السطح شبه المكتمل اعتمادا على المتجھات المماس�ية والمتج�ه العم�ودي 

يقة بي�زر لوص�ف الس�طح اما نقاط السطح التي تم توليدھا بطر, اط السطح لتوليد السطح الموازي قلكل ن
  .مادھا كنقاط مواقع للعدة لتوليد مسار العدة للتشغيل النھائيتفقد تم اع النھائي

مل��م لتش��غيل الطبق��ات البيني��ة وع��دة  12اص��بعية ذات نھاي��ة مس��توية وبقط��ر  تفري��زت��م اس��تخدام ع��دة 
تم اختب�ار  .ح النھائيلتشغيل السطح الشبه نھائي والسط ملم 12و بقطر  تفريز اصبعية ذات نھاية كروية

واثبت�ت مرون�ة وكف�اءة جي�دة ف�ي  المتعرج�ةالخوارزمية المقترح�ة م�ن خ�Hل تص�ميم ع�دد م�ن الس�طوح 
سطح ش�به نھائي�ة , طبقة بينية  15( السطوح  ھذه واستثمرت نتائج التصميم لتشغيل احد, جميع المراحل

أن الخوارزمية المقترح�ة لوص�ف و  . رقميباستخدام ماكنة تفيز عمودية ذات تحكم ) و السطح النھائي 
تشغيل السطوح المتعرجة اعطت نتائج ممتازة عند مقارنتھا م�ع بع�ض الخوارزمي�ات الج�اھزة حي�ث ت�م 

وبنفس الوقت ف�أن الحج�م الكل�ي لبرن�امج التثش�غيل   للحالة الثانية %)15(تقليل الزمن الHزم للتشغيل بـ 
  .  للحالة الثالثة%) 52(تم تقليله بحدود 


