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  الخالصة 

ية والتصنيعية لقوالب القـص متعـددة       يهدف البحث الى بناء وتطوير نظام لتوليد ابيانات التصميم        
حيث تمت  , المراحل باالعتماد على الرسوم االولية ذات البعدين لالجزاء المراد تصنيع قوالب النتاجها             

  :معالجة وتطوير البيانات لتوليد تصميم اجزاء القالب المطلوب ببعدين ونصف البعدوفق الخطوات التالية
 .معالجة الشكل الهندسي للمنتج  •
 .يب وضع الجزء في الشريحة المعدنيةترت •
 .حساب احداثيات نقطة تسليط القوة •
 .تصميم االجزاء الرئيسة للقالب •
 .اخيار االجزاء القياسية من قاعدة بيانات قياسية اعدت لهذا الغرض •
 . توليد برامج التشغيل لمكائن التحكم العددي •

يث تكون مخرجات كل مرحلة كمـدخالت       يتم االنتقال بين مراحل النظام المقترح بشكل شبه مؤتمت ح         
  .وقد تم استخدام لغة البرمجة فيجول بيسك للتطبيقات في اعداد جميع الخوارزميات.للمرحلة التي تليها

في انجاز الفعاليات المطلوبة على مجموعة من النماذج االختيارية المقترحة          " اثبت النظام المقترح نجاحا   
على مخرجات النظام وباستخدام ماكنة القطع بالسلك ذات        " اعتمادامما مكن من تصنيع احد هذه القوالب        

  .التحكم العددي
تريب وضع الجزء بالشريحة ,قوالب القص متعددة المراحل , التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب  : كلمات دالة
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Design and Evaluation of a CAD/CAM System for                              
Progressive Dies 

 
Abstract 

The objective aim of this paper is to generate design and manufacturing data of the 
main components of progressive dies depending on a 2D drawing ( low level entities) of 
the desired part , then the drawing data manipulated and improved to create 2 ½ D  
design drawing of the designed progressive die in step by step manner as follows: 

• Geometrical checking of 2D part drawing elements. 
• Pressure calculation. 
• Part layout design. 
• Design of punches, punches holder, pilot, die, and stripper. 
• Construct a standard database. 
• CNC program generation for machining of the designed progressive die parts. 
The output data of each stage of the proposed system have been used as an input date 

for the next stage in semi automated manner  using Visual Basic Language for 
Applications [VBA].The system have been implemented for design several progressive 
dies of different parts to illustrate the system flexibility, then the design results have been 
implemented for manufacturing one of these dies CNC wire cut machine. 
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