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Abstract 

Numerous efforts have been directed to convert the physical model ( in-hand 
model) to a computer model. This work is dedicated for the cubic Bezier surface 
reconstruction based on finding the positions of the sixteen control points that form the 
surface of the product. The idea is based on inverse progressive search (IPS) method 
rather than the approximate surface fitting method already used in previous researches. 
The presented method is based on three successive steps:(a) converting the continuous 
coordinate measuring machine (CMM) data to discrete data,(b) estimating the 
positions of the 12 boundary control points and (c) estimating the positions of the 4 
intermediate control points to generate the intended surface. To show the feasibility of 
the suggested method two experimental examples are conducted. The results show the 
validity and effectiveness of the method from the accuracy and computation time point 
of view. 
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زير ثالثي اإلبعاد من الدرجة الثالثة باالعتماد على طريقة طريقة جديدة إلعادة تركيب سطح بي
  مطابقة مضلع السطح

  الخالصة
تحويل النماذج او المنتجات النهائية إلى والرامية هنالك الكثير من الجهود التي بذلت من قبل الباحثين 

ن الدرجة يهدف البحث الحالي الى اعادة انشاء سطح بييزر م). نماذج حاسوبية(الى نماذج مرنة 
الفكرة . المكونة لسطح النموذج النهائيالثالثة باالعتماد على ايجاد مواقع نقاط السيطرة الستة عشر 

 (Surface Fitting)األسطحلباس إبدال من طريقة  (IPS)طريقة البحث العكسي التقادميعلى تعتمد 
) أ: (ثالثة مراحل متواليةالطريقة المقترحة تعتمد على . ةسابقفي البحوث الالتقريبية المستخدمة 

تخمين مواقع نقاط ) ب(, االحداثيات الى بيانات متقطعة ماكنة قياسالبيانات المستمرة ل تحويل
توليد لتخمين مواقع نقاط السيطرة االربعة الداخلية ) ج(, السيطرة االثنى عشر المحيطية للسطح

تم اعادة توليد سطحين لنموذجين  لغرض معرفة امكانية تطبيق الطريقة المقترحة. السطح المطلوب
  اثبتت النتائج مشروعية الطريقة المقترحة وكفائتها العالية من حيث الدقة والسرعة. مختلفين
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