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ABSTRACT 
    In this paper the principal objectives is to design a suitable profile that produces 
minimum value of jerk and contact stress keeping the acceleration within a limit 
especially in high-speed machine. Many works in the experimental part are done 
on the synthesis of cam profile in accuracy and system flexibility on the output 
follower motion; but there is a lack in the analytical part. The analytical 
formulation has been done with classical plate theory of un-symmetric cam with 
three circular-arc contact profiles using the equation of circular plate solution due 
to the distributed load comes from the perpendicular contact harmonic motion of 
the follower. The cam used in the paper can be found in cutting and metal forming 
tools, heavy duty of marine engine, and fast manufacturing equipment. The aim of 
the present paper is to calculate the maximum deflection on cam boundaries 
varying with (r and θ) coordinates between beginning and ending of contact 
follower loadings. The results were classified into mathematical model and finite 
element using software ANSYS.  
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متناظرة بوجود ثالث اقواسالغير للحدبة االيزوتروبيكية تخمين التشوه   
لهيئتهدائرية   – تماس   

  :الخالصة

 قيمة اقل عنه ينتج والذي للهيئة المناسب التصميم هو البحث هذا في سيالرئي المبدء ان   
 العالية السرع في الخاصة الحدود ضمن التعجيل على يحافظ بحيث المالمس واالجهاد للجيرك
 الحدبة لهيئة الخارجي الشكل تركيب على العملي الجانب في البحوث من العديد نفذت. للماكنة

 ان. النظري الجانب في نقص هناك يوجد ولكن، للتابع الخارجية كةالحر نظام ومرونة دقة في
 دائرية اقواس بثالث متناظرةال غير للحدبة الكالسيكية الصفيحة بنظرية نفذت النظرية الصيغة
 تعامد من القادم الموزع للحمل نتيجة الدائرية الصفيحة معادالت حل باستخدام ةالمالمس للهيئة

 في تواجدها يمكن البحث هذا في المستخدمة الحدبة ان. للتابع مالمسةال الهارمونيكية الحركة
 هذا من الهدف ان. السريعة التصنيع ومعدات، الثقيلة العمل مكائن، والتشكيل القطع مكائن
 ونهاية بداية بين (r and θ) االحداثيات مع متغيرة الحدبة حدود على تشوه اكبر حساب هو البحث
 باستخدام المحددة العناصر وطريقة رياضي موديل الى تصنيفها تم النتائج. للتابع المالمس الحمل
   .)ANSYS( العناصرالمحددة طريقة برنامج
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