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ABSTRACT  
      This research involve with creating a program in basic language after modulating 
the  equations which describes the coordinates of any point lays on the involute  
curvature. With the aid of a subroutine program, the main program transmits the 
resultant data to a "dxf" file in order to be useful in using with any package under 
AutoCAD. After that it's easy to get a precise drawing for the involute of the gear 
under concern. The resulting drawing can be used to produce the deferent types of 
gears tools.   

  
 ACADباستخدام  لتفافاال منحنى رسموبمساعدة الحاسوب تصمیم التروس 

  
  الخالصة

تع دیالت عل ى المع ادالت الریاض یة الت ي  إج راءبرن امج بلغ ة البیس ك بع د  یتضمن ھذا البح ث بن اء
بتك وین مل ف ، بمساعدة برنامج فرعيیقوم ھذا البرنامج، . نقاط منحنى التفاف التروس إحداثیاتتصف 

یمك ن اس تخدام  حی ث  .المس تخرجة م ن عملی ة تش غیلھ االلتف افجمیع نقاط منحن ى  یتضمن (dxf)نوع 
وبذلك ی تم الحص ول .  (ACAD)تحت مجموعة الفي أي برنامج تصمیم ھندسي یعمل  (dxf)إلملف 

 إنت اجع دد  حیث یمكن استخدام الرسم الناتج ف ي تص نیع .للتروس بدقة عالیة االلتفافعلى رسم منحنى 
 .تروس بمختلف أنواعھاال
 
  المقدمة 

على ان ھ المس ار ال ذي ترس مھ أی ة نقط ة عل ى خ ط مس تقیم )  ( Involute یمكن تعریف االلتفاف      
 ویس  مى ھ  ذا المس  تقیم بخ  ط التك  وین . یت  دحرج ب  دون ان  زالق عل  ى المح  یط الخ  ارجي ل  دائرة ثابت  ة 

Generation Line)(. [2, 1]  أس  نانالتقلیدی  ة تك  ون ذات التف  اف متماث  ل عل  ى جھت  ي  الت  روس 
وف ي حال ة األداء باتج اه  .قابلی ة األداء باتج اھین متعاكس ین للحرك ة وھ ذا التماث ل یعط ي الس ن, التروس

  ] 4,3. [متانة وزیادة في سعة األحمال التي یستوعبھا یصمم الترس ال متناظر ألعطاه واحد
لكن ھ . دائرة كما انھ لیس منحنى منتظم یخض ع لمعادل ة ریاض یة معین ة ان االلتفاف الیمثل جزء من     

یتك ون بواس طة نقط ة عل ى خ یط مش دود یف ل )  plane curve(منحنى مستوي  في الحقیقة عبارة عن
  :كما ان منحنى األلتفاف ینفرد بالخصائص التالیة. ] 5.  [ من بكرة
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یتدحرج بدون انزالق على دائرة  MNوذلك ألن المماس  BAیساوي المنحنى   BKالمستقیم  -1
  ).(1الشكل  .القاعدة

یك  ون مرك  زه اللحظ  ي ھ  و نقط  ة تم  اس المس  تقیم م  ع دائ  رة , م  ن تك  ون األلتف  اف, لك  ل لحظ  ة -2
  .القاعدة

 .ود على ایة نقطة من نقاط األلتفاف ھو مماس لدائرة القاعدةالعم -3
 [ 6 ]. لیس ھناك منحنى التفاف ضمن دائرة القاعدة -4

تشكیل عدة قط ع خاص ة بتص نیع ھنا تكمن الصعوبة في تشكیل ھذا االلتفاف كرسم ھندسي وبالتالي      
حی ث إن ع دد , غی ر قیاس ي) ( Module  خصوصا إذا كان الترس ذو وح دة قی اس . الترس المطلوب

  .تصنیع التروس تنتج من قبل شركات عالمیة متخصصة لدیھا التقنیات الخاصة بھا
, حتى لو كان غیر قیاسي یت یح الفرص ة واإلمكانی ة  مخطط  ھندسي دقیق اللتفاف أي ترسإن توفر     

  (Projectile Tool Sharping Machine)ماكینة شحذ عدد القط ع األس قاطیة  رشة تمتلكألیة و
وذل ك بع د  .وبالت الي تص نیعھ بواس طة مك ائن التفری ز التقلیدی ة  لتصنیع عدة قط ع خاص ة بھ ذا الت رس ,

حی  ث ی  تم حس  ابھا حس  ب مع  ادالت ) 2(ف  ي الش  كل  ض  حةوحس  اب العناص  ر األساس  یة للت  روس والم
حیث ت م ف ي ھ ذا العم ل اعتم اد  .متوفرة في جمیع المصادر التي تعني بتصمیم التروس تصمیمیة محددة

  . [ 1,2,3,4,5]المصادر 
ش كل ع دة  إلىالمحظوظون بما یكفي ھم من یستطیعون الوصول "بأن )   Nick Carter(وصف      

في بحثھ طریقة لرسم  صف حیث ی" لكي یصنعوا الترس المطلوب ) gear hobber( تصنیع الترس 
   ] 7[ .التروس اللتفافكمقاربة )  ACAD( مخطط بواسطة 

     )Fumitaka Higuchi   ( االلتف افالتعبیر عن منحنیات  ال یمكن"یذكر بأنھ وجماعتھ في بحثھم 
" بش كل مباش ر)  ACAD(  في أنظم ة إشراكھا ال یمكنالدائریة بواسطة معادالت جبریة محددة وبذلك 

  ] 8. [ بصیغة دوال متعددة الحدود االلتفافلمنحنى  تقریبیةبذلك وضعوا خوارزمیة 
استخدم في بحثھ طرق الھندسة الوصفیة األساسیة مص احبة  ) Stephen P. Radzevich(أما      

الت  ي تس تخدم ف  ي تص  نیع )  gear hobber( الت روس  لط رق التحلی  ل المعتم دة لغ  رض تص میم ع  دة
  ]  9[. التروس باستخدام مكائن التشغیل التقلیدیة

مجموع ة منحنی ات  یتك ون م ن االلتف اففان ھذا  Cولیكن لمنحنى معین  involuteالتفاف  أخذنالو     
دائم ا یك ون المنحن ى ف ي نظری ة المنحنی ات . i مواقع مراكز المنحنیات   Cالتي یمثل المنحني   iولتكن 

C عن دائرة تسمى دائرة القاعدة  عبارةBase Circle  .  
سیكون ھذا المماس ھو   Pورسمنا مماس عند نقطة  االلتفافعلى منحنى   Pنقطة ولتكن  أخذنالو      

 االلتف افنقط ة معین ة عل ى  إح داثیاتوالل ذان س یمثالن   Xوالمح ور العم ودي ھ و المح ور   Yالمح ور 
 :ویتم حسابھا كما یلي   Qولتكن 

  
  

X = r { sin  sin   + cos  (  sin   + cos   – 1)}                    …..( 1 )  
 
Y = r { sin  ( 1 – cos   ) + cos  ( sin   –   cos   )}           …...( 2 )  

 
  :حیث

r  : النقطة  إلىھو نصف القطرP .  
  .  Pعند النقطة )  Pressure angle( زاویة الضغط : 



Eng. &Tech. Journal, Vol.31, Part (A), No.15, 2013            Gear Design with the Aid of Computer and    
                                                                                Drawing the Involutes Curve by Using ACAD 
 

 

286 

 

 Pنقطت ین عل ى دائ رة القاع دة اح دھما العم ود عل ى  إل ىمة األقط ار المرس و أنص افالزاویة م ابین :  
  ) 3الشكل رقم ( . Qواآلخر العمود على 

 Yتكون قیمة , P  أسفل Qعندما  وكالھما سالبP أعلى Qموجبة عندما تكون  X,   تكون قیم       
  . ا وتقاس باتجاه خط مركز سن الترسموجبة دائم 

  .كالھما صفر  )   X & Y( تكون قیم  Pعند نقطة       
,  Qمث ل   االلتف افالنقاط األخ رى عل ى  إنبحیث  Pلثابتة عند نقطة معینة )  r,  ( قیم كل من      

 rوالتي عن دھا  ( Pitch Point )نقطة الخطوة لتكون  Pعادة تؤخذ نقطة .   تحسب فقط بتغییر قیمة 
 Pressure )ھ ي زاوی ة الض غط   وتك ون  للت رس ( Pitch radius )ھ و نص ف قط ر الخط وة 

angle ) .[5,1 ] 
  :من المعادلة التالیة   یتم حساب قیمة    

    = (  (   ⁄   ∅ ) −  1 ) − tan∅                        ………….( 3 )  

  :حیث   
  R  : القطر للنقطةھو نصف Q  . 
  .Qزاویة الضغط الخاصة بالنقطة :   ∅  
  

  :الجانب العملي 
اكبر عدد ممكن من النقاط الواقعة على  إحداثیات ھو تحدیداألساس المعتمد في ھذا العمل  إن            

   .والتوصیل بینھا بخطوط مستقیمة متناھیة في الصغر, مركز الترس إلىنسبة , االلتفافمنحنى 
  :الخطوات التالیة  إجراءتم )  Basic( البرنامج بلغة البیسك  إعدادلغرض بذلك 

 )نقل نقطة الصفر  أي الترس ( center )مركز إلى االلتفافلكل نقطة على  اإلحداثیاتنقل  -1
التالیة وحسب ما موضح  م اشتقاق المعادالتبذلك ت .مركز الترس إلى االلتفافعلى  Pمن نقطة  ( 0,0

−  ) ∅r + cos = ′   :( 4 )من عالقات مثلثیة في الشكل رقم   tan∅ )                                       …….. ( 4 )  ′ =  {sin∅ ( −  tan∅) +  cos∅⁄ }                       …….. ( 5 ) 
  :حیث 

r   :نصف قطر الخطوة( Pitch radius ) .  
  . ى االلتفاف نسبة إلى مركز الترساألحداثي العمودي ألي نقطة عل:   ′  . على االلتفاف نسبة إلى مركز الترساألحداثي المماسي ألي نقطة :  ′   .Pالنقطة  إلىنسبة  االلتفافاألحداثي العمودي ألي نقطة على :     . Pالنقطة  إلىنسبة  االلتفافاألحداثي المماسي ألي نقطة على :     . ( Pressure angle )زاویة الضغط  : 

المع ادالت  إنبمقدار نصف سمك السن حول نقطة مركز الت رس، حی ث  االلتفافتدویر جمیع نقاط  -2
  ).5(الشكل رقم حسب , السنفي خط مركز  االلتفافالسابقة تجعل جمیع نقاط 

   ).6(رقم  ستكون عمیلة تدویرھا كما في الشكل K ولتكن نقطة االلتفافیة نقطة على لو أخذنا أ       
 Kوالنقطة ) 0،0( ة مابین نقطة مركز الترسوھي المساف Rقیمة  إیجادیمكن  إننایتضح من ھذا الشكل 

  :حیث 
 R = √ (Y’)2 +(X’)2                                            -------------------(6) 
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  :حیث  γ, ∝وكذلك یمكن حساب الزاویتین 
Tan γ = Y’/X’                                       ---------------------------------  (7) 
Sin ∝ = tt /2r                                         --------------------------------- (8)         
,  r=pitch radius . 

  )6(ومن الشكل رقم 
X”= R cos (∝+ γ)                                    ----------------------------- (9) 
Y”= R sin (a+ g)                               -----------------------------  (10) 

 
  .الترسمركز  إلىنسبة  االلتفافیع نقاط وعندھا نحصل على جم

  :حیث
R  :االلتفافونقطة معینة على  المسافة بین مركز الترس .  
g :نصف سمك السن  زاویة.  
a : االلتفافزاویة تدویر نقاط.  
 

  :استخدام البرنامج
بیانات یطلبھ ا البرن امج  إدخال أساسالبرنامج بلغة البیسك وھو برنامج تفاعلي مبني على  إعدادتم       

 المس تخدمة الخوارزمی ة ) 7 (یوض ح الش كل رق م  حی ث.تتم استجابة البرنامج لھا على شكل مخرج ات
بع د تش غیلھ تح ت نظ ام  ,اس م البرن امج فیھ ا یظھ ر ناف ذة)   8(كم ا یوض ح الش كل رق م . البرن امج لبن اء

MSDOS , والى األسفل تظھر عب ارةPRESSURE ANGLE?  فیق وم مس تخدم البرن امج بكتاب ة
فیس تجیب البرن امج ) Enter( اإلدخ الث م یض غط مفت اح , قیمة زاویة الضغط المطلوب ة لتص میم الت رس

ث م یض غط قیمة نص ف قط ر الخط وة  بإدخاللیقوم المستخدم  ?PITCH RADIUS(r)عبارة  بإظھار
لیق وم المس تخدم  ?NUMBER OF TEETH(N) عب ارة  بإظھاریستجیب البرنامج . اإلدخالمفتاح 

جمی ع  ب إجراءس یقوم البرن امج بع د ذل ك . اإلدخ البكتابة عدد األسنان المطل وب للت رس ویض غط مفت اح 
  :مخرجات التالیةالالحسابات التصمیمیة للترس ویعطي النتائج على شكل 

  (OUTSIDE RADIUS, ROOT RADIUS, DEDENDUM, ADDENDUM, 
CIRCULAR PITCH, DIAMETRAL PITCH, FILLET, BASE CIRCLE 

RADIUS)   
نحتاجھ  ا عن  د رس  م س  ن كام  ل للت  رس ف  ي برن  امج (كم  ا یعط  ي البرن  امج قیم  ة عددی  ة لزاوی  ة ت  دویر 

ACAD( .  
  .البدایةلنقطة  إحداثیاتالذي سیكونھ البرنامج ویطلب    dxfیطلب البرنامج وضع اسم لملف  أخیرا

 الحاس بةف ي نف س موق ع البرن امج ف ي  ,ال ذي وض عھ مس تخدم البرن امج االس م یحمل ,dxfسیظھر ملف 
ث  م تنف  ذ ) 9أ (لیظھ  ر رس  م كم  ا ف ي الش  كل رق  م  ,ACADف تح برن  امج  بع  د, اس  تدعائھیمك ن للمس  تخدم 

  :الخطوات التالیة
رس  م دائ   رة مركزھ   ا نقط  ة البدای   ة ونص   ف قطرھ  ا القیم   ة المعط   اة ف  ي مخرج   ات برن   امج  -1

 .) base circle(لتمثل دائرة قاعدة الترس ) (basicإل
 .االلتفافلكل عناصر )   mirror(إیعازتنفیذ  -2
مركزھا نقطة البدایة ) outside and root circles( نرسم الدائرة الخارجیة ودائرة الجذر -3

 . التي تم الحصول علیھا من مخرجات البرنامج وباألقطار
لنحص ل  ) trim( إیع ازالج ذر باس تخدام دائ رة  الخارجی ة و وال دائرة االلتف افتش ذیب منحن ى  -4

 .على سن واحد متكامل للترس المطلوب
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ب  ین دائ  رة الج  ذر وااللتف  اف وحس  ب القیم  ة الت  ي ت  م الحص  ول علیھ  ا م  ن )   fillet(إلنثب  ت  -5
 .مخرجات البرنامج 

یستنسخ السن الذي ت م تش كیلھ ح ول مرك ز دائ رة )  "array "polar(أخیرا وباستخدام إیعاز  -6
یمكن رس م تش كیل  ) 9الشكل ب( القاعدة بعدد أسنان الترس المصمم لنحصل على ترس كامل

  .عدة القطع الخاصة لتصنیعھ
  

  المناقشةوالنتائج 
یصلح البرنامج كمساعد تصمیم التروس والمسننات وذلك بإدخال زاویة الضغط ، نصف قطر  -1

والقطر الخارجي للترس  یمكن الحصول عل ى جمی ع العناص ر التص میمیة األخ رى الخطوة ، 
  .للتروس

ال ذي یخرج ھ البرن امج حی ث ی تم  dxfفي الحاسبة یتم س حب المل ف  ACADبوجود برنامج   -2
 .الحصول على رسم التفاف الترس المصمم، ومن ثم رسم كامل الترس باعتماد مخرجات البرنامج

علی  ھ لاللتف  اف یمك  ن اعتم اده ف  ي تص  نیع ع  دة قط  ع إلنت  اج الت  رس  الرس م ال  ذي ی  تم الحص  ول -3
المعن  ي وذل  ك باس  تخدامھ ك  دلیل ف  ي مك  ائن الس  ن االس  قاطیھ  حی  ث یمك  ن تص  نیع أق  الم تش  كیلیة 

  .تستخدم في مكائن التفریز التقلیدیة للمقاشط أو مقاطع قرصیة أو إصبعیة
ومس  ننات  البیان  ات التص  میمیة لت  روس ات  ھ م  عت  م اختب  ار البرن  امج م  ن خ  الل مطابق  ة مخرج  -4

  .وقیاسیة وكانت النتائج متطابقةجاھزة 
 وح   دات قی   اسذات  ال   ذي یخرج   ھ البرن   امج م   ع ت   روس االلتف   افمنحن   ى ت   م مطابق   ة رس   م  -5
)modules (كم   ا یظھ   ر ف   ي الش   كل  ض   وئي وكان   ت متطابق   ة إس   قاط جھ   از قیاس   یة بواس   طة
)10,11,12 (.  
ورس م منحنی ات التفافھ ا وب ذلك  وغیر قیاسیةاسیة یتصمیم تروس قیمكن استخدام البرنامج في  -6

 والت ي ال, الت روس غی ر القیاس یة إنت اجیوفر الفرصة للعاملین في ھذا التخصص لتصنیع ع دد 
  .وبكلف مرتفعة خاصة بطلبات إالتنتجھا شركات تصنیع العدد 

 
  االستنتاجات

من الدقة مقارنة م ع البح وث والمقارب ات العمل الذي ینجزه البحث ھو مقاربة على درجة عالیة  -1
   ]  7,8,9,10,11.[المشابھة لھذا العمل

خطوات البرنامج والتي یتم فیھا تحدید  إحدىالقیم في  یمكن التحكم بدقة النتائج عن طریق تغییر -2
 .البرنامج منتحدید نقاط االلتفاف  في عملیة تكرار حساب معادالت)  step(  االنتقالمقدار 

لیعط  ي  ACADیمك  ن تط  ویر العم  ل المع  د ف  ي ھ  ذا البح  ث بحی  ث ی  تم دمج  ھ م  ع مجموع  ة  -3
وھ ذا یتطل ب متخصص ین , مخططات جاھزة لكل من الترس المطل وب والع دة الخاص ة بإنتاج ھ

 .في البرمجیات ذوي خبرة كافیة
 
  

  المصادر
[1].YU Berezovsky ,D. Chernilevsky, M. Potrov, “Machine Design “  
     MIR PUBLESHERS MOSCOW 1988. 
[2]. Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 Tips and Tricks “Involute Gears “ 
      COPYRIGHT   2008 CADQUEST INC.  
[3].E. Buckingham, Analytical Mechanics of Gears, Dover, New York, 1988. 



Eng. &Tech. Journal, Vol.31, Part (A), No.1
                                                                                
 

[4].F.L. Litvin, Gear Geometry and Applied Theory, Prentice
     NJ,1994. 
[5].R.S.KHURMI, J.K.GUPTA a text book of "Machine Design" first 
      2005 EURASIA PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
      RAMANAGAR, NEWDELHI. 110055.  
[6].Yi Zhang ,Susan Finger, Stephannie Behrens , "Introduction to Mechanics",
     Carnegia Millon University. www.cs.cmu.edu
[7].Nick Carter, The Involute Curve, Drafting a Gear in CAD and Applications, 
    Copyright Nicholas  Carter, 2007, Back to 
[8].Fumitaka Higuchi, etal, Approximation of Involute
    Processing Design Laboratory, Cambridge, MA 02139
    Engineering Laboratory Memorandum 05
   University, All rights reserved 
[9].Stephen P. Radzevich, Ph.D.

INVOLUTE GEARS. Gear Solutions  May 2007
[10].Salem company, "Involute Gears Text books"

Draw Involute Gear Teeth. copy right 2009 salem company, Woods
[11].Alexander Kapelevich ,Geometry and Design of Involute Spur Gears with a 

Symmetric Teeth,. Elsevier Science Ltd 1999.                                 
  
 

  
  ] 6[  .االلتفاف

, Part (A), No.15, 2013            Gear Design with the Aid of Computer and 
                                                                               Drawing the Involutes Curve by Using ACAD

 

289 

 

F.L. Litvin, Gear Geometry and Applied Theory, Prentice-Hall, Englewood Cliff,     

R.S.KHURMI, J.K.GUPTA a text book of "Machine Design" first multicolor edition
2005 EURASIA PUBLISHING HOUSE PVT. LTD. 
RAMANAGAR, NEWDELHI. 110055.  Page (1025 – 1035). 
Yi Zhang ,Susan Finger, Stephannie Behrens , "Introduction to Mechanics", 

. www.cs.cmu.edu 
Curve, Drafting a Gear in CAD and Applications,                  

Carter, 2007, Back to cartertools.com 
Approximation of Involute Curves for CAD-System    

Design Laboratory, Cambridge, MA 02139-4307, USA  YNU Digital   
Engineering Laboratory Memorandum 05-1 Copyright °c 2005 Yokohama National  

 December 21, 2006 
dzevich, Ph.D.A NOVAL HOB DESIGN FOR PRECISION 

Gear Solutions  May 2007 
Salem company, "Involute Gears Text books" ,Involute Teeth. Page 77. How to 

copy right 2009 salem company, Woods town. 
Kapelevich ,Geometry and Design of Involute Spur Gears with a 

Symmetric Teeth,. Elsevier Science Ltd 1999.                                  

  

االلتفافیوضح تكوین )  1( شكل 
  
  

Gear Design with the Aid of Computer and    
Drawing the Involutes Curve by Using ACAD 

 

 

     

edition 

                                    

  

A NOVAL HOB DESIGN FOR PRECISION 

How to 

Kapelevich ,Geometry and Design of Involute Spur Gears with a 

  

  
  

http://www.cs.cmu.edu
http://www.cs.cmu.edu


Eng. &Tech. Journal, Vol.31, Part (A), No.1
                                                                                
 

  

  ] 6. [ یوضح العناصر األساسیة للتروس

  
  األساس النظري

, Part (A), No.15, 2013            Gear Design with the Aid of Computer and 
                                                                               Drawing the Involutes Curve by Using ACAD

 

290 

 

  
یوضح العناصر األساسیة للتروس ) 2( شكل رقم 
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  P النقطة  إلىنسبة  االلتفافنقطة على  أیة إحداثیاتیوضح )  4( شكل رقم 

  .والعالقات الریاضیة التي تم تكوینھا إلتمام العمل
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 البرنامج لبناء المستخدمة الخوارزمیة یوضح)  7( شكل رقم 

Start 

Calculate equations of gear design   from 
references [1,2,3,4,5]  

Input Drawing DXF file name 
Input Starting Point                  

Input pressure angle 
Input pitch radius       
Input number of teeth 

  
Step 

  
Calculate the equations  
 [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]   

  

 IF 

Print 

END 
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***************************************************  
 *****RAHMAN UTILITY FOR GEAR INVOLUTE DESIGN *****  

***************************************************  
  

PRESURE ANGLE? 20  
  

PITCH RADIUS(r)? 100  
  

NUMBER OF TEETH (N)? 40  
  

OUTSIDE RAD.= 104.9999                   ROOT RAD.= 93.99754  
  

ADDENDUM= 4.999856          مج             DEDENDUM= 6.002455  
  

CIRCULAR PITCH= 15.708                   DIAMETRAL. PITCH .2 
Fillet= 1.5 

 -----------------------------------------------------  
 ###ANGLE TO ROTATE THE INVOLUTE WITH = 2.249678  ###  

 -----------------------------------------------------  
Base Circle Rad.= 93.96446  

 ----------------------------------------------  
DRAWING (DXF) FILE NAME:test1  

STARTING POINT? 0,0  
  جیوضح مدخالت ومخرجات البرنام)  8( شكل رقم 

  
 )أ ( 
 
  

 
  

  )ب (  
  .ACADبعد فتحھ ببرنامج )   dxf(تنفیذ ملف ) أ( یوضح )  9( شكل رقم 

  .التقلیدیة ACADرسم الترس باستخدام أدوات  لاكتما) ب(                                    
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  باستخدام جھاز األسقاط الضوئي z36m2مع ترس  العمل تطابق) 10( شكل رقم 

  
  باستخدام جھاز األسقاط الضوئي) ( z18m2.5مع ترس  العمل تطابق)  11( شكل رقم 
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