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SVAZEK 9 (1964) APLIKACE MATEMATIKY ČÍSLO 3 

VYGULATENIE PRENIKOVEJ HRANY DVOCH ROTACNYCH PLOCH 

JOZEF KLIMČÍK 

(Došlo dňa 24. aprífa 1963.) 

Za účelom vygulatenia prenikovej hrany dvoch rotačných ploch je použitá 
kanálová plocha tzv. rúrová plocha vytvořená gulovou plochou, ktorá sa do
týká obidvoch rotačných ploch. 

1. ÚVOD 

Rotačná válcová plocha je vytvořená priamkou, rovnoběžnou s danou priamkou, 
keď sa otáča okolo danej priamky. Móže byť však vytvořená gulovou plochou s kon-
štantným polomerom, ak sa gulová plocha pohybuje po pevnej priamke. V tomto 
případe rotačná válcová plocha je obalovou plochou — kanálovou plochou, speciálně 
rúrovou plochou. 

Ak sa gulová plocha K O poloměre r (obr. 1) pohybuje po krivke m, obalovou 
plochou je všeobecná rúrová plocha <£, ktorej sa dotýká gulová plocha K V kružnici k, 
ležiacej vždy v príslušnej normálo-
vej rovině. 

Zdánlivý obrys plochy <P v pravo-
uhlom premietaní je paralelná křiv-

Obr. 1. Obr. 2. 
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ka s kolmým priemetom mx vo vzdialenosti r. V ďalšom bude rúrová plocha po
užitá na vygulatenie prenikovej hrany dvoch rotačných ploch [1], [2], [3]. 

Zostrojenie prenikovej čiary dvoch rotačných ploch je znázorněné na obr. 2. 
Dve rotačné válcové plochy 1<P, 2$ s róznobežnými osami ]O, 2O v priemetni n 
a polomermi 1r9

 2 r prenikajú sa v priestorovej čiare 4°. Priestorová kvartika v danom 
případe premieta sa do dvojnásobnej hyperboly. Jednotlivé body prenikovej čiary 
sú zostrojené použitím pomocných rovin o, o' rovnoběžných s priemetňou n. Po
mocné roviny sú v rovnakej vzdialenosti d od priemetne n nad ňou a pod ňou. 

Ak by boli za daných podmienok rotačné válce s rovnakými polomermi, prieme
tom prenikovej kvartiky sú dve priamky (tzv. rozpad). 

Asymptoty boli nájdené ako rozpadové priamky prenikovej čiary valca 1<P s osou 
*O o poloměre 1r a valca s osou 2O ale so zváčšeným polomerom *r. 

P o z n á m k a . Pretože za zvolených podmienok v ďalšom sa prenikové čiary budu 
premiatať do dvojnásobnej čiary, bude prenik riešený použitím pomocných priemetov 
ploch len nad priemetňou n. 

2. VYGULATENIE PRENIKOVEJ HRANY DVOCH ROTAČNÝCH VALCOV 
S RÓZNOBEŽNÝMI OSAMI V 2o A S RÓZNYMI POLOMERMI xr, 2r 

Preniková čiara c rotač
ných valcov ! $ a 24>, ktorej 
priemetom je cx (obr. 3), 
bola zostrojená vyššie uve
deným spósobom, tj. uži
tím pomocných rovin o 
pričom osi sú zvolené v prie
metni 7i, do ktorej premie-
tame. Za účelom vygula-
tenia prenikovej hrany c 
valcov *<í> a 2& najdeme 
prenikovú čiaru m valca 
1<P' o poloměre V + r 
(os 1o) s valcom 2<P' o po
loměre 2 r -h r (os 2O). 

Priemet mx prenikovej 
čiary m zostrojíme tak isto 
ako priemet cA čiary c (na 
obr. 3 je zostrojený priemet 
bodu M). 

Rúrová plocha vytvořená 
gufovou plochou K o polo
měre r (velkosť poloměru Obr. 3. 
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je teoreticky Iubovolná v medziach co > r > 0, tzn. r 4= co, 4= 0; prakticky od 
zvolenej velkosti poloměru r závisí krivosť vygulatenia) tak, že jej střed M sa pohy
buje po prenikovej čiare m, dotýká sa obidvoch a to valca *4> v krivke 1 m a valca 
2<P v krivke 2m. 

Střed M gulovej plochy K a bod dotyku 1 M (čiary 1m) s valcom 14> ležia v každej 
polohe na normálách valca 1<P vo vzdialenostiach (V I r) : V. V druhom priemete 
sú v skutočnej velkosti M2 H ío2 = (*r + r) a *M 2 H *O2 = ír. Priemet vzdiale-
ností Mj H 1O1 je skrátený v poměre *^r '.^r -\- r). 

Obdobné zostrojíme dotykovú čiaru 2 m a to skrátením vzdialeností M l 2 o 
(v priemete Mx —I 2OX) v poměre 2 r : ( 2r + r). Dotykové čiary *m a 2 m premietajú 
sa ako dvojnásobné čiary do hyperbol. 

3. VYGULATENIE PRENIKOVEJ HRANY ROTAČNÉHO VALCA S ROTAČNÝM 
ANULOIDOM (TORUS) 

Rotačný válec 1<P daný je osou ío, polomerom 1r; rotačný anuloid 2$ daný je 
osou 2O mimobežnou s osou valca ío, 1o JL 2O kružnicou stredov tvoriacich meri-
diánových kružnic a polomerom meridiánovej kružnice 2 r . Ak os xo rotačného valca 
1<P položíme do priemetne n (obr. 4), potom os 2O rotačného anuloidu 2<P je kolmá 

na TI. Předpokládáme, že 
kružnica stredov meridiá-
nov s leží v n. 

Prenikovú čiaru c ploch 
1(ř. 2<P zostrojíme analo
gicky ako v predošlom 
případe pomocou strano-
rysov. 

Aby sme mohli preni
kovú hranu vygulatiť, 
nech sa pohybuje gulová 

- plocha K o zvolenom 
poloměre r (volitelnosť 
velkosti poloměru r ako 
v predchazajúcom přípa
de) svojím stredom M po 
prenikovej čiare m valca 
* # ' [os !O, poloměr ( ! r + 
+ r) a rotačného anuloi
du 2<P' [os 2O, středová 
kružnica s, poloměr meri
diánovej kružnice ( 2r + 
+ r)J. Оbr. 4. 
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Preniková čiara m je teda nájdená obdobné ako preniková čiara c pomocou rovin 
o rovnoběžných s priemetňou 7c. 

Dotykové křivky írn a 2m, v ktorých gulová plocha K (vytvárajúca gufovú plochu) 
dotýká sa rotačného valca *<2> a rotačného anuloidu 2&, sú zostrojené opáť použitím 
pomocných priemetov, pričom sa premietajú do dvojnásobných čiar. 

V náryse sú vzdialenosti M2M2 = r, lM2 -\1o2 — V v skutočnej velkosti 
a obdobné v treťom priemete M 3

2 M 3 = r, 2M3 -I 2 s 3 = 2 r . Uvedené vzdialenosti 
sa skracujú v prvom priemete v poměre 1r : (V -f- r) připadne 2 r : (2r -f r). 

4. VYGULATENIE PRENIKOVEJ HRANY DVOCH ROTAČNÝCH ANULOIDOV 
S RÓZNYMI POLOMERM1 

Rotačné anuloidy !4>, 24> o polomeroch tvoriacich kružnic V, 2 r položme do 
priemetne n tak, aby ich osi V 2O bolí na ňu kolmé a kružnice stredov tvoriacich 
kružnic 1s a 2s aby ležali v nej. 

Obr. 5. 

Preniková čiara c anuloidov 14>, 2<ř ako aj preniková čiara m anuloidov '$', 2<P. 
s polomermi (lr + r), ( 2r + r) je nájdená známým už spósobom pomocnými rovi
nami o rovnoběžnými s priemetňou n (na obr. 5 je rovina a vo vzdialenosti d od n)' 
Na obr. 5 sú takto zostrojené body M a M'. 
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Rúrová plocha vytvořená gulovou plochou K dotýká sa pozdíž čiary ím plochy 
1<& a pozdíž čiary 2m plochy 2<P. Ich zostrejenie je úplné obdobné ako v predošlých 
prípadoch. 

5. ZÁVĚR 

V článku bolo ukázané výhodné použitie rúrovej plochy na vygulatenie prenikových 
hrán dvoch rotačných ploch (napr. pri odliatkoch). Priemety prenikových čiar mo-
žeme zostrojiť aj iným spósobom ako bolo vyššie uvedené napr. aj metodou gulo-
vých ploch (sférických kružnic). Kvóli jednoduchosti bola použitá metoda pomoc
ných rovin. 

Na vygulatenie prenikových hrán dajú sa použiť aj iné druhy kanálových ploch 
ako použitá rúrová plocha. Konštrukcie vo váčšine prípadov sú však náročnejšie 
a ich použitie nie je ani žiadúce. 
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Р е з ю м е 

ЗАКРУГЛЕНИЕ ПРОНИЦАТЕЛЬНОГО КАНТА ДВУХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ 

ЙОЗЕФ К Л И М Ч И К (1о2еГ К.Нтс1к) 

В технической практике иногда надобно закруглить проницательный кант 
двух поверхностей вращения. В статье рассматривается закругление проница
тельного канта двух поверхностей вращения, при котором была применена по
верхность трубы в качестве специальной канальной поверхности, созданной 
посредством шаровой поверхности. 

В статье решены следующие случаи: 

1. Закругдение проницательного канта двух цилиндров вращения с пересекаю
щимися осями. 

2. Закругление проницательного канта цилиндра вращения с тором. 

3. Закругление проницательного канта двух торов. 
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Zusammenfassung 

AUSRUNDUNG DER DURCHDRINGUNGSKANTE 
ZWEIER DREHFLÄCHEN 

JOZEF KLIMCIK 

In der technischen Praxis kommt manchmal das Bedürfnis vor, die Durchdrin
gungskante zweier Drehflächen auszurunden. In der Arbeit wird diese Ausrundung 
mit Hilfe einer Rohrfläche behandelt, u. zwar als Spezialfall bei einer Kanalfläche, 
die durch eine Kugelfläche gebildet wurde. Die Rohrfläche berürth beide Dreh
flächen. Beim Konstruieren der Schnittkurven wurden Hilfsebenen benützt. 

Im Artikel sind folg. Fälle gelöst: 

1. Ausrundung der Durchdringunskante zweier Drehzylinder mit auseinander
laufenden Achsen. 

2. Ausrundung der Durchdringungskante eines Drehzylinders mit dem Torus. 

3. Ausrundung der Durchringungskante zweier Tori. 

Adresa autora: Inz. Jozef Klimcik, Katedra matematiky a deskriptivnej geometrie Vysokej 
skoly technickej, Svermova 3, Kosice. 
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