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SVAZEK 10 (1965) A P L I K A C E M A T E M A T I K Y ČÍSLO 5 

PRÍSPEVOK K VYGULATENIU PRENIKOVEJ HRANY ROTAČNÝCH 
PLŮCH S ROTAČNÝMI KVADRIKAMI 

JOZEF KLIMČÍK 

(Došlo dňal . jú la 1964.) 

Vyguíatenie prenikovej hrany rotačnej plochy s rotačnou kvadrikou je 
uskutočnené pomocou rúrovej plochy. Sprievodný trojhran v bode prenikovej 
čiary rotačnej valcovej plochy s rotačným vajcovitým elipsoidom je určený 
graficky. 

V prácach [1], [2] bolo ukázané vyguíatenie prenikovej hrany niektorých rotač-
ných ploch. Vyguíatenie prenikovej hrany bolo uskutočnené pomocou kanálovej 
plochy resp. rúrovej plochy, vytvorenej guíovou plochou s konštantným polomerom, 
ak sa táto pohybuje svojím stredom po prenikovej čiare ploch. 

V tomto příspěvku bude uvedená metoda použitá na vyguíatenie prenikovej hrany 
rotačnej valcovej plochy, rotačnej kuželovej plochy a rotačného anuloidu s rotačným 
elipsoidom, rotačným paraboloidom a s rotačným hyperboloidom. 

1. VYGULATENIE PRENIKOVEJ HRANY ROTAČNEJ VALCOVEJ PLOCHY 
S ROTAČNÝMI KVADRIKAMI 

Vyguíatenie prenikovej hrany rotačnej valcovej plochy s rotačným elipsoidom 

Majme rotačný vajcovitý elipsoid 10 daný osou *O, hlavným meridiánom a rotačnú 
valcovú plochu 2<P s osou 2o a polomerom 2 r . Osi lo, 2o nech určujú priemetňu n, 
do ktorej budeme premietať. 

Preniková křivka dvoch ploch 2. stupňa je všeobecné priestorová křivka 4. stupňa 
(kvartika). Pravoúhlý priemet prenikovej kvartiky dvoch rotačných ploch 2. stupňa 
s róznobežnými osami na spoločnú rovinu súmernosti, určenu osami ploch, je časť 
křivky 2. stupňa — kuželosečky. 

Pravoúhlý priemet prenikovej čiary daných ploch je hyperbola a zostrojíme ju 
známým spósobom. 
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Aby sme mohli vygulatiť prenikovú čiaru c ploch i4> a 2<P, najdeme prenikovú 
křivku m ekvidištantnej plochy X<P' plochy í<& s osou *O, ktorú sme dostali „zváčše-
ním" (ln + r) plochy *$ o poloměr r zvolenej gulovej plochy K s rotačnou válcovou 
plochou 2$' s osou 2O „zváčšenej" ( 2 r + r) plochy 2<£ tiež o r gulovej plochy K 
(obr. 1). Priemet m1 prenikovej čiary m ploch * # ' , 2 # ' zostrojíme obdobné ako prie-
met ct čiary c. Ekvidistantnú plochu 1<P' 
zostrojíme teda „zváčšením" příslušných 
normál ín o r gulovej plochy K. Od 
bodov elipsy nanášame v predížení nor
mály zvolený poloměr r buď na von-
kajšiu stranu elipsy (vonkajšie vygula-
tenie ) alebo dovnútra elipsy (vnútorné 
vygulatenie). 

Okolie prenikovej hrany c ploch *<£, 
2<P nahradíme rúrovou plochou, vytvo
řenou gulovou plochou K o poloměre r, 
ktorej střed sa pohybuje po krivke m 
(r < co ale súčasne r > 0: od zvoleného 
r závisí krivosť vygulatenia; bude to 
platiť i pre ďalšie případy vygulatenia). 

Gulová plocha K SO stredomM dotýká 
sa pri svojom pohybe plochy 1<t> a to v 
určitom bode XM a plochy 2<P v bode 2 M . 

Množina dotykových bodov 1M vy-
tvára spojitú křivku 1 m, ktorá je doty
kovou čiarou rúrovej plochy (vytvorenej 
gulovou plochou K) a rotačného elip
soidu 1<P. 

Priemet 1Mt bodu lM dotykovej čiary xm bol zostrojený takto: Po otočení bodu M 
(M°) na obrys plochy Í<P' zostrojíme ín° (obr. 1). Bod M° je střed gulovej plochy K 
a v predížení ín° je aj jej poloměr r v skutočnej velkosti. Spojnica M ^ ! je 1ní a na 
nej z otočenia dostaneme 1M1(M1M° [] 1M1

1M°). 
Množina dotykových bodov 2 M vytvára spojitú křivku 2 m, ktorá je dotykovou 

čiarou rúrovej plochy (vytvorenej gulovou plochou K) a. rotačnej valcovej plochy 2<J>. 
Střed M gulovej plochy K a bod dotyku 2 M čiary 2 m s rotačnou válcovou plochou 

2<2> ležia v každej polohe na normálách valca 2$ vo vzdialenostiach ( 2 r + r) : 2 r . 
V druhom priemete sú v skutočnej velkosti vzdialenosti M 2 —I 2O2 = ( 2 r + r) 
a 2 M 2 H 2O2 = 2 r . 

Priemet vzdialenosti M 2 —1 2O2 je skrátený v poměre 2 r : ( 2 r + r). Z obr. 1 vyplývá 
konštrukcia dotykového bodu 2 M dotykovej čiary 2 m. Riešenie bolo uskutočnené 
pomocou druhého priemetu rotačnej valcovej plochy 2<P (2O, 2 r) a rotačnej valcovej 
plochy 2<í>' [2O, ( 2 r + r)]. 

Оbr. 1. 
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Vyguíatenie prenikovej hrany rotačného splošteného elipsoidu s rotačnou válcovou 
plochou by sme uskutočnili tým istým spósobom ako uvedený případ vygulatenia 
prenikovej hrany rotačnej valcovej plochy s rotačným vajcovitým elipsoidom. 

Vyguíatenie prenikovej hrany rotačnej valcovej plochy s rotačným paraholoidom 

Rotačný paraboloid l$ je daný osou 1o a hlavným meridiánom v n a rotačná 
válcová plocha 2<P s polomerom 2 r je daná osou 2O róznobežnou s lo plochy 1<Š> 
a taktiež ležiacou v n. 

Všetko, čo bolo vyššie povedané o prenikovej čiare dvoch ploch 2. stupňa, platí 
aj pre tento případ. Priemet cL prenikovej čiary c ploch *$>, 2<P zostrojíme teda ob
dobné ako v prechádzajúcom případe. 

Ak chceme vygulatiť prenikovú čiaru c ploch *<£, 2<£, zostrojíme prenikovú čiaru m 
ploch 1<Pf a 2<P'. Plocha 2$' je opáť „zváčšená" plocha 2<P o zvolený poloměr r 
guíovej plochy K, ktorá vytvára použitu rúrovú plochu. Časťou rúrovej plochy vytvoří 

sa přechod medzi rotačným paraholo
idom *# a rotačnou válcovou plochou 
2<P v oblasti prenikovej čiary c. 

„Zváčšením" rotačného paraboloidu 
1<P o poloměr r guíovej plochy K dosta
neme ekvidištantnú plochu 1<P'. Tuto 
najdeme jednoducho zostrojením nor
mál a ich „zváčšením" („zmenšením") 
o r guíovej plochy K. 

Na obr. 2 ide o vonkajšie vyguíatenie, 
preto každý z bodov lM dotykovej čiary 
1m leží na príslušnej normále 1n rotač
ného paraboloidu a poloměr r guíovej 
plochy K je v predížení tejto normály. 

Priemet 1 M 1 bodu 1M dotykovej čia
ry ím zostrojíme následovně: Otočíme 
bod M do bodu M° na obrys plochy 
1<ž>' a zostrojíme 1n°. Bod M° je oto
čenou polohou středu guíovej plochy K 
a v predížení ín° normály ln je aj jej 
poloměr r v skutočnej velkosti. 

Spojnica M1U1 je 1nL a na nej z otočenia dostaneme iMí(MLM° || ÍML
ÍM°). 

Spojitú dotyková čiaru 2m bodov 2 M rúrovej plochy a rotačnej valcovej plochy 
2<P najdeme pomocou druhého priemetu, analogicky predchádzajúcemu případu. 
Vztahy medzi bodmi M prenikovej čiary m, dotykovými bodmi 2 M dotykovej čiary 
2m a ich priemetmi sú tie isté ako v predchádzajúcom případe. 

Obr. 2. 
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Vnútorné vygulatenie prenikovej čiary rotačnej valcovej plochy s rotačným para-
boloidom je znázorněné na obr. 3. Toto vygulatenie bolo uskutočnené pri tých 
istých podmienkach premietania na prvú priemetňu ako vonkajšie vygulatenie 
vyššie. 

Zobrazíme ekvidištantnú plochu * # ' príslušnú rotačnému paraboloidu 1<P vždy 
nanesením poloměru r gulovej 
plochy K na normály dovnútra. 

Obdobné „zmenšíme" rotačnú 
valcovú plochu 2<P na rotačnú 
valcovú plochu 2<&'. Preniková 
čiara m ploch x<$>' a 2<P' je křiv
kou poloh stredov guíovej plochy 
/c, ktorá sa spojité pohybuje a tak 
vytvára rúrovú plochu, dotýkajú-
cu sa obidvoch ploch 1@ a 2<P 
v dotykových křivkách *m a 2m. 
Ich zostrojenie vidieť na obr. 3. 
Týmto spósobom by sme postu
povali i pri riešení vnútorného 
vyguíatenia v predchádzajúcom 
případe ako aj v prípadoch, kto- 0 b r 3 

ré si este ukážeme. 

Vygulatenie prenikovej hrany 
rotačnej valcovej plochy 

s rotačným hyperholoidom 

Rotačný hyperboloid jednodiel-
ny 1<P je daný osou 1o a meridiá-
nom, rotačná válcová plocha 2 $ 
osou 2O a polomerom r tak, že sa 
osi ío, 2o pretínajú. Obidve osi 
1 o, 2O ležia v priemetni n. 

Priemet cí prenikovej čiary c 
ploch í$, 2<&, je zostrojený zná
mým spósobom. Vygulatenie 
uskutočníme ako v predchádza-
júcich prípadoch pomocou rúro-
vej plochy vytvorenej gulovou 
plochou K so zvoleným polome
rom r. Obr. 4. 
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Pomocou otočených normál a nanášaním poloměru r (Ln + r) zostrojíme ekvi-
dištantnú plochu L$>' s daným rotačným jednodielnym hyperboloidom *4> (obr. 4). 
Rotačnú valcovú plochu 2<P s osou 2O „zváčšíme" o r gulovej plochy ?c(2r + r). 

Priemet m1 prenikovej čiary m ploch L<P', 2$' zostrojíme známým už sposobom. 
Rúrová plocha, pomocou ktorej nahradíme časti ploch L<P, 2<P okolo prenikovej 

čiary c, dotýká sa ploch L<P, 2& v křivkách Lm, 2m. Dotykové body LM dotykovej 
křivky Lm najdeme ako body dotyku okamžitej polohy tvoriacej gulovej plochy K 
so stredom v M, ktorá sa dotýká rotačného hyperboloidu L<P právě v bode LM. 

Priemet LMt bodu LM dotykovej čiary Lm dostaneme pomocou otočenia bodu M 
do bodu M° na obrys plochy 1<P'. V M° zostrojíme normálu Ln° SL na nej M° 1 M° = r 
gulovej plochy K. Na normále Lnt = MtU1 určíme LMí(MtM° fl LM1

LM°). 
Dotykovú křivku 2m bodov 2 M na rotačnej valcovej ploché 2<P najdeme pomocou 

druhého priemetu, kde sú ako v predchádzajúcich prípadoch vzdialenosti M2 H 2O2 = 
= ( 2 r + r) a 2 M 2 -i 2O2 = 2 r v skutočnej velkosti. Priemet vzdialenosti M2 H 2O2, 
ako vidieť na obr. 4, sa opáť skracuje [ 2 r : ( 2 r + r)]. 

Vyguíatenie prenikovej hrany rotačnej valcovej plochy s rotačným dvojdielnym 
hyperboloidom uskutočníme úplné obdobné. 

2. VYGULATENIE PRENIKOVEJ HRANY ROTAČNEJ KUŽELOVEJ PLOCHY 
S ROTAČNÝMI KVADRIKAMI 

Vyguíatenie prenikovej hrany rotačnej kuželovej plochy s rotačným elipsoidom 

Nech os Lo rotačného vajcovitého elipsoidu L<P a os 2O rotačnej kuželovej plochy 2$ 
(navzájom róznobežné) určujú spoločnú rovinu súmernosti obidvoch ploch. Zvolme 
ju za primetňu a zobrazme na nej priemet ploch L(P,2& (určených ako v prechádzajú-
cich prípadoch) a priemet prenikovej čiary. Táto je zase časťou kuželosečky a zostro
jíme ju niektorou zo známých metod (obr. 5). 

Ak chceme vygulatiť prenikovú hranu c ploch L<P a 2<š>, najdeme prenikovú křivku 
m ekvidištantnej plochy * $ ' s osou Lo, ktorú sme dostali „zváčšením" rotačného 
vajcovitého elipsoidu o poloměr r zvolenej gulovej plochy K vždy na normálách 
(Ln + r; čiže „zváčšenie" je v směre normál) s rotačnou kuželovou plochou 2<P' 
s osou 2O, „zváčšenou" (2n + r; „zváčšenie" v směre normál) tiež o r gulovej plochy 
K. Rotačná kuželová plocha 2<P' je ekvidištantnou plochou s póvodnou rotačnou 
kuželovou plochou 2&. Priemet m1 prenikovej čiary m zostrojíme podobné ako 
priemet křivky c. 

Guíová plocha K dotýká sa pri svojom pohybe plochy ^ a t o v určitom bode LM 
a plochy 2 $ v bode 2M. 

Množina dotykových bodov vytvára spojitú křivku Lm, ktorá je dotykovou čiarou 
pohybujúcej sa gulovej plochy K (preto aj rúrovej plochy, vytvorenej gulovou plo-
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N a osi Oi 

chou K) a rotačného elipsoidu * # . Každý z bodov *M dotykovej čiary *m leží na prí-
slušnej normále 1n rotačného elipsoidu a poloměr r gulovej plochy K je v predížení 
tejto normály. 

Priemet 1MÍ bodu 1M dotykovej čiary 1m najdeme: Otočíme bod M prenikovej 
čiary m do bodu M° na obrys plochy 1<P' a zostrojíme normálu 
dostaneme 1UÍ, priemet vrchola 
normálového kužela ( 1 ř í ° . 1 o 1 = 
= l Uj). M° je střed gulovej plochy 
?cav predížení normály 1n° je aj jej 
poloměr r v skutočnej velkosti. Spoj-
nica. MÍ

1U1 )Qíní anane j zotočenia 
dostaneme ^^(M^0 \\ íMlM°). 

Každý z bodov 2 M dotykovej 
čiary 2m leží na príslušnej normále 
2n rotačnej kuželovej plochy 2<P a po
loměr r gulovej plochy K je v predí
žení tejto normály. 

Obr. 5. 

Priemet 2M1 bodu 2 M dotykovej 
čiary 2m je zostrojený takto: Po oto
čení bodu M (M°) na obrys plochy 
2<P' zostrojíme 2n°. Bod M° je 
střed gulovej plochy K a v predí
žení 2n° je aj jej poloměr v sku
točnej velkosti. Spojnica Mx

2Ut 

je normála 2ní a na nej z oto-
čenia dostaneme 

2M1(MlM° || 2M1
2M°). 

Vyguíatenie prenikovej hrany ro
tačnej kuželovej plochy s rotačným 

splošteným elipsoidom zostrojíme analogicky vyssie uvedenému vygulateniu rotač
nej kuželovej plochy s rotačným vajcovitým elipsoidom. 

Obг. 6. 
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Vygufatenie prenikovej hrany rotačného paraboloidu s rotačnou kuželovou plochou 

Os 1o rotačného paraboloidu 1<P daného svojím meridiánom je róznobežná s osou 
2O rotačnej kuželovej plochy 2<P (obr. 6). Konštrukcia je uskutočnená ako v pred-
chádzajúcich prípadoch v pravouhlom premietaní na prvú priemetňu n. Touto nech 
je rovina súmernosti, určená osami 1o, 2o ploch X<P, 2<P. Priemet c± prenikovej čiary 
c ploch X<P, 2<2> je zostrojený vyššie uvedeným spósobom. 

Po „zváčšení" rotačného paraboloidu 3 $ o poloměr r gulovej plochy K na ekvi-
dištantnú plochu 14>' a rotačnej kuželovej plochy 2<P na rotačnú kužeíovú plochu 
2<P', najdeme známým spósobom prenikovú čiaru m ploch x&, 2<Š>'. 

Preniková křivka m ploch 1$>', 2<P' ako množina bodov jednotlivých poloh středu M 
pohybujúcej sa guíovej plochy K, premieta sa do křivky mt. 

Priemet 1 M 1 bodu 1 M dotykovej čiary lm bol nájdený skrátením po otočení prí-
slušnej normály na rotačnej ploché 1<P', ekvidištantnej s rotačným paraboloidem 1<P. 

Po otočení bodu M (M°), zostrojení 2M° a vrátení sa na 2ní, bol zostrojený bod 
2AÍ! ako priemet jedného bodu dotykovej křivky 2m. 

Vyguratenie prenikovej hrany rotačného hyperboloidu s rotačnou kuželovou plochou 

Rotačný jednodielny hyperboloid Í(P s osou 1o a meridiánom je daný tak, že os lo 
přetíná os 2O rotačnej kuželovej plochy 2<ř. Osi 1o, 2o určujú opáť priemetňu n (obr. 7). 

Obr. 7. 
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Prenikovú hranu c ploch x $ , 2$ zostrojenú známým sposobom, vygulatíme opáť 
pomocou rúrovej plochy, vytvorenej guíovou plochou K O vhodné zvolenom polo
měre r. 

Zostrojíme ekvidištantnú plochu i(P' s jednodielnym rotačným hyperboloidom 1(P 
„zváčšením" ( xn + r) příslušných normál o poloměr r gulovej plochy K. Rotačnú 
kuželovú plochu 2<P s osou 2O „zváčšíme" (2rc + r) o r gulovej plochy K a dostane
m e 2<P'. 

Priemet mí prenikovej čiary m ploch Í(P' a 2<P' zostrojíme tak isto ako priemet cY 

prenikovej čiary c ploch 1<P a &2. 

Rúrová plocha, časťou ktorej nahradíme oblasť v okolí prenikovej čiary c ploch 
x(ř, 2<P, dotýká sa týchto ploch v křivkách ím a 2m. 

Dotykové body 1M dotykovej křivky lm určíme ako body dotyku okamžitej 
polohy gulovej plochy K so stredom v M, ktorá sa dotýká rotačného hyperboloidu 
*<£ v bode 1M. 

Priemet 1M1 bodu *M dotykovej čiary 1m najdeme pomocou otočenia bodu 
M do b o d u M 0 na obrys plochy 1<£'. V M° zostrojíme normálu 1 n° a na nej M° 1 M° = 
= r gulovej plochy K. Na normále íní = M1Ui určíme ÍMÍ(MÍM° [| 1M1

ÍM°). 
Dotykovú křivku 2 m, v ktorej sa rúrová plocha dotýká rotačného kužela 2<P je 

nájdená ako množina bodov 2M. 
Po otočení bodu M (M°), zostrojení 2 M° a vrátení sa na 2ní, bol zostrojený bod 

2M1 (ako v predchádzajúcich prípadoch). 
Vyguíatenie prenikovej hrany rotačnej kužeíovej plochy s rotačným dvojdielnym 

hyperboloidom by sme podlá toho, čo bolo vyššie povedané, vedeli už zostrojiť. 

3. VYGULATENIE PRENIKOVEJ HRANY ROTAČNÉHO ANULOIDU 
S ROTAČNÝMI KVADRIKAMI 

Vyguíatenie prenikovej hrany rotačného elipsoidu s rotačným anuloidom 

Os 2O rotačného anuloidu 2<P je kolmá na % a kružnica s stredov meridiánových 
kružnic (o poloměre r) leží v n, kým os 1o rotačného vajcovitého elipsoidu, mimo-
bežná s osou 2O rotačného anuloidu, leží v priemetni n. Zostrojenie prenikovej 
čiary c uvedených ploch, zadaných jednoduchým sposobom, uskutočníme napr. 
metodou gulových ploch (obr. 8). [Kolmica k v střede polmeridiánovej kružnice 
2{ anuloidu 2<P na rovinu O (2/ leží v rovině Q) přetíná os 1O rotačného elipsoidu 1<P 
v bode O. Gulová plocha F so stredom O a prechádzajúca kružnicou 2l přetíná 
plochu 1(P v rovnobežkovej kružnici 1l. Spoločný bod (v danom případe C) kružnice 
21 a x/ prislúcha čiare preniku č]. 

Priemet prenikovej čiary, pri vpředu uvedených podmienkach, je cl9 v algebraickom 
poňatí počítaná dvojnásobné. 
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Za účelom vygulatenia prenikovej čiary c(č) položíme rúrovú plochu tak, aby sa 
dotýkala obidvoch ploch 2<3> a 2d>. Poloměr r gulovej plochy K volíme aj v tomto 
případe ako v predchádzajúcich i dalších prípadoch tak, aby r > 0 ale r < co. 

Pravoúhlý priemet prenikovej čiary m 
(m) ekvidištantnej plochy 1<P' s rotačným 
elipsoidom ^zváčšeným o r gulovej plochy 
K [os lO, ( 1n + r)] s rotačným anuloidom 
2<P' [os 2O ( 2 r + r)], zostrojíme obdobné 
ako priemet čiary c. Obalová plocha gule 
K dotýká sa rotačného elipsoidu Í<P v krivke 
*m, rotačného anuloidu 2<P v krivke 2 m. 

Obr. 8. 

Priemet 1M1 bodu *M dotyko-
vej čiary 1 m zostrojíme pomocou 
otočenia bodu M do bodu M° 
na obrys plochy í&'. V bode M° 
zostrojíme normálu 1«° a na nej Obr. 9. 
M° 1 M° = r gulovej plochy K. Na 
priemete normály 1ní = M - ^ určíme 1 M 1 ( M 1 M ° || 1 M 1

 1M°). 
VyguTatenie prenikovej čiary rotačného elipsoidu splošteného s rotačným anuloi

dom uskutočnili by sme podlá toho, čo bolo vyššie povedané, už Tahko. 

Vyguíatenie prenikovej hrany rotačného paraboloidu s rotačným anuloidom 

Rotačný paraboloid J<P je daný osou *O a meridiánom tak, že os x o leží v prie-
metni n. Rotačný anuloid 2<P s osou 2O (mimobežnou s osou XO rotačného parabo
loidu 1<P) kolmou na priemetňu n s polomerom r meridiánovej kružnice, má stre-
dovú kružnicu s v priemetni n (obr. 9). 
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Body prenikovej čiary c sú zostrojené metodou guíových ploch a priemet preni-
kovej čiary cx je opáť dvojnásobná čiara. 

Podobné zostrojíme prenikovú čiaru m ekvidištantnej plochy 1<P' [ío,(1n + r)] 
s rotačným paraboloidom, s rotačným anuloidom 2<ř' [2O, ( 2 r + r)]. 

Kvóli vygulateniu položíme opáť rúrovú plochu, vytvořenu gulovou plochou K 
s polomerom r tak, aby sa dotýkala obidvoch ploch 1<P a 2<P. 

Priemet 1M1 bodu lM dotykovej čiary 1m, bol určený skrátením po otočení prí-
slušnej normály na rotačnej ploché 1<P' ekvidištantnej s rotačným paraboloidom i<P. 

Vnútorné vygulatenie by sme uskutočnili známým už spósobom a to pri všetkých 
kvadrikách s příslušným prispósobením. 

Vygulatenie prenikovej hrany rotačného hyperboloidu s rotačným anuloidom 

Nech os 1O rotačného hyperboloidu jednodielneho leží v n a os mimobežná s osou 
ío, rotačného anuloidu 2<P nech je kolmá na priemetňu n. Kružnica s středo v meri-
diánových kružnic rotačného anuloidu 2<P leží tiež v n (obr. 10). 

Prenikovú hranu c rotačného 
hyperboloidu jednodielneho 1<P a 
rotačného anuloidu 2 0, zostrojenú 
známým spósobom, vygufatíme 
opáť pomocou rúrovej plochy, 
vytvorenej guíovou plochou K O 
vhodné zvolenom poloměre r. 

Po zostrojení ekvidištantnej 
plochy x ^ ' s rotačným hyper-
boloidomjednodielnym 1<P „zváč-
šením^príslušnýchnormá^1^ + r) 
o poloměr r gulovej plochy K a 
rotačného anuloidu 2<P ,,zváč-
šeného" tiež o poloměr r gulovej 
plochy, najdeme priemet mí pre
nikovej čiary m ploch *4>' a 2<P'. 

Rúrová plocha, ktorou spojíme 
oblasť prenikovej čiary c jedno
dielneho hyperboloidu *<£ a ro
tačného anuloidu 2<P, dotýká sa 
týchto ploch v křivkách xm a 2 m. 

Priemet XMX bodu 1 M dotykovej čiary lm najdeme pomocou otočenia bodu M 
do bodu M° na obrys plochy 1 $ / . Po zostrojení normály 
plochy K) 

Obr. 10. 

1n° a nanesení r (gulovej 

M° 1 M°, dostaneme na normále 1 n 1 bod dotyku 1MÍ. 
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Dotyková křivka 2ra, v ktorej sa rúrová plocha dotýká rotačného anuloidu 2<ř, 
najdeme ako množinu bodov 2 M pomocou druhého priemetu tak? ako v predchádza-
júcich prípadoch. 

4. SPRIEVODNY TROJHRAN V BODE PRENIKOVEJ KŘIVKY; 
GRAFICKÉ URČENIE 

Ako příklad bola zvolená preniková čiara rotačného elipsoidu s rotačnou válcovou 
plochou. Riešenie je uskutočnené v pravouhlom premietaní na dve združené priemetne 
(obr. 11). 

Daný je rotačný vajcovitý elipsoid 1(ř> s osou 1o kolmou na n a rotačná válcová 
plocha 2<P s osou 2O rovnoběžnou s priemetňami n a v. Osi *O a 2O sa pretínajú 
pravoúhle. 

Sprievodný trojhran v bode M prenikovej čiary c rotačného vajcovitého elipsoidu 
1<P s rotačnou válcovou plochou 2 # zostrojíme pomocou Hachetteovej vety, ktorá 
poskytuje konštrukciu oskulačnej roviny vo všeobecnom bode prenikovej čiary: 

Oskulačná rovina Q V bode 
prenikovej čiary c ploch * # a 
2 # je kolmá na spojnicu stre-
dov křivosti normálových re-
zov obidvoch ploch rovinami, 
vedenými dotyčnicou t kukriv-
ke c v uvažovanom bode M. 

Dotyčnica t v bode M pre
nikovej čiary c ploch *<ř a 2<P je 
priesečnica dotykových rovin 
1 T , 2 T v bode M ku obidvom 
plochám. Na obr. 11 je vyzna
čený nárys t2 a pódorys tx do-
tyčnice t. 

Rovina 1o_ normálového ře
zu rotačného elipsoidu 1(ř s 
osou lo v bode M je urče
ná dotyčnicou t a normálou 
1n(1ní,

 ín2). Nájdené sú stopy 
pY, n2 normálovej roviny xo 
a určený je pódorys rezovej 
elipsy stredom 1co l 9 jej hlavnou 
a vedlajšou osou AÍBÍ9CÍDÍ. 
Po otočení rezovej elipsy okolo 

, J_.f!igert.p=:= 

Obr, И. 
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stopy p\a A°B°, (C°D°) je nájdený na normále ín° střed křivosti 1 S ° . Na priemete 
normály ínt bodu M leží 1 S 1 . Nárys lS2 leží na náryse 1n2 normály xn. 

Obdobné zostrojíme střed oskulačnej kružnice normálového řezu vedeného dotyč-
nicou t k rotačnému valcu 2 $ . Normálová rovina 2a je teda určená dotyčnicou t 
a normálou 2n(2nt,

 2n2). Nájdené sú stopy pt, n2. Združenými priemermi P1QÍ, 
RtNí je určený prvý priemet elipsy (střed 2cot), normálového řezu rovinou 2a. 
V otočení okolo stopy p\a sú zostrojené P°Q°, P0N°, M°, 2co° a nájdený je střed 
křivosti 2S° na normále 2n°. Priemet 2SX leží na priemete normály 2nx. Nárys 2 S 2 

leží na náryse 2n2 normály 2n. 
Oskulačná rovina O v bode M prenikovej čiary c je kolmá na spojnicu m == 1S2S. 

Priesečník spojnice m s oskulačnou rovinou O (p^, ne
2) je bod L, ktorý je střed křivosti 

prenikovej čiary c ploch 1<P, 2<P v bode M; ním prechádza hlavná normála n křivky c 
(n = LM). 

Binormála je kolmá na oskulačnú rovinu O; b ± O. Tým je sprievodný trojhran 
prenikovej křivky c ploch í$, 2<P nájdený a jeho orientácia vzhladom na křivku c 
sa určí známým spósobom. 

5. ZÁVĚR 

V technickej praxi je dóležitá otázka vyoblenia prechodovej časti dvoch ploch 
zvlášť rotačných (hydromechanika — odpory, výroba modelov, náročné účelových 
výrobkov atď). Najjednoduchšie dosiahneme toho užitím rúrovej plochy. 

Kvóli přesnému opracovaniu přechodových ploch, ktorými nahrádzame oblast' 
prenikových čiar, dóležité je přesné vedenie nástroj a po prenikovej čiare. Za tým 
účelom bolo ukázané grafické zostrojenie sprievodného trojhranu v bode prenikovej 
čiary. 
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Р е з ю м е 

К ОКРУГЛЕНИЮ ГРАНИ СЕЧЕНИЯ КРУГОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

С КРУГОВЫМИ КВАДРИКАМИ 

ЙОЗЕФ КЛИМЧИК (1охеГ КНтс1к) 

В статье излагается часть проблематики округления грани сечения круговой 

поверхности круговой квадратной поверхностью. Округление осуществляется 

при помощи канальной поверхности или же ее специального случая, поверх-
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ности трубы, образованной шаровой поверхностью с постоянным радиусом. 
Поверхность трубы является поверхностью перехода (её часть) в области 
линии пересечения круговой поверхности с круговой квадратической поверх
ностью. Для направления хода рабочего инструмента (обработка отливок) 
важным является акцессорный трехгранник в точке грани сечения. Для графи
ческого построения акцессорного трехгранника в точке грани сечения была 
применена теорема Ашета. 

Z u s a m m e n f a s s u n g 

BEITRAG ZUR AUSRUNDUNG DER DURCHDRINGUNGSKANTE 
EINER DREHFLÄCHE MIT DREHQUADRIKEN 

JOZEF KLIMCIK 

Im Artikel wird die Problematik der Ausrundung der Durchdringungskante einer 
Drehfläche mit der Drehquadrik behandelt. Die Ausrundung ist mit Hilfe der Kanal
fläche, bzw. ihres Spezialfalles der durch eine Kugelfläche mit konstantem Halb
messer gebildeten Rohrfläche durchgeführt. Die Rohrfläche ist eine Durchgangsfläche 
(ihr Teil) im Bereich der Durchdringungslinie mir der Drehquadrik. 

Wegen der Führung des Arbeitswerkzeuges (die Bearbeitung der Gussstücke) 
ist der Begleitdreikant im Punkt der Durchdringungslinie wichtig. Für das graphi
sche Konstruieren des Begleitdreikantes im Punkt der Durchdringungslinie 
wurde der Hachetsche Satz benutzt. 

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

440 


		webmaster@dml.cz
	2020-07-01T23:11:06+0200
	CZ
	DML-CZ attests to the accuracy and integrity of this document




