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 The paper presents the basic elements of geometry for generating 
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Calculul s-a efectuat cu ajutorul programului MAPLE 11, şi s-a 
referit numai la geometria prin puncte a melcului toroidal, apelând la 
ecuaţiile pentru 11 y,x  şi 1z , deduse din ecuaţia (7) şi (25). Numǎrul de 
puncte considerate pentru parametrul generalizat al mişcǎrii 2ϕ este 
cuprins de la 0, la 24, iar α  este cuprins între 0=α  şi  
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în total 400 de puncte. Pe orizontalǎ sunt reprezentate liniile 
coordonate 2ϕ ,iar pe verticalǎ liniile de coordonate α . 
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 În figura 6, acestea s-au reprezentat grafic în perspectivǎ,în 
prizma limitatoare corespunzǎtoare reţelei de puncte care defineşte 
melcul toroidal. 

 
În figura 7, s-a reprezentat grafic reţeaua de puncte care 

defineşte melcul toroidal, de asemenea, în perspectivǎ, vǎzut sub un 
unghi modificat.  

 
În figura 8, s-a reprezentat grafic reţeaua de puncte care 

defineşte melcul toroidal, de asemenea, în perspectivǎ, vǎzutǎ sub un 
unghi diferit. 

 
În figura 9, s-a reprezentat grafic reţeaua de puncte a  melcul 

toroidal, de asemenea, în perspectivǎ, vǎzut din poziţia lateralǎ. 
 
În figura 10, s-a reprezentat grafic reţeaua de puncte a  melcul 

toroidal, de asemenea, în perspectivǎ, vǎzut din poziţia frontalǎ. 
 

Fig. 6 
 
 
Reprezentarea sub 
forma unei reţele de 
puncte a suprafeţei 
melcului toroidal [1] 
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Fig. 7 
 
 
Reprezentarea 
sub forma  
unei reţele de 
puncte a 
suprafeţei 
melcului toroidal, 
vǎzutǎ dintr-un  
unghi schimbat 
 
 

Fig. 8   
 
 
Reprezentarea sub 
forma unei reţele de 
puncte a suprafeţei 
melcului toroidal, 
vǎzutǎ sub un unghi 
diferit 
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Fig. 9  Reprezentarea sub forma unei reţele de puncte a 
suprafeţei melcului toroidal, vǎzutǎ din poziţia lateralǎ 
 

624



 

 

 

 

 
Fig. 10  Reprezentarea sub forma unei reţele de puncte a suprafeţei melcului 

toroidal, vǎzutǎ din poziţia frontalǎ 
 
 
 
În figura 11, s-a reprezentat grafic în perspectivǎ, printr-o reţea 

de 10.000 de puncte, care defineşte melcul toroidal.  
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Fig. 11   
 
 
Reprezentarea 
sub forma unei 
reţele de 10.000 
de puncte a 
suprafeţei 
melcului toroidal 
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