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1. Generalităţi
Elementele geometrice principale ale pinionului cicloidal, şi, de
asemenea, elementele geometrice de bază ale cremalierei cicloidale
conjugate sunt ilustrate în figura 1.
Cercul de rulare/divizare al pinionului, Cr1 , cu centrul în O1 ,
având raza 0,5  dr1 , rulează, fără alunecare, pe dreapta C , care este
un cerc de rulare cu rază infinită, punctul de tangenţă fiind P.
Profilul hipocicloidal al piciorului dintelui pinionului, PP1 , este
generat de cercul ruletei de rază r1 , care rulează în interiorul cercului
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de rulare/divizare Cr1 , tangent, în P, la linia C . Profilul hipocicloidal al
piciorului dintelui pinionului este limitat de cercul de rulare/divizare,
Cr1 , respectiv linia C şi cercul de picior, de rază 0,5  df1 .
2. Dantura pinionului cicloidal, cu profiluri teoretic exacte
Dacă, se consideră linia C , linia medie a unei cremaliere,
respectiv, roata dinţată conjugată pinionului, cu raza de rulare infinită,
atunci, ruleta de rază r1 , rulând pe această linie, defineşte profilul
cicloidal al capului dintelui cremalierei, PV , care are profilul conjugat
piciorului dintelui pinionului.
În figura 1, se observă că, a fost reprezentat şi cercul ruletei
roţii conjugate pinionului, având raza r2 , cerc tangent, de asemenea, în
punctul P, la cercul de rulare/divizare al pinionului, Cr1 , precum şi la
linia medie a cremalierei C .
După cum s-a mai arătat, ruleta de rază r2 , rulând pe periferia
cercului de rulare/divizare, Cr1 , generează profilul cicloidal al capului
dintelui pinionului, PV1 .
Simultan, ruleta de rază r2 , rulând de-a lungul liniei medii a
cremalierei, C , va genera profilul cicloidal al piciorului dintelui
cremalierei, PP , conjugat capului dintelui pinionului.
Prin urmare, cremaliera având profilurile cicloidale generate de
cǎtre ruletele de raze r1 şi r2 , este conjugată piciorului şi capului
dintelui pinionului, deci, poate crea, prin rulare, dantura pinionului
cicloidal, cu profiluri teoretic exacte.
În continuare, se vor deduce curbele capului şi piciorului
dintelui cremalierei cicloidale, în scopul determinării profilurilor active,
ale dinţilor frezelor destinate danturării pinioanelor.
Se consideră figura 2, în care, ruleta de rază r1 , parcurge prin
rulare, fără alunecare, distanţa OO'  r  C , unde C este unghiul la
centru, care ilustrează rularea.
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Fig. 1 Cremaliera conjugată pinionului cicloidal [1], [2]

În acelaşi timp, un punct MC  xC ; yC  , al ruletei, va descrie
profilul cicloidal al capului dintelui cremalierei generatoare, abscisa
acestuia, în sistemul de coordonate Oxy, fiind :
xC  r1  C  r1  sin C ,

(1)

yC  r1  r1  cos C .

(2)

iar ordonata,

Ecuaţiile parametrice ale profilului cicloidal, al capului dintelui
cremalierei generatoare, vor avea expresiile:
xC  r1   sin C  C  ;

(3)

yC  r1    cos C  1 .

(4)

Limitele de variaţie ale parametrului c ,vor fi stabilite ţinând
seama că, ordonata maximă a profilului capului de dinte al cremalierei,
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corespunde cu înălţimea maximă a piciorului dintelui pinionului, iar
limita inferioară corespunde cu polul angrenării O(0;0).
Se consideră figura 3, în care, ruleta r2 , parcurge, prin rulare,
fără alunecare, distanţa OO'  r2  P , în care P este unghiul la

centru, care ilustrează rularea. În acelaşi timp, punctul MP  xP ;yP  ,
aparţinând ruletei, va descrie profilul cicloidal al piciorului cremalierei
generatoare, având abscisa, în sistemul de coordonate, Oxy,
xP  r2   P  sin P  ,

(5)

yP  r2   cos P  1 .

(6)

iar ordonata,

Fig. 2 Deducerea ecuaţiei profilului capului dintelui cremalierei cicloidale
generatoare a piciorului hipocicloidal al dintelui pinionului
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Limitele de variaţie ale parametrului P , se vor obţine ţinând
seama că, ordonata minimă a profilului piciorului dintelui cremalierei,
corespunde cu înălţimea capului dintelui pinionului, iar, limita
superioară corespunde cu polul angrenării, O(0;0).

Fig. 3 Deducerea ecuaţiei profilului piciorului dintelui cremalierei cicloidale
generatoare a capului epicicloidal al dintelui pinionului piciorului hipocicloidal al
dintelui pinionului

3. Concluzii
■ Cremaliera generatoare a danturii pinionului cicloidal, cu
profilurile teoretic exacte ale dinţilor, a fost definită prin figurile: 1; 2 şi 3,
precum şi prin ecuaţiile (3) şi (4), pentru capul dintelui cremalierei,
respectiv, prin ecuaţiile: (5) şi (6), pentru piciorul dintelui cremalierei.
■ Relaţiile menţionate au constituit un algoritm, pe baza căruia,
s-a elaborat un program de calcul, ale cărui rezultate sunt prezentate
într-o listă de calcul.
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■ Elementele calculate şi expuse în lista de date, servesc la
proiectarea frezei melc, pentru pinioane cicloidale cu profilurile dinţilor
teoretic exacte.
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