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4. Reprezentarea graficǎ a suprafeţei melcului generator
Ecuaţia (9) este ecuaţia angrenǎrii dintre suprafeţele, sculei –
cuţitul roatǎ, s şi melcului abraziv, m (figura 1; figura 4 şi figura 5). Se
dezvoltǎ produsul vectorial din ecuaţia angrenǎrii şi va rezulta ecuaţia
(24).
Ecuaţia (24), care reprezintǎ ecuaţia angrenǎrii dintre
suprafeţele, dinţilor sculei–cuţit roatǎ, s şi spirele melcului abraziv,
m , face legǎtura între parametrii sculei

us ,s 

şi parametrul

generalizat al mişcǎrii  s , care este unghiul de rotaţie al sculei–cuţit
roatǎ. Un punct al dintelui sculei–cuţit roatǎ – definit prin parametrii
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generalizat,  s  us , s  , dedus din ecuaţia (24), se substituie în
ecuaţiile: (21); (22) şi (23). Prin urmare, punctele suprafeţei spirei
melcului abraziv se vor calcula cu ajutorul relaţiilor: (21); (22) şi (23),
introducând în expresiile lor, parametrul generalizat  s , determinat din
ecuaţia angrenǎrii (24).
S-a elaborat un program de calcul pe baza relaţiilor (21); (22);
(23) şi (24). Cu ajutorul coordonatelor a 45 de puncte a fost efectuatǎ o
reprezentare graficǎ a suprafeţei melcului generator dupǎ cum se vede
în continuare (figurile 6 şi 7).
5. Concluzii
■ Lucrarea prezintǎ principiul aplicǎrii mecului generator la
manufacturarea roţii dinţate frontale, elementul condus al angrenajului
pinion cilindric-roatǎ dinţatǎ frontalǎ.
Dupǎ cum s-a arǎtat în pǎrţile: I şi II, ideea utilizǎrii unui melc
generator la manufacturarea roţii dinţate frontale aparţine lui Edward W.
Miller, care a propus, în 1942, generarea roţii plane de către o freză
melc. Pasul următor a fost realizat de către patentul, lui Litvin şi al
colaboratorilor [5], precum şi de patentul autohton [6], care oferă
determinarea exactă a suprafeţei elicoidale a melcului generator, ce
poate fi utilizat pentru rectificarea şi frezarea roţii frontale.
■ În prima partea I a lucrǎrii, s-a expus deducerea matematicǎ
a expresiei unghiului de încrucişare în spaţiu, al axelor, melcului
generator şi roţii frontale. Obţinerea unghiului de încrucişare al axelor
se bazează pe observarea tangenţei instantanee a suprafeţelor,
flancului dintelui cuţitului roatǎ, flancului dintelui roţii frontale şi flancului
dintelui melcului.
■ Suprafaţa melcului abraziv, care este utilizatǎ pentru
rectificarea flancurilor dinţilor roţii dinţate frontale, este generatǎ de
suprafaţa cuţitului roatǎ. Determinarea suprafeţei melcului abraziv este
prezentatǎ în continuare, pe baza funcţiei vectoriale, care reprezintǎ
familia de suprafeţe ale cuţitului roatǎ şi a matricei de transformare, din
sistemul de coordonate al cuţitului roatǎ, în sistemul de coordonate al
melcului abraziv, precum şi a ecuaţiei angrenǎrii, dintre suprafeţele,
sculei – cuţitul roatǎ, şi melcului generator. Ecuaţia angrenǎrii dintre
suprafeţele, dinţilor sculei – cuţit roatǎ şi spirele melcului abraziv, face
legǎtura între parametrii sculei şi parametrul generalizat al mişcǎrii,
care este unghiul de rotaţie al sculei – cuţit roatǎ. Un punct al dintelui
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Fig. 6 Reprezentarea grafică a suprafeţei melcului generator
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Fig. 7 Reprezentarea grafică a suprafeţei melcului generator cu ajutorul
coordonatelor a 45 de puncte

sculei – cuţit roatǎ, aparţine spirei melcului generator, dacǎ, parametrul
generalizat, dedus din ecuaţia angrenǎrii, se substituie în ecuaţiile
melcului abraziv, deduse prin transformarea familiei de suprafeţe ale
sculei-cuţit roatǎ, din sistemul de coordonate ale sculei-cuţit roatǎ în
sistemul de coordonate ale melcului generator.
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■ Prin urmare, punctele suprafeţei spirei melcului generator se
vor calcula cu ajutorul ecuaţiilor melcului generator, deduse prin
transformarea familiei de suprafeţe ale sculei-cuţit roatǎ, din sistemul
de coordonate ale sculei-cuţit roatǎ, în sistemul de coordonate al a
melcului generator, introducând în expresiile lor, parametrul
generalizat, determinat din ecuaţia angrenǎrii.
■ Pentru calculul numeric al punctelor suprafeţei melcului
abraziv, se impune cunoaşterea datelor, sculei-cuţit roatǎ, pinionului
cilindric şi roţii dinţate frontale.
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