
FABRICAŢIA ASISTATĂ DE CALCULATOR ÎN TRICOTAJE
Cuadrica generată  este, în proiecţie orizontală,  o clo-

toidă, iar în proiecţie verticală, o dreaptă, dacă aproximăm
arcul  s cu abscisa  x,  ceea ce conduce la o aproximare
acceptabilă  pentru  unghiuri  ϕ suficient  de  mici  (fig.  1).
Este cazul clotoidelor folosite la drumuri unde acest unghi
nu depăşeşte câteva grade.
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Fig. 1. Cuadrica într-un sistem de coordonate cartezian

În cele prezentate mai sus s-a acceptat că  viteza de
circulaţie  şi  viteza unghiulară  de  bracaj  al  roţilor  sunt
simultan constante. Aceasta constituie o aproximaţie în
condiţiile razei de curbură variabile (v = ω⋅ρ).

Renunţând la această aproximare:

ta ⋅=ω ω , (4)

unde: aω este acceleraţia unghiulară de bracaj; t – timpul de
parcurgere a arcului s al curbei progresive (a traiectoriei).

Fie θ unghiul de bracaj (fig. 2), deci

θ = aω⋅t2 = La/ρ.
Dar, t = s/v. Atunci:
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 şi reprezintă o constantă.

Din (5) se vede că avem curbura exprimată în funcţie
de arc. Acest fapt permite construirea curbei progresive
corespunzătoare (problema ecuaţiei intrinseci).

Ca şi până acum, se va genera o curbă în spaţiu care să
satisfacă toate condiţiile impuse în acest material.

Ecuaţiile parametrice sunt:
x = x(s);   y = y(s);   z = z(s) (6)

Ţinând seama de (1) şi de (5), se obţine:
h(s) = c1⋅s2,

unde c1 = c⋅v2⋅e/g şi reprezintă o constantă.
Prin  dezvoltarea în serii  trigonometrice a ecuaţiilor

parametrice ale cuadricei, neglijarea termenilor de ordin
superior şi integrare, acestea devin:
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Fig. 2. Modificarea razei de curbură la bracarea roţilor.

3. CONCLUZII

Curba obţinută este o curbă în spaţiu şi are avantajul că
reuneşte caracteristica necesară  oricărei  curbe progresive
(raza de curbură variabilă) cu condiţia corespondenţei între
această rază şi unghiul de bracaj al roţilor, ceea ce cores-
punde descrierii traiectoriei vehiculului în curbă, la care se
adaugă expresia matematică pentru rampa supraînălţării
care face să se anuleze reciproc şi simultan acceleraţiile
transversale. Aşadar,  trei proprietăţi necesare unei circu-
laţii în condiţii de siguranţă şi confort a vehiculului.
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