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Резюме: Разработен е цифров метод за профилиране по метода на най-малките разстояния на дискови инструменти 
(палцови и дискови фрези, абразивни дискове, ролки) обработващи винтови повърхнини с известен профил в челно сечение. 
Определен е профилът на винтовата повърхнина  получена от  инструмент със зададен профил профилиран по метода на най-
малките разстояния. Разработена е компютърна програма на Visual Basic 6.0 за профилиране на дискови инструменти 
(абразивни дискове, палцови и дискови фрези, ролки) профилирани по метода на най-малките разстояния. 
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Abstract: Developed a numerical method for profiling using the minimal distance of disk tools (end and disc milling, grinding wheels, 
rollers) machining helical surfaces of known profile in the front section. Determination is the profile of the helix surface obtained from the 
tool with preset profile profiled using the minimal distances. Developed computer program for Visual Basic 6.0 disc profiling tools (end and 
disc milling, grinding wheels, rollers) profiling using a minimal distance method. 
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1. Въведение 
A Винтовите повърхнини са едни от най-често 

използваните в машиностроенето. Режещият инструмент 
формообразува  винтовата повърхнината на детайла чрез 
повърхнините на рязане, които се описват от режещите ръбове 
на инструмента. В зависимост от приетия начин на 
обработване, повърхнината на рязане може да допира 
номиналната повърхнина на детайла в точка, по линия или да 
съвпада с номиналната повърхнина. Обработването на 
винтовите повърхнини се извършва с инструменти, които имат 
линеен контакт - дискови инструменти (дискови, палцови и, 
абразивни дискове) или точков контакт с обработваната 
повърхнина - червячни фрези. Формата на инструменталната 
повърхнина на инструмента не съвпада с формата на винтовия 
канал в нито едно негово  равнинно сечение. Това налага 
профилирането на използваните инструменти.  

Аналитичните методи за профилиране на инструментите 
претърпяха значително развитие с развитието на компютърните 
техники. В основата на всички тях е законът за взаимното 
спрягане на номиналната повърхнина на заготовката с 
инструменталната повърхнина. При тях се използват различни 
подходи, но голяма разлика между отделните методи няма 
[4,6,7,8,9,10]. Има разлика само в начина на решаване, което 
води до различни формули и методики. В литературата се 
срещат следните основни аналитични методи на 
профилиране:Кинематичен метод [7]; Метод на използване на 
контактната линия при спрягането на винтова номинална 
повърхнина с ротационна инструментална повърхнина [4]; 
Метод на линията на зацепване – метод на нормалите [10]; 
Метод на обвиващите повърхнини [6].  При повечето 
аналитични методи се използва сложен математически апарат 
[4,5,7,8,9]. Получаваните зависимости са трансцедентни 
уравнения и уравнения от по – висока степен, като за 
решаването им се използват  приближени методи. 

При обработването на винтови повърхнини , повърхнината 
Σ на детайла се допира с повърхнината S на дисковия 
инструмент ( шлифовъчни дискове, фрези или  ролки) по 
линия. При това линейно допиране, повърхнината Σ е обвиваща 
на еднопараметрично семейство повърхнини Sα.  Във всеки 
момент от обработването, инструменталната повърхнина на 
инструмента Sα и винтовата повърхнина на детайла Σ имат 
линейно допиране по линия ВоСо (фиг1). При включено 
подавателно движение, линията на допиране ВоСо се 
премества по дължината на винтовата линия и така се получава 
необходимия профил на канала [4].  

 
Фиг.1 Обработване на винтова повърхнина с дисков инструмент 

 

2. Метод на най-малкото разстояние за 
профилиране на дискови инструменти 
(шлифовъчни дискове, фрези и ролки) за 
обработване на винтови повърхнини. 

Предлаганият метод на най-малкото разстояние [1,2] е 
аналитичен и се прилага за профилиране на дискови 
инатрументи -палцови и дискови фрези, абразивни дискове и 
ролки за обработване на винтови повърхнини (канали). 
Методът е формален и не зависи от вида на винтовата 
повърхнина. Той позволява да се профилират инструменти за 
стандартни профили, които могат да се описват аналитично и 
за нестандартни профили , аналитичното описание на които е 
неточно, но профилът им в челно сечение се знае. 
Профилирането се извършва с помощта на прости аналитични 
зависимости, за разлика от познатите аналитични методи, при 
които се налага решаването на сложни трансцедентни 
уравнения. 

 
2.1. Метод на най-малкото разстояние за 

профилиране на палцови фрези за обработване на 
винтови канали  

Методът на минималното разстояние за профилиране  на 
палцови фрези за обработване на винтови канали, е основан на 
принципа на най-малкото разстояние между точките от 
контактната линия между инструмента и детайла и оста на 
инструмента.  
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Нека се обработва винтов канал върху детайл. Той е с 
известен профил, който е зададен с координатите x и y на точки 
от профила в челната равнина XOY (фиг. 2).  

            

              
Фиг.2 Схема на винтов канал         фиг.3 Профил на палцова фреза 

Винтовият канал, представлява съвкупност от винтови 
линии, започващи от челното сечение на детайла. За всяка 
пресмятана точка от профила на детайла са известни: 

• полярните координати (ri, δi), съответно точките с 
координати xi и yi в челното сечение;  

• осовата стъпка h на винтовия канал или винтовият 

параметър p. Връзката между тях е  
π2
hp = . 

Нека винтовата повърхнина на детайла в координатната 
система XYZ е зададена със уравненията: 
                                              x = r.cos(δ+φ) 
(1)                                         y = r.sin(δ+φ), 
                                              z = p.φ, 
където φ е ъгълът на завъртане на челния профил на винтовата 
повърхнина спрямо началното му положение.  
Във всеки момент от обработването, повърхнината на 
инструмента и винтовата повърхнина на детайла имат линеен 
контакт по сложна пространствена крива [4,5,6]. 
Профилирането на фрезата се свежда до определяне на 
уравнението на контактната крива или на координатите на 
краен брой точки от нея, след това се определят размерите на 
фрезата Ri и Δyi. Тук Ri е текущият радиус на точките от 
профила на фрезата, Δyi – разликите във височините на две 
съседни точки от профила на фрезата по координатната ос Y ( 
фиг.3). 
         Нека палцовата фреза се разглежда като съвкупност от 
цилиндри с безкрайно малка дебелина, като до всеки от тези 
цилиндри, ще се допира една равнина, успоредна на оста на 
палцовата фреза. 
        Съгласно първите две условия за формообразуване на 
инструменталната повърхнина на инструмента [4,5,6], следва, 
че всяка от винтовите линии образуващи разглеждания винтов 
канал има само една обща точка с повърхнината на рязане и 
тази допирна точка лежи върху окръжността образуваща 
безкрайно малкия цилиндър на палцовата фреза. 

Контактната линия представлява съвкупност от точки, в 
които се допират инструменталната повърхнина и номиналната 
повърхнина на детайла. През всяка от тези точки преминава 
една от винтовите линии образуващи винтовата повърхнина на 
детайла.  Допирната точка, разгледана като една от точките на 
винтовата линия се характеризира с това, че отстои на 
минимално разстояние от оста на фрезата и то е равно на 
радиуса на безкрайно малкия цилиндър.  

Предлаганият метод за профилиране на палцови фрези се 
състои в намирането на това минимално разстояние между 
всяка от винтовите линии образуващи винтовата повърхнина и 
оста на фрезата.Тези минимални разстояния представляват 
радиусите Ri на фрезата за съответната винтова линия. 

Определянето на разстоянието от коя да е точка на 
винтовата линия до оста на фрезата става чрез решаване на 
класическата задача [3] от аналитичната геометрия за намиране 

на разстояние от точка в пространството с известни 
координати, до права (оста на фрезата), зададена с уравненията. 

x = 0,    z = 0. 
След като се решат уравненията, разстоянието от коя да е 

точка от винтовата линия до оста на фрезата се получава от 

(2)                                        222 zxR += . 
При профилирането на палцови фрези, оста на 

инструмента съвпада с оста Y на координатната система, а 
профилиращите сечения на фрезата лежат в равнина, 
успоредна на координатната равнина XOZ (фиг.1 и фиг.2). 

Следователно минималните разстояния Ri ще се 
изчисляват по зависимостта 

(3)                                    Ri = 22
ii zx + , 

а разстоянията  Δyi  между изчислените профилиращи сечения 
на палцовата фреза - по зависимостта 
(4)                                   Δyi  = yi – y i-1.  

 
 

2.2. Тестване на метода за профилиране на 
палцови фрези  

Алгоритъмът за профилиране на палцови фрези  по метода 
на най-малките разстояния е разработен и е даден в [1]. Като се 
следват стъпките от него могат да се профилират (палцови 
дискови и абразивни дискове) за обработване на прави и 
криволинейни винтови канали. На базата на този алгоритъм се 
определят координатите xi и yi и радиусите Ri на  всяка точка 
от съответния инструмент.  

Алгоритъмът за профилиране е реализиран на Visual Basic 
6.0. Към него е прибавен модул, представляващ код за 
получаване на чертеж във формат DXF разбираем за повечето 
CAD програми. Така се добива по ясна представа за това как 
изглежда пресметнатата палцева фреза.В програмата е добавен 
модул /подпрограма/ изпълняваща генерирането на DXF файл , 
който може да се пусне в AutoCad ,Solidworks и т.н. 

Входните данни за винтовия канал са (фиг.4 ): 

R = Радиус на профила на канала   

D = Диаметър на цилиндъра /Обработвания детайл/ 

h = стъпка на винтовата линия. 

Параметрите са взаимно свързани и напълно дефинират 
профила на канала. 

Профилирана е фреза за винтов канал с R = 22мм ,D = 
100мм и h=555мм. На фиг. 5 е показан екран с получените 
координатите xi и  yi от профила на палцовата фреза, а на фиг.6 
е дадена инструменталната повърхнина на профилираната вече 
палцова фреза. 
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Фиг.4 Профил на криволинеен винтов канал 

 
Фиг.5  Координатите xi и  yi   от профила на палцовата фреза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.6 Инструменталната повърхнина на палцовата фреза 

 

3. Определяне профила на винтовата 
повърхнина получена от  инструмент със 
зададен профил 

При конструирането на сачмено-винтова двойка е 
необходимо да се реши задачата за пресмятане профила на 
винтовия канал и на гайката при зацепването на сачмено-
винтовата двойка. В литературата този вид винтови 
повърхнини се наричат каналови [6]. Задачата се формулира по 
следния начин: зададени са диаметърът на цилиндъра Dv, на 
който е разположена сачмата и диаметърът на сачмата Ds и  p – 
винтовият параметър на канала или tv - стъпката на винтовата 
линия (фиг. 7). Необходимо е да се определи профила на 
канала на винта и гайката , които са зацепени със сачмата. 

 

 

 

3.1. Определяне профила на винтовата 
повърхнина получена от инструмент със зададен 
профил по метода на най-малките разстояния 

Нека се предположи, че сачмата е инструменталната 
повърхнина на дисковия инструмент. За да се реши задачата 
първо трябва да се намери профилът на дисковия/палцовия 
инструмент с който се изработва винтовия канал. След това е 
необходимо да се определи профилът на повърхнината , 
генерирана от инструмента върху заготовката. Това 
представляват правата и обратната задачи за профилиране на 
инструменти. 

 

 
 

 

 
 

 

Фиг.7 Параметри на сачмено-винтова двойка 

В случая, трябва да се определи профилът на канала на 
винта и на гайката , по който се търкаля сачмата. Сачмата се 
разглежда като  инструмент - палцовата фреза. Оста на въртене 
на въображаемата палцова фреза съвпада с оста Y.  

Определянето на профила на винтовия канал получен от 
инструмент с известен профил се базира на теорията на 
формообразуването на режещи инструменти [4,5]. 

Фрезата (сачмата) се разглежда като тяло съставено от 
цилиндри с безкрайно малка дебелина и радиуси Ri (фиг.8). 
Всеки от тези цилиндри образува една от винтовите линии на 
винтовия канал. Процесът се извършва според двете условия на 
формообразуване на номиналната повърхнина на детайла [4]. 
От тези условия следва, че всяка една от винтовите линии има 
само една обща точка с един от разглежданите цилиндри с 
безкрайно малка дебелина. Тази точка е допирната точка 
между винтовата линия и някое сечение на тези цилиндри.  

Необходимо е да се определи коя от точките на 
разглежданото сечение принадлежи на винтовата повърхнина 
на детайла, съответно коя винтова линия от търсената винтова 
повърхнина до коя точка на сечението се допира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Фиг.8 Схема на разположението на инструмент и детайл 

       Нека да се разгледа едно сечение на фрезата. То 
представлява кръг с радиус Ri   променящ се в границите от 0 до 
Rs и разположено на разстояние Yt от оста на винта (фиг.8). 
      Търсената точка ще лежи на окръжността от π/2 до π за 
десен наклон на канала.Приема се, че точка А е търсената от 
нас точка (фиг.4). Тя лежи върху цилиндър, чиито радиус RA 
(фиг.2) ще се изчисли по зависимостта 

(5)                                    22
AtA XYR +=  . 

Тук координата XA е XA= Ri .cosα, където α е ъгълът на наклона 
на допирателната линия към окръжността в точката А (фиг.8в). 
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Координата Yt е константа за разглежданото сечение и се 
изчислява по формулата Yt = Rv – Rs sin(ε), 
където Rv  е радиусът на цилиндъра на винта, по който се 
разполага сачмата; Rs – радиусът на сачмата; ε –полярният  
ъгъл на радиуса на сачмата (фиг.8б ). 
В тази точка А, ъгълът на наклона на винтовата линия β по  
цилиндър с радиус RА и  стъпка t v е изчислен по формулата  

(6)                                  )
2

(
A

v

R
t

arctg
π

β = .  

Ъгълът α на наклона на допирателната линия към окръжността 
в точка А ще бъде еднакъв с β. Отношенията между ъглите α и 
β са показани на фиг.8в. За точките, които лежат в интервала от 
π/2 до α  (фиг.8) , ъглите са  β < α, а в интервала от α до π, β >α.  
 

3.2. Тестване на метода за профилиране на 
винтова повърхнина получена от инструмент с 
дадена форма 

Алгоритъмът за определяне профила на винтовата 
повърхнина получена от инструмент със зададен профил 
профилиран по метода на най-малките разстояния е разработен 
и е даден в [2]. Алгоритъмът е реализиран на Visual Basic 6.0 и 
е под - програма от общ пакет за профилиране на дискови 
инструменти (абразивни дискове, палцови и дискови фрези).  

Направени са няколко примерни решения за различни 
диаметри  на сачмата /фрезата/, две от които са показани. И тук 
има модул за създаване на DXF файл ,който спомага за 
правилната визуализация на получените резултати. 

 

 

 
 

 

 

 

 

                Фиг.9 Визуализация на сачмено-винтова двойка 
 
 
 

 
фиг.10 Сачмено-винтова двойка за диаметър на сачмата 25мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Фиг.11 Сачмено-винтова двойка за диаметър на сачмата 30мм 

 

 4. Заключение 
    Разработен е цифров метод за профилиране по метода на 

най-малките разстояния на дискови инструменти (палцови и 
дискови фрези, абразивни дискове, ролки) обработващи 
винтови повърхнини с известен профил в челно сечение. 
Профилирането се извършва с помощта на прости аналитични 
зависимости, за разлика от познатите аналитични методи, при 
които се налага решаването на сложни трансцедентни 
уравнения. Определян е профилът на винтовата повърхнина  
получена от инструмент със зададен профил профилиран по 
метода на най-малките разстояния. Разработена е компютърна 
програма на Visual Basic 6.0 за профилиране на дискови 
инструменти (абразивни дискове, палцови и дискови фрези, 
ролки). Към нея има модул за създаване на DXF файл, който 
спомага за правилната визуализация на получените резултати. 
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