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Rezumat
În lucrare se prezintă o metodă originală pentru studiul cinematicii pompelor hidrostatice
cu pistoane axiale pornind de la metode pentru studiul cinematicii mecanismelor spatiale
cu bare (metoda conturului de vectori). Sunt deduse ecuaţiile pentru traiectoria, viteza şi
acceleraţia unui punct oarecare al discului cu mişcare de precesie şi mai departe pentru
articulaţia pistonului

1. Introducere
În figura 1 este prezentata schema cinematica pentu mecanismul unei pompe cu pistoane
axiale. Elementul cinematic cu mişcare de precesie este discul montat pe arborele cotit şi la care
sunt articulate bieletele.
Pentru studiul cinematicii discului se foloseste mecanismul cu bare echivalent din fig. 2.
Rezolvarea generală a poziţiilor se bazează pe geometria contururilor vectoriale. Fiecare
vector al conturului reprezintă schematic câte un corp al lanţului cinematic şi are extremităţile pe
axele cuplelor respective. Vectorii conturului sunt aşezaţi unul după altul, astfel încât în permanenţă
extremitatea finală a unuia coincide cu extremitatea iniţială a următorului, indiferent de modificarea
poziţiilor lor drept consecinţă a mişcării elementelor lanţului cinematic. Se formează astfel un
poligon spaţial deformabil, figura 3.
În cazul unor poligoane cu număr redus de laturi, rezolvarea lor algebrică sau vectorială se
poate face direct. Pentru poligoane cu număr mare de laturi se preferă înlocuirea lor cu poligoane
care au numai laturi perpendiculare între ele (deşi acestea au un număr dublu de laturi), prin
descompunerea fiecărui vector în două componente pe direcţia şi pe normala la axe, figura 4. Astfel
din trei laturi consecutive, cea din mijloc este perpendiculară pe cele extreme. Unele laturi sunt
îndreptate după axele cuplelor, iar altele, perpendiculare pe acestea şi reprezintă schematic
elementele lanţului cinematic.
Din cauza perpendicularităţii laturilor consecutive ale conturului, există o dualitate între
vectorii li ai axelor şi ni ai normalelor comune pe două axe consecutive şi, respectiv, între lanţurile
cinematice deduse unele din altele prin inversarea axelor de cuple şi de elemente cinematice
li  ni .
Vectorul astfel ataşat unui element cinematic se scrie funcţie de versorii axelor de rotaţie şi
normalelor comune prin si  li  ai  ni , unde ai  Bi Ai 1 este lungimea perpendicularei comune de

versor ni , considerată totdeauna pozitivă şi si  Ai Bi este deplasarea axială în cupla cilindrică Ci ,
considerată pozitivă sau negativă după cum vectorul Ai Bi are acelaşi sens sau are sens contrar
versorului li .
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Suma vectorilor si  li  ai  ni pentru întregul contur este zero. Această sumă se poate scrie
în două sisteme de notaţii, după cum parcurgerea conturului se face în sens direct, pozitiv, sau
invers, negativ (notaţii stelate).
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si  li  ai  ni  0 ,

  s*j  l j*  a *j  n j*   0 ,
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(1)
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relaţia între indici fiind i  j  p  1 , p reprezentând numărul de elemente cinematice.
Deoarece la parcurgerea conturului în cele două sensuri se schimbă numai sensurile
versorilor nu şi direcţiile lor înseamnă că
l j*  li  0 ,
n *j  ni 1  0 .
(2)
Exprimând versorii li ai axelor de rotaţie şi ni ai normalelor în raport cu un triedru fix
( n0 , l0 , l1 ) şi înlocuind în relaţia (2) rezultă expresii de forma

A  l0  l1  B  l0  C  l1  A*  l0*  l1*  B*  l0*  C*  l1* 
( A  A* )  l0  l1  ( B  C* )  l0  ( C  B* )  l1  0
ceea ce conduce la următoarele relaţii scalare (setul ecuaţiilor de rotaţii)
Ai  A*j
Bi  C*j
Ci  B *j .

(3)

(4)

O altă exprimare a versorilor li şi ni se poate face în raport cu triedrul reciproc ( n 0 , l 0 , l 1 )
şi efectuând transformările versorilor se obţine setul ecuaţiilor de rotaţii sub forma
Ai  A*j
B i  C *j
C i  B *j .

(5)

Expresiile componentelor versorilor pentru un mecanism spaţial monocontur cu patru axe
sunt date în [1,2].
2. Studiul poziţiilor
a) Determinarea unghiului 
Utilizând cele două sisteme de notaţii ale axelor şi normalelor, simplă şi stelată, după cum
conturul este parcurs în sens direct sau invers, se scrie setul ecuaţiilor de rotaţie:
Sistem i
Sistem * j
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(6)

Prin rezolvarea acestui sistem de ecuaţii, ţinând cont de valorile unghiurilor de încrucişare
dintre axe rezultă
(7)
tg  cos   tg .
Acestă relaţie stabileşte mărimea unghiului , făcut în plan vertical de raza CD a discului
care trece articulaţia sferică a bieletei, funcţie de unghiul  de înclinare al axei discului şi de
unghiul  cu care s-a rotit arborele conducător.
b) Determinarea poziţiei articulaţiei sferice
Punctul D1(x,y,z) este un punct al discului 2, fig. 2, corespunzător articulaţiei sferice dintre
diisc şi bieletă, situat pe un cerc de rază r şi făcând unghiul  r în plan orizontal cu axa x, figura 5.
Unghiul  r trebuie să fie multiplu al unghiului la centru făcut de axele a două articulaţii sferice
consecutive. Se consideră mişcarea punctului D1 descompusă în două mişcări, una de rotaţie în
jurul axei y cu unghiul  şi una de rotaţie în jurul axei CK1 cu unghiul . Dreapta D1 K1 este
perpendiculară pe CD şi în timpul rotaţiei cu unghiul  ea ajunge în poziţia D1K1 , rămânând
perpendiculară pe planul zCx (şi pe dreapta CK1 ). În continuare prin rotaţia cu unghiul  punctul

D1 ajunge în D1 . Din punctul D1 se trasează perpendiculara a pe dreapta D1K1 care este
conţinută într-un plan perpendicular pe CK1 şi este paralelă cu planul zCx; proiecţia sa pe acest
plan făcându-se în adevărată mărime, fig. 6.
Conform figurii 6 rezultă
a  r  sin  r  sin 
Conform figurilor 5 şi 6 se obţine:

(8)

x  r  cos  r  cos   r  sin  r  sin   sin 
y  r  sin  r  cos 

(9)

z  r  cos  r  sin   a  cos   r  cos  r  sin   r  sin  r  sin   cos 
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c) Determinarea unghiului 
Această determinare se face pe baza figurii 7. Conform acestei figuri se poate scrie:
DB
D1 B 
D1 B 
.
(10)
sin   1 

r
cos   r  cos   r  sin 
sin   cos   sin 
sin  
;
(11)
sin   cos 

Fig. 7

Pe baza relaţiilor (9) au fost trasate traiectoriile punctelor D1 pentru un ciclu complet (o
rotaţie a arborelui de intrare, =0…360). Aceste traiectorii sunt octoide sferice. Forma acestor
octoide şi mărimea lor diferă în funcţie de parametrii care intră în expresiile coordonatelor punctul
D1 (, r, r). În figura 7 sunt prezentate aceste traiectorii proiectate pe un plan frontal.

Fig. 8

d) Determinarea pozitiei articulatiei pistonului
Poziţia articulaţiei pistonului, punctul E, se determină exprimând lungimea cunoscută a
bieletei DE, l b cu formula distanţei

lb2  x E  x    y E  y   z E  z 
(12)
şi ţinând cont că proiecţiile x E şi y E sunt cunoscute, ele aflându-se pe axele cilindrilor în care se
deplasează pistoanele. Efectuând calculele rezultă
2

2

2

z E  z  lb2  x E  x    y E  y  .
2

2

(13)

3. Studiu de viteze
Prin derivarea ecuaţiei (7) în raport cu timpul se obţine expresia vitezei unghiulare în
mişcarea de rotaţie a discului în plan vertical. Astfel
1
    sin     tg
(14)
cos2 
în care:    d ;
  
şi ecuaţia devine
 d   cos 2   tg  sin   

(15)

Prin derivarea relaţiilor (9) se obţin expresiile vitezelor punctelor D1. Expresiile acestora
sunt:

x  r  cos  r  sin    d  r  sin  r  cos   sin    d  r  sin  r  sin   cos   
y  r  sin  r  sin   

(16)

z  r  cos  r  cos    d  r  sin  r  cos   cos     r  sin  r  sin   sin    d
Pentru determinarea expresiei  se porneşte de la relaţia (11)
d
sin    cos     d  sin   cos   sin  
dt
dt 
sin   cos 


 

  cos    sin   sin   cos    d  sin   cos   sin   sin 
cos   sin 2   cos 2 

(17)

(18)

În figura 9 este prezentat modul cum variază viteza punctului D1 pe durata unui ciclu (o
rotaţie completă a arborelui de intrare), viteza unghiulară  a arborelui de intrare al reductorului
fiind constantă, în două situaţii: arborele de intrare înclinat cu 2,5 şi cu 15 .
v
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Fig. 9

Determinarea vitezei articulaţiei pistonului se determină derivând în raport cu timpul relaţia
12 şi se obţine
x ( x E  x)  y ( y E  y )  z( z E  z )
.
(19)
z E 
zE  z
4. Studiu de acceleraţii
Prin derivarea ecuaţiei (15) în raport cu timpul se obţine expresia acceleraţiei unghiulare în
mişcarea de rotaţie a discului în plan vertical:

  cos2   tg  sin 
 d  2  cos  sin     tg  sin     cos     cos2   tg    
Făcând transformările trigonometrice posibile şi ţinând cont de valoarea lui cos 2  din (15)
se obţine
  d
(20)
 d  sin 2  tg  sin      d     d  ctg 

Acceleraţiile punctelor D1 se obţin prin derivarea în raport cu timpul a sistemului de ecuaţii
(16). Expresiile acestora sunt:
x  r  cos  r  cos    d2  r  cos  r  sin    d  r  sin  p  sin   sin    d2 
 r  sin  r  cos   cos      d  r  sin  r  cos   sin    d 
 r  sin  r  sin   cos      d  r  sin  r  sin   sin    2 
 r  sin  r  sin   cos   

y  r  sin  r  cos    2  r  sin  r  sin   


(21)

z  r  cos  r  sin    d2  r  cos  r  cos    d 
 r  sin  p  sin   cos      d  r  sin  r  cos   sin    2 
 r  sin  r  cos   cos     r  sin  r  sin   cos      d 
 r  sin  r  cos   sin    d2  r  sin  r  sin   sin    d
în care  rezultă prin derivarea în raport cu timpul a relaţiei (18).
În figura 10 este prezentat modul de variaţie a acceleraţiei punctului D1, pentru acceleraţia
unghiulară la arborele de intrare  = 0. Unghiul de înclinare al arborelui conducător este de 2,5
(stânga) şi respectiv 15 (dreapta)
Determinarea acceleraţiei articulaţiei pistonului se determină derivând de două ori în raport cu
timpul relaţia 12 şi se obţine
x( x E  x)  y( y E  y )  z( z E  z )  x 2  y 2  ( z E  z) 2
zE 
.
(22)
zE  z

a
a
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