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Abstract 
 The technology of deep drawing begins with the operation of cupping, where from a 
cut-out roundel, a cup is drawn out by a punch and a draw die. Theoretical calculations and 
practical experience confirmed that the optimal shape of the draw die is given by the tractrix 
curve. The tractrix curve is defined as an evolvent of common catenary curve. There are general 
mathematical conditions for the calculation of equidistance. On the curve k, to point M is 
allocated an equidistant point Me. Its allocation was accomplished by a vertical at the point M. 
This allocation is expressed by equations (3) or (4) . These equations require the angle β to be 
known, and due to that equations were derived, which define the sinus and cosines of angle. By 
the application of tractrix curve equation into equations, were gained final equations for the 
calculation of co-ordinates for the equidistance of tractrix curve. The production of draw die 
with a tractrix shape on NC machines requires a mathematical description of equidistance of the 
tractrix curve. In the carried out analysis of the tractrix curve were derived simple mathematical 
relationships which define the equidistance from which are calculated cutting trajectories for the 
contours of the tractrix curve. Based on the knowledge about the tractrix curve was constructed a 
sequence for preparation of NC-program. In reality in NC-program is the equidistance of tractrix 
curve approximated by cusped line. At a practical process of planar curves in NC-program, a 
method of determining the number of segments, based on the angle difference of two 
consecutive abscises, was attested. In this case a condition - for the angle ϕ between the two 
neighbouring segments to be in maximum one degree - was selected. Worked out NC-program 
on NC machines enabled to decrease the need for spare material for finishing operations and 
polishing of the draw die. The production of draw dies with draw curve tractrix and their use in 
the cupping technology has enabled to increase the efficiency of this production technology. 
 
Key words: deep drawing, draw die, draw curve, tractrix, equidistance equation, equidistance  

       tractrix. 
 
 
Abstrakt 
 Technológia hlbokého ťahania začína operáciou kalíškovania, kde z vyseknutej 
kruhovky sa prostredníctvom razníka a ťahového krúžku vytiahne kalíšok. Teoretické výpočty 
a praktické skúsenosti potvrdili, že optimálny tvar ťahového krúžku spĺňa ťahová krivka traktrix. 
Krivka traktrix je definovaná ako evolventa obecnej reťazovky. Sú stanovené obecné 
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matematické podmienky pre výpočet ekvidištanty. Na krivke k, bodu M je priradený 
ekvidištantný bod Me. Jeho priradenie bolo uskutočnené prostredníctvom normály v bode M. 
Toto priradenie je vyjadrené pomocou rovníc (3) a (4). Tieto rovnice však vyžadujú, aby bol 
známy uhol β, preto boli odvodené rovnice, ktoré príslušný sínus a kosínus uhla určujú. 
Aplikáciou rovnice krivky traktrix do rovníc, boli získané konečné rovnice pre výpočet súradníc 
ekvidištanty krivky traktrix. Výroba ťahového krúžku s traktrix profilom na NC-strojoch 
vyžaduje matematický popis ekvidištanty traktrix krivky. V uskutočnenej analýze traktrix 
krivky, boli odvodené jednoduché matematické vzťahy definujúce ekvidištantu, z ktorej sa 
počítajú rezné dráhy pre kontúry krivky traktrix. Na základe znalostí o krivke traktrix bol 
vypracovaný postup prípravy NC-programu. V skutočnosti v NC-programe je ekvidištanta 
krivky traktrix aproximovaná lomenou čiarou. Pri praktickom spracovaní NC-programu 
rovinných kriviek, sa osvedčila metóda stanovenia počtu úsekov na základe rozdielu uhlov, 
dvoch po sebe idúcich úsečiek. V tomto prípade bola zvolená podmienka, aby uhol ϕ medzi 
dvoma susednými úsekmi bol maximálne jeden stupeň. Vypracovaný NC-program na NC 
strojoch umožnil znížiť prídavky na ukončujúce operácie a leštenie ťahového krúžku. Výroba 
ťahových krúžkov s ťahovou krivkou traktrix a ich nasadenie v technológií kalíškovania, 
umožnila zvýšiť účinnosť tejto výrobnej technológie.  
 
 

1. Úvod  
 Výrobky, ktoré sú vyrábané technológiou hlbokého ťahania, spravidla začínajú svoj 
technologický postup vystrihnutím kruhovky z plechu, alebo zo zvitku. Za tým nasleduje ďalšia 
operácia a tou je prvý ťah, alebo tiež často označovaná operácia ako kalíškovanie. Keď je 
ťahaná kruhovka k ťahovému krúžku pritláčaná, hovoríme o ťahaní s pridržiavačom, ak ťahaná 
kruhovka  nie  je  pridržiavaná  hovoríme o ťahaní  bez  pridržiavača,  viď  Fig. 1.  Tvar  ťahovej         
       

 
Fig.1 Deep drawing of a roundel without holder 

 
krivky ťahového krúžku sa historicky vyvíjal. Prvé ťahové krúžky, ako ťahovú krivku, začali 
využívať priamku. Pracovná časť ťahového krúžku, kde prebiehala hlavná deformácia kruhovky, 
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bola teda kužeľového tvaru. Takéto ťahové krúžky z pohľadu výroby boli jednoduché a preto sa 
ľahko a rýchlo dali vyrobiť. Hľadanie optimálnej ťahovej krivky ťahového krúžku z pohľadu 
minimalizácie ťahovej sily, bolo zamerané na hľadanie optimálneho ťahového uhla. Ale 
rozvíjajúca sa výroba využívajúca technológie hlbokého ťahania, žiadala nástroje s vyššími 
parametrami. Jednou z ciest bolo skúmanie energosilových parametrov pri kalíškovaní. Po 
priamkovom tvare ťahovej krivky ťahového krúžku, prišli na rad aj nelineárne tvary, ako sú 
kružnica, parabola, elipsa, sínusoida, atď. Teoretické výpočty ukázali, že optimálnou ťahovou 
krivkou je evolventa reťazovky, ktorá je známa pod menom traktrix. Tieto predpoklady, 
praktické merania ťahovej sily skutočne potvrdili. 
 
 
2. Ťahová krivka traktrix 
 Vytvorenie krivky, zvanej reťazovka, si môžeme predstaviť tak, že na dva body 
zavesíme ťažké homogénne a dokonale ohybné vlákno. Potom krivku, ktorú toto vlákno vytvorí 
nazývame obecná reťazovka. Obecná reťazovka je definovaná rovnicou 
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kde a je konštanta. Evolventa, ktorá bola vytvorená k obecnej reťazovke (1), dostala 
pomenovanie traktrix. Jej rovnica je v [1] nasledovne definovaná 
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 Osadenie ťahovej krivky do ťahového krúžku je uvedené na Fig. 2, kde je vidieť aj 
význam parametra a. Význam parametra je v tom, že udáva dĺžku dotyčnice k traktrix. Pod 
dĺžkou dotyčnice sa rozumie vzdialenosť od dotykového bodu na krivke traktrix, po os y. Táto 
vlastnosť je pre traktrix charakteristická.  
 

 
Fig.2  Draw die with tractrix curve 

 
 
 Po zistení, že traktrix je optimálna krivka pre kalíškovacie ťahové krúžky, zdalo sa, že 
už nič nestojí v ceste, aby sa takéto ťahové krúžky začali vo výrobe používať. Prax však ukázala, 
že ťažkosti nie sú v technológií hlbokého ťahania, ale v náraďovniach, ktoré majú zabezpečovať 
výrobu ťahového náradia. Náradie vyrábané na klasických kovoobrábacích trieskových strojoch, 
si vyžadovalo definovanie opracovávaných povrchov prostredníctvom priamok, alebo kružníc. 
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Pokiaľ nerátam špeciálne vačkové stroje (nákladný stroj a tiež drahá výroba vačiek – éra tvrdej 
automatizácie). I keď nastal pokrok v poznaní zákonitostí tvárnenia pri kalíškovaní, krivka 
traktrix, sa nahrádzala rôznymi aproximáciami. Jedna časť traktrix sa nahradila časťou kružnice 
a druhá časť úsečkou.  
 Zabezpečenie výroby ťahového krúžku s optimálnou krivkou traktrix, podľa rovnice 
(2), umožnila až éra nasadenia NC, alebo CNC strojov. Rezné dráhy pre tieto stroje sú zadávané 
vo forme NC-programu. V skutočnosti však rezné dráhy v NC-programe, nie sú uvedené ako 
súradnice kontúr opracovanej súčiastky, ale súradnice kontúry obrobku, korigované o polomer 
špičky rezného nástroja. Preto pre tvorbu NC-programu musíme poznať krivku rovnobežnú 
s krivkou obrábanej súčiastky. V našom prípade krivku rovnobežnú s traktrix. 
 
 
3. Definícia ekvidištanty 
 V [1] je uvedená nasledovná definícia takejto rovnobežnej, paralelnej krivky: ”Dve 
krivky nazývame rovnobežnými krivkami, ak je možné ich body k sebe vzájomne jednoznačne 
obojstranne spojito priradiť tak, aby v odpovedajúcich si bodoch mali obe krivky spoločné 
hlavné normály“. Každá rovinná krivka môže mať nekonečné množstvo kriviek k nej 
rovnobežných. Rovinnú krivku rovnobežnú s danou rovinnou krivkou nazývame ekvidištantou 
(ekvidištantou krivky).  
 Predpokladajme, že máme danú obecnú krivku, ktorú označíme k, a k nej 
ekvidištantnú krivku ke (viď Fig. 3). Na krivke k zvolíme bod M so súradnicami [x, y]. Ďalej 
predpokladajme, že bod Me so súradnicami [xe, ye] predstavuje ekvidištatný bod k bodu M. 
V bode M je zostrojená tangenta t a normála n, ktoré sú dané uhlami α resp. β. Vzdialenosť 
medzi bodmi M a Me je označená ako E. Potom podľa [2] ekvidištantný bod Me k M je 
definovaný súradnicami 
 
 β cosExx e ⋅+=  (3) 
 βsin Eyye ⋅+=  (4) 
 
 Ak bude hodnota vzdialeností ekvidištanty E menšia ako nula, tak na Fig. 3 
dostaneme opäť ekvidištantnú krivku, ale zo spodnej strany krivky k. 
 

 
Fig.3  Equidistance of the curve 

 
 
4. Výpočet ekvidištanty 
 Pre odvodenie vzťahov k výpočtu ekvidištanty v pravouhlých súradniciach budeme 
vychádzať z Fig. 3. Predpokladajme, že krivka k je obecne daná rovnicou  
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( )xfy =  (5) 
 

Pre krivku, definovanú (5), určíme najprv smernicu tangenty, ktorej hodnota je daná 
prvou deriváciou v bode dotyku M 
 

 
dx
dyα tgk ==  (6) 

 
Uhol normály β v bode dotyku M, určíme zo smernice tangenty krivky k, podľa vzťahu 
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 Normála n v bode M krivky k je totožná s normálou ekvidištantnej krivky ke 
prechádzajúcej bodom Me a jej smernica kn bude 
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 Rovnicu normály, prechádzajúcej bodmi M a Me, so smernicou (8), môžeme potom 
napísať ako rovnicu priamky danú dvoma bodmi a jej smernicou 
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 Na body M a Me, podľa Fig. 3 a ich ekvidištantnú vzdialenosť E, je možné aplikovať 
Pytagorovú vetu 
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 Rovnice (9) a (10) tvoria sústavu dvoch rovníc o dvoch neznámych xe a ye, ktoré 
popisujú ekvidištantnú krivku ke. Riešením oboch rovníc dostaneme obecné rovnice pre, výpočet 
súradníc bodov ekvidištantnej krivky [xe, ye] 
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 Súradnice ekvidištanty pre hľadanú krivku, určíme z (11) a (12) tak, že do týchto 
rovníc dosadíme konkrétne hodnoty prvej derivácie, odpovedajúce príslušnému bodu krivky k. 
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5. Ekvidištanta traktrix 
 K výpočtu ekvidištanty krivky je volený taký spôsob, ktorý v prvom rade vychádza 
z definície základnej krivky pre ktorú je počítaná ekvidištanta. Postup je volený podľa toho či 
krivka je daná parametrický, v polárnych súradniciach, alebo v pravouhlom kartézskom systéme. 
Pretože traktrix je definovaná vzťahom (2), bol zvolený modifikovaný spôsob výpočtu, ako je 
uvedené v [3].  
 Pre výpočet ekvidištanty krivky traktrix, najprv určíme prvú deriváciu premennej x 
podľa y. Z tohto pohľadu, definičná rovnica traktrix (2), je práve vo vhodnom tvare pre 
derivovanie tejto funkcie 
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 Algebraickou úpravou (13) získame nakoniec veľmi jednoduchú funkciu, ktorá udáva 
prvú deriváciu krivky traktrix 
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potom zlomok na pravej strane (11), prostredníctvom (14) nadobudne tvar 
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 Keď porovnáme (11) s (3), tak je vidieť, že (15) udáva vlastne smerový kosínus 
normály krivky traktrix a samozrejme, že aj jej ekvidištanty 
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 Následne výpočtové rovnice pre určenie ekvidištanty krivky traktrix získame z (11) a 
(12) tak, že do nich dosadíme (14) a (15) 
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 Pričom pri konkrétnom numerickom výpočte je vhodné postupovať opačne, nie tak 
ako je zvykom, že pre dané x vypočítame y, ale tak, že pre dané y, určíme z rovnice (2) x 
a potom z rovníc (17) a (18) hodnoty xe a ye. Numerická ukážka výpočtu traktrix a jej 
ekvidištanty je uvedená v Tab. 1. Použité konštanty: a=1 mm a E=0,5 mm. Grafické zobrazenie 
ťahovej krivky traktrix a jej ekvidištanty je na Fig. 4. 
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Fig.4 Tractrix and its equidistance 

 
 
 Najmenšia naprogramovateľná vzdialenosť (inkrement) v NC-programe je obyčajne 
jedna tisícina milimetra. Preto vypočítané hodnoty sú zaokrúhlené na tri desatinné miesta (keď 
je výpočet uskutočňovaný v mm). V skutočnosti v NC-programe je ekvidištanta krivky traktrix 
aproximovaná lomenou čiarou. Otázkou zostáva, ako stanoviť počet aproximačných úsekov 
(úsečiek), prípadne krok aproximácie. Autorove skúsenosti z prípravy NC-programov ukázali, 
že voľba konštantného kroku x-ovej, alebo y-ovej súradnice nevedie vždy k očakávanému cieľu. 
Pri praktickom spracovaní NC-programu rovinných kriviek, sa osvedčila metóda stanovenia 
počtu úsekov na základe rozdielu uhlov, dvoch po sebe idúcich úsečiek (viď Fig. 5). V tomto 
prípade bola zvolená podmienka, aby uhol ϕ medzi dvoma susednými úsekmi nepresiahol 
hodnotu jedného stupňa. Do NC-programu sa potom dostávajú súradnice bodov Mei-1, Mei, Mei+1.  
 

 
Fig.5 The determination of segments of the equidistance for NC-program 

 
 
 Table 1  Tractrix co-ordinates and its equidistance 

P. č. x [mm] y [mm] xe [mm] ye [mm] ϕ ° 
1 -6,601 0,001 -6,600 -0,499 - 
2 -4,298 0,010 -4,293 -0,490 0,22 
3 -1,998 0,100 -1,948 -0,397 2,03 
4 -1,313 0,200 -1,213 -0,290 6,06 
5 -0,920 0,300 -0,770 -0,177 5,99 
6 -0,650 0,400 -0,450 -0,058 6,07 
7 -0,451 0,500 -0,201 0,067 6,29 
8 -0,425 0,515 -0,168 0,086 3,83 
9 -0,403 0,529 -0,138 0,105 0,97 
10 -0,379 0,544 -0,107 0,124 0,98 
11 -0,299 0,600 0,001 0,200 2,43 
12 -0,181 0,700 0,169 0,343 5,65 
13 -0,093 0,800 0,307 0,500 8,11 
14 -0,031 0,900 0,419 0,682 9,79 
15 -0,001 0,990 0,494 0,919 13,98 
16 0,000 0,999 0,499 0,977 12,19 
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 Ak by bola ekvidištanta traktrix, pre potreby NC-programu aproximovaná podľa Tab. 
1, je vidieť, že napojenie jednotlivých úsekov by vykazovalo príliš vysokú ”netangencialnosť“, 
čo je hodnotené uhlom ϕ. Je vidieť, že krok y-ovej súradnice 0,1 mm je príliš veľký. Medzi 
bodmi, ktoré sú udané y-ovými súradnicami y=0,5 mm až y=0,6 mm, bolo uskutočnené 
zhustenie bodov, tak aby vyhovovali zvolenému kritériu ϕ<1°. Toto je v Tab. 1 zdokumentované 
pod položkami 8 až 10. Je vidieť, že uhol ϕ sa skutočne dostal k hodnotám menším ako jeden 
stupeň.   
 
 
6. Analýza výsledkov 
 Nasadenie NC a CNC strojov do výroby, donieslo so sebou mnoho prínosov, 
rozhodujúcim je zvýšenie produktivity práce. Tieto stroje umožnili výrobu dielov a súčiastok 
s podstatne vyššou presnosťou a hlavne umožnili výrobu nových geometrických tvarov. Medzi 
takéto nové tvary je možné zahrnúť aj ťahový krúžok s ťahovou krivkou traktrix. Ťažisko 
znalostí pre výrobu súčiastky bolo potrebné dať do NC-programu. To znamenalo, že v oblasti 
technickej prípravy výroby (pri NC strojoch), boli potrebné nové znalosti z geometrie tvaru 
obrábanej súčiastky, hlavne výpočet ekvidištantných kriviek, ktoré udávajú rezné dráhy nastroja. 
Práve týmto znalostiam chce napomôcť aj tento príspevok. Dosiahnuté výsledky je možné 
zhrnúť do nasledovných bodov 

a) obecná analýza definície ekvidištantnej krivky umožňuje široké využitie aj pre iné 
geometrické tvary, ako je krivka traktrix, 

b) prekvapujúcim výsledkom je jednoduchá rovnica pre výpočet smerového cosínu 
normály krivky traktrix a tým aj jej ekvidištanty, 

c) c)v analýze evolventy reťazovky traktrix, boli odvodené konkrétne výpočtové 
vzťahy pre výpočet ľubovoľnej ekvidištanty traktrix, 

d) d)je uvedený spôsob stanovenia jednotlivých úsekov NC-programu a kritérium, 
podľa ktorého sa stanovujú (metodika overená aj na neanalitických rovinných 
krivkách). 

 Dá sa konštatovať, že stále vyššie nasadzovanie NC a hlavne CNC strojov 
v podstatnej miere podnietilo aj rozvoj a využitie numerickej matematiky. V oblasti aktívneho 
využívania rovinných kriviek, ako sú letecké profily, obuvnícky priemysel a dnes vo veľkej 
miere rozvíjajúci sa automobilový priemysel, sa bez týchto znalostí už vôbec nedá zaobísť. 
 
 
7. Záver 
 Spracovaná analýza o ekvidištante traktrix ukázala, že definičné vzťahy sú nad 
očakávanie jednoduché a vhodné pre numerické výpočty. Navrhnutý spôsob získania znalostí 
pre vypracovanie NC-programu, je doplnený o praktické poznatky a skúsenosti. Vypracovaný 
riadiaci NC-program umožní po vyhrubovaní ťahový krúžok kontúrovať a tak podstatne znížiť 
prídavky na dokončujúce operácie a konečné leštenie.  
 Na základe spracovaných poznatkov je možné vyrábať presne definované 
geometrické tvary, ktoré už nie je potrebné vyrábať podľa náhradných, alebo približných 
kriviek. Výroba ťahových krúžkov s ťahovou krivkou traktrix a ich nasadenie v technológií 
kalíškovania, zaznamenalo zvýšenie účinnosti tejto výrobnej technológie.  
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