
Snoet reb (4)

Udledning af parametriseringen af helix udvidet med en cirkulær 
tykkelse

Inspiration til parametrisering af helix med en cirkulær tykkelse:
https://math.stackexchange.com/questions/461547/whats-the-equation-of-helix-surface

Parametrisering af helix (snoet spiral) om z-aksen:

 = 

Tangent til helixpunkt (hastighedsvektor):

 = 

Normeret (enhedvektor i samme retning):

 = 

Accelerationsvektor til helixpunkt:

 = 



Normeret (enhedvektor i samme retning):

 = 

Normalvektor til hastighedsvektor og accelerationsvektor:

 = 

Normeret (enhedvektor i samme retning):

 = 

Cirkulær udvidelse af helix-snoningen, hvor der dannes en cirkel ortogonalt på helixen:
De 2 enhedsvektorer  og danner de 2 ortogonale retninger, som er ortogonale til helixen:

 = 

hvor , og  angiver antal omgange i helixen.
 angiver radius i helix-snoningen, og  angiver radius i den cirkulære udvidelse.

1 snoning tætpakket



Udledning af formel for stigning pr. omgang, når de 2 snoninger skal
være tætpakket

Figur med indtegnet punkt på grønne helix og en bundlinje på den gule helix:



Det sorte punkt på den grønne udvidede helix skal flyttes op til den røde kurve på den udvidede gule helix.

 = 

 = 

NB: kan ikke løses eksakt, derfor anvendes den numeriske løser på 2 af ligningerne (ikke 3 - for så findes der 



ikke en løsning).

 = 

Dvs. med den givne H-værdi vil det sorte punkt ligge på den gule helix.

2 snoninger tætpakket

Udledning af formel for stigning pr. omgang, når de 3 snoninger skal
være tætpakket



Figur med indtegnet punkt på grønne helix og en bundlinje på den gule helix:



Det sorte punkt på den grønne udvidede helix skal flyttes op til den røde kurve på den udvidede gule helix.

 = 

 = 

NB: kan ikke løses eksakt, derfor anvendes den numeriske løser på 2 af ligningerne (ikke 3 - for så findes der 
ikke en løsning).

 = 

Dvs. med den givne H-værdi vil det sorte punkt ligge på den gule helix.

3 snoninger tætpakket



Udledning af formel for stigning pr. omgang, når de 4 snoninger skal
være tætpakket

Figur med indtegnet punkt på grønne helix og en bundlinje på den gule helix:



Det sorte punkt på den grønne udvidede helix skal flyttes op til den røde kurve på den udvidede gule helix.

 = 

 = 



NB: kan ikke løses eksakt, derfor anvendes den numeriske løser på 2 af ligningerne (ikke 3 - for så findes der 
ikke en løsning).

 = 

Dvs. med den givne H-værdi vil det sorte punkt ligge på den gule helix.

4 snoninger tætpakket




