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INLEIDING EN SAMENVATTING 

Ret onderzoek beschreven in dit proefschrift is voortgekomen uit een aan

tal vragen van ir. C. Striezenou betreffende de beschrijving van de geo

metrie van bet kroonwiel in de kroonwieloverbrenging. Deze kroonwielover

brenging vormt bet onderwerp van de dissertatie van Striezenou [16]. 

Zijn onderzoek maakt deel uit van bet kroonwielproject onder leiding van 

prof.dr.ir. M.J.W. Schouten bij de Faculteit der Werktuigbouwkunde van de 

Technische Universiteit Eindhoven. 

In dit proefschrift wordt een rekenmethode ontwikkeld welke, uitgaande van 

de geometrie van de tandflanken op een van de tandwielen, de geometrie van 

de bijbehorende tandflanken op het andere wiel vastlegt, zodanig dat de 

twee tandwielen met een gegeven constante overbrengingsverhouding kunnen 

samenwerken. In bet geval van de cilindrische tandwieloverbrenging met 

evenwijdige tandwielassen correspondeert de berekeningsmethode met de wel

bekende c:onstY'UfJtie van Reuleaux [ 9, p. 140], [ 1 2, p. 96]. Omdat de bereke

ningsmethode, die in hoofdstuk 1 van dit proefschrift wordt gepresenteerd, 

algemeen van toepassing is op de enkelvoudige tandwieloverbrenging, waar

bij de twee tandwielassen niet noodzakelijk in een vlak liggen, hebben we 

deze berekeningsmethode de driedi mensionale constructie van Reuleaux 

genoemd. Deze driedimensionale constructie van Reuleaux is gebaseerd op 

het inzicht dat de tandflank op een van de tandwielen (bet wiel) in een 

enkelvoudige tandwieloverbrenging bepaald kan worden als de ruimtelijke 

omhullende van de tandflank op bet andere tandwiel (bet rondsel) in zijn 

relatieve beweging ten opzichte van het eerste tandwiel. Dit inzicht is 

niet volstrekt nieuw, maar reeds impliciet verwoord in bijvoorbeeld bet 

hoek van Litvin [6]. 

In hoofdstuk 1 wordt de driedimensionale constructie van Reuleaux beschre

ven. De constructie is gebaseerd op de theorie van de omhullende van een 

een-parameterige schaar van oppervlakken in de driedimensionale ruimte. 

Deze oppervlakken worden gevormd door de momentane posities (op tijdstip t) 

van de rondselflank betrokken op een wielvast coordinatenstelsel, 
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waarbij de tijd t als parameter van de schaar fungeert. Bij de concrete 

uitwerking wordt gebruik gemaakt van lineaire algebra in JR
3 (vectoren, 

matrices, exponentiele functie met matrix-argument), de impliciete-functie

stelling, en een aantal resultaten uit de differentiaalmeetkunde, ontleend 

aan [4], [11], [15]. 

In hoofdstuk 2 wordt de geometrie van de tandflanken op een cilindrisch 

tandwiel en op een kegeltandwiel beschreven. De tandwielen fungeren als 

rondsel in de enkelvoudige tandwieloverbrengingen die in dit proefschrift 

worden onderzocht. Aangezien dit rondsel is voorzien van een evolvente 

vertanding, wordt tevens een overzicht gegeven van de eigenschappen van 

cirkel- en bolevolventen, welke in de volgende hoofdstukken gebruikt zul

len worden. 

In de hoofdstukken 3 en 4 wordt de driedimensionale constructie van 

Reuleaux bij wijze van illustratie toegepast op respectievelijk de cilin

drische tandwieloverbrenging met schuine evolvente vertanding en de kegel

tandwieloverbrenging met rechte evolvente vertanding. 

In hoofdstuk 5 komt de kroonwieloverbrenging aan de orde. Deze kroonwiel

overbrenging vormde het beginpunt van het gezamenlijk onderzoek met 

Striezenou. De kroonwieloverbrenging bestaat uit een cilindrisch rondsel 

met rechte evolvente vertanding en een kroonwiel, waarbij de assen van 

rondsel en kroonwiel elkaar loodrecht snijden. Met behulp van de drie

dimensionale constructie van Reuleaux wordt het totale ingrijpproces van 

de kroonwieloverbrenging analytisch beschreven. De gevonden resultaten 

vormen het uitgangspunt voor numerieke berekeningen in het proefschrift 

van Striezenou [16]. 

Zeker in situaties waarin de kroonwieloverbrenging met grate toerentallen 

wordt toegepast is een exacte beschrijving van het ingrijpproces onont

beerlijk. De driedimensionale constructie van Reuleaux geeft in dit ver

band een exacte beschrijving van de tandflank op het kroonwiel en van de 

contactkrommen op de tandflank. Voorts levert de constructie expliciete 

resul ta ten voor 

de drukhoeken op rondsel en kroonwiel in contactpunten; 

het ingrijpoppervlak van de kroonwieloverbrenging; 

het ingrijpquotiiint van de kroonwieloverbrenging; 

het ingrijpveld ~n het ingrijpoppervlak; 

de dPaagbeelden op de tandfl anken van rondsel en kroonwiel; 



de totaZe dragende tandZengte als functie van de tijd; 

de reZatieve sneZheid van de tandflanken in contactpunten; 

de kromming van de tandflanken in contactpunten. 
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De relatieve snelheid en de kromming van de tandflanken in contactpunten 

spelen een belangrijke rol in het tribologisch onderzoek van de kroonwiel

overbrenging. Een exacte beschrijving van de tandflank is van belang voor 

de sterkteberekening en kan voorts bij computergestuurde produktiemethoden 

gebruikt worden. 

In de navolgende hoofdstukken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van vector

notaties. Vectoren met een meetkundige of een fysische betekenis worden 

aangeduid met symbolen voorzien van een pijl, bijvoorbeeld ~ voor de 

plaatsvector, ~ voor de snelheid. Deze vectoren behoren alle tot een drie

dimensionale vectorruimte. In deze driedimensionale vectorruimte wordt een 

rechtsdraaiende orthonormale basis ingevoerd, waarna de ruimte op de 

gebruikelijke manier wordt geidentificeerd met m3 . De componenten van een 

vector~ ten opzichte van de beschouwde basis duiden we aan met x E m3 . 

Afhankelijk van de context dient een vector~ E m3 te worden ui~geschreven 
als een kolomvector dan wel als een rijvector. Het scalaire produkt en het 

vectoriele produkt van twee vectoren a en b worden genoteerd als respec

tievelijk (~,~) en a x b. 



HOOFDSTUK 1 

DE DRIEDIMENSIONALE CONSTRUCTIE VAN REULEAUX 

In § 1.1 wordt een aan tal meetkundige begrippen ingevoerd en besproken, 

we lke betrekking hebben op de tandwielen in een enkelvoudige tandwielover

brenging. 

De theorie van de ruimtelijke ornhullende, die ten grondslag ligt aan de 

driedimensionale construc tie van Reuleaux , komt in§ 1.2 aan de orde. 

Uit de lineaire algebra is bekend dat een draaiing in IR3 om een as te 

beschrijven is in termen van een exponentiele functie met een an tisyrnrne

trische matrix als argument. In§ 1.3 wordt een nadere uiteenzetting gege

ven over draaiingen en antisyrnrnetrische matrices. 

De feitelijke driedimensionale cons tructie van Reuleaux wordt beschreven 

~n § 1.4. 

Tenslotte wordt in§ 1.5 een overzicht gegeven v an de krommingstheorie van 

oppervlakken, zoals die in de volgende hoofdstukken gebruikt zal worden. 

1. 1. Meetkundige begrippen in verband met de tandwielen in een enkelvou

dige tandwieloverbrenging 

Een enkelvoudige tandwieloverbrenging is een configuratie van twee rote

rende t andwielen, waarbij de tanden op het ene tandwiel contact maken me t 

de tanden op het andere tandwiel. Een der tandwielen roteert met een con

stante hoeksnelheid rond zijn as . Door het contact van de tanden zal ook 

het tweed e tandwiel rond z ijn as roteren. Indien de geometr i een van de 

tanden op de twee tandwielen op de juiste wij ze op elkaar zij n afgestemd , 

zal het tweede tandwiel eveneens met een constante hoeksnelheid roteren . 

Meetkundige aspecten nemen een centrale plaats in in onze beschouwingen. 

Daarom wordt in deze paragraaf een aantal (bekende ) meetkundige begrippen 

ingevoerd en bes proken, welke betrekking hebben op de tandwielen in een 

enkelvoudige tandwieloverbrenging . Voor een meer technische behandeling 



van tandwie loverbrengingen word t verwezen naar [3], [5], [ 10], [ 12 J, 
[ 16]. 

Bij de meetkundige beschrijving van een tandwie l zijn vooral van belang 

i) de tandwielas, 

ii) de twee tandflanken op iedere tand van het tandwiel. 

De rotatieas van het tandwiel wordt de tandwie las genoemd; zie figuur 

1. 1.1. 

tandwielas 

Fi guur 1. 1. 1. De r ot atieas van een tandwiel . 
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De tandflank is dat gedeelte van het tandoppervlak dat in princ ipe contact 

kan maken met het tandoppervlak van een tweede tandwiel; zie figuur 1.1.2. 

Figuur 1.1. 2 . Tandflank op een tand v an een tandwiel . 
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Laat P een punt op de tandflank van een tandwiel zijn en laat S het snij

punt zijn van de tandwielas met het vlak door P loodrecht op de tandwiel

as. De cirkel door P met middelpunt S loodrecht op de tandwielas wordt de 

draaicirkeZ door het punt P genoemd. Door het punt P op de tandflank gaan 

de volgende twee belangrijke rechten: 

i) de raaklijn d(P) in P aan de draaicirkel door P; 

ii) de normaal n(P) in P op de tandflank. 

De scherpe hoek tussen de rechten d(P) en n(P) wordt de drukhoek a(P) in 

het punt Pop de tandflank van het tandwiel genoemd; zie figuur 1.1.3. 

n(P) 

tandwielas 

/ 

Figuur 1.1.3. De drukhoek a(P) in een punt Pop de tandflank. 

We beschouwen nu een enkelvoudige tandwieloverbrenging. Het tandwiel met 

de kleinste diameter wordt het rondseZ en het tandwiel met de grootste 

diameter wordt het wieZ-van de tandwieloverbrenging genoemd; zie figuur 

1.1.4. In een enkelvoudige tandwieloverbrenging drijft een der tandwielen, 

de drijver geheten, het andere tandwiel aan. In het geval van een vertra

gende overbrenging zal dus het rondsel als drijver van het wiel fungeren. 



wiel rondsel 

Figuur 1.1.4. Rondsel en wiel in een enkelvoudige 
tandwielove~renging. 
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De assen van rondsel en wiel zijn vast in de ruimte en de vectoriele hoek-
+ + snelheden w1 en w2 , waarmee rondsel en wiel om hun assen roteren, zijn 

onafhankelijk van de tijd. De overbrengingsverhoudingen U en k worden 

gedefinieerd door 

(1.1.1) k u ' 

waarbij w1 = 1~1 1 en w2 = 1~2 1 • 
De overbrengingsverbouding U wordt vastgelegd door bet aantal identieke 

tanden, z 1 '. op het rondsel en bet aantal identieke t anden, z2 , op het 

wiel. Immers , laat na n 1 omwentelingen van het rondsel en n2 omwentelingen 

van het wiel de positie van rondsel en wiel weer dezelfde z ijn, dan geldt 

(1.1.2) 

Uit (1.1.1) en (1.1.2) volgt 

(1.1.3) 
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De hoek tussen de vectoriele hoeksnelheden ~1 en ~2 van rondsel en wiel 

noemen we o, waarbij -n < 8 ~ n. Voorts voeren we in de punten 01 en 0
2 

op 

de rondsel- en wielassen, welke zodanig gekozen zijn dat de lengte a van 

het lijnstuk 0
1 

0
2 

de kortste afstand is van rondsel- en wielas. Voor de 
+ ----+ 

vector am 0
1

02 , zie figuur 1.1.5, geldt dus 

( 1 • 1 • 4) a . 

wielas 

Figuur 1.1.5. Tandwielassen en hoeksnelheden van de 
enkelvoudige tandwieloverbrenging. 

Een punt P in de r~imte wordt beschreven door de plaatsvector ~(P) 

voor de ligging van het punt 01 , zie figuur 1.1.5. In het punt P is 

de snelheid waarmee een rondselpunt het ruimtelijke punt P passeert, en 
+ 
v 2 (P) de snelheid waarmee een wielpunt het ruimtelijke punt P passeert. 

Voor de aldus ingevoerde rondsel- en wielsnelheidsvelden ~1 (P) en ~2 (P) 
geldt 

~1 (P) 
+ ~(P) w1 X 

( 1 . 1 . 5) 
+ + (~(P)- ~) v 2 CP) w2 X 

' 

+ ---+ 
waarin a 01 02; zie figuur 1.1.6. 



schroefas 

wielas 

-T -+ -+ + + 
vR = v1 - v2 vrot + vtransl' 

Figuur 1.1.6. De rondsel- en wielsnelheidsvelden. 

De snelheid 

(1.1.6) 

1s de relatieve snelheid van het rondsel ten opzichte van het wiel in het 

punt P. Indien ~1 F ~2 volgt op elementaire wijze uit (1.1.5) en (1.1.6), 

(1.1.7) 

waarbij 

9 
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q 

w 

-+-+ -+ 
(a,w

1 
x w

2
) 

1
-+ -+12 w1 - w2 

--+- -+ 
Op de rechte 0

1 
02 kiezen we het punt S met plaatsvector 01 S qa, en 

door dit punt S brengen we de rechte s aan met parametervoorstelling 

( 1. 1. 8) 
-+ 
X >..E:lR. 

Uit (1.1.7) is af te lezen dat de relatieve snelheid ~R(P) de somis van 

twee componenten . De eerste component komt overeen met een rotatie met 
. -+ -+ 

hoeksnelhe~d w1 - w2 rond de as s . De tweede component komt overeen met een 

translatie in de richting van de rechte s; zie figuur 1.1 . 6 . 

Omdat de relatieve snelheid ~R(P) met een schroefbeweging rond s corres

pondeert, wordt de rechte s de schroefas van de enkelvoudige tandwielover

brenging genoemd; zie figuur 1.1.7. 

De rondsel- en wielassen liggen i n een vlak dan en slechts dan indien 

(1.1.9) 

Uit (1.1.7) en (1.1.9) volgt, dat de trans latiecomponent van de r e latieve 

snelheid ~R(P) nul is, indien de rondse las en de wie l as in een vla k liggen . 

In dit geva l wordt de s chroefas de roZas van de t andwie loverbrenging 

genoemd. 

We beschouwen eerst een enkelvoudige tandwieloverbrenging waarbij de 

rondsel- en wie l assen elkaar snijden in het punt 0. Een parametervoorstel

ling van de rolas volg~ uit (1.1.8): 

(1.1.10) -+ 
X >..E:lR. 

Bi j wenteling van de rolas rond de rondselas ontstaat een kegel, die de 

roZkegeZ van het rondseZ wordt genoemd. Evenzo, bij wenteling v an de rolas 

rond de wie las ontstaat de roZkegeZ van het wieZ ; zie figuur 1.1.8. 



Figuur 1.1.7. De schroefas van de enkelvoudige 
tandwieloverbrenging. 

. -+ 
Als de rolkegel van het rondsel met hoeksnelhe~d w

1 rond de 
-+ 

de rolkegel van het wiel met hoeksnelheid w
2 

rond de wielas 

11 

rondselas en 

draaien, dan 

zijn deze kegels op ieder tijdstip langs de rolas in rollend contact, ~.e. 

voor ieder punt Pop de rolas geldt (zie (1.1.5)) 

(1.1.11) 

Vervolgens beschouwen we een enkelvoudige tandwieloverbrenging waarbij de 

rondsel- en wielassen evenwijdig lopen. In dit geval is 

- k<: 
1 

k 1/U , 

waarna q en w uit (1.1.7) gegeven worden door 

(1.1.12) q w 0 • 
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rondselas 

wielas 

Figuur 1.1.8. Rolkegels K
1 

en K
2 

van rondsel en wiel. 

Een parametervoorstelling van de rolas volgt uit (1.1.8) en (1.1.12): 

+ 
( 1 . 1 . 1 3) 

+ a + 
X= U+1 +AWl , A E lR • 

Bij wenteling van de rolas rond de rondselas ontstaat een cilinder, die de 

rolcilinder van het rondsel wordt genoemd. Evenzo, bij wenteling van de 

rolas rond de wielas ontstaat de rolcilinder van het wiel; zie figuur 

1 .1. 9. 
+ 

Als de rolcilinder van het rondsel met hoeksnelheid w
1 

rond de rondselas 

en de rolcilinder van het wiel met hoeksnelheid ~2 rond de wielas draaien, 

dan zijn deze cilinders op ieder tijdstip langs de rolas in rollend con

tact, i.e. voor ieder punt Pop de rolas geldt (zie (1.1.5)) 

( 1 • 1 • 14) 
+ 
v 

1 
(P) 



.... w, 
I 

U+l 

/ ra'ldst-las 

~=~as 

Figuur 1.1. 9 . Rolcilinders c
1 

en c
2 

van r ondsel en wiel. 
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Tenslotte beschouwen we een enkelvoudige tandwieloverbrenging waarbij de 

rondsel- en wielas elkaar kruisen. Een parametervoorstelling van de bijbe

horende schroefas is gegeven in (1.1.8); voor een tekening van de schroef

as zie figuur 1.1.7. Bij wenteling van de s chroefas rand de rondse l as ont

staat een eenbladige hyperboloide, die de gZijdhyperboZoide van het rond

se Z genoemd wordt. Evenzo , bij wenteling v-an de schroefas rond de wie l as 

ontstaat de gZijdhyperboZoide van het wieZ . Als de glijdhyperboloide van 

het rondsel met hoeksnelheid ~1 rond de rondse las en de glijdhyperboloide 

1 
. + van het wiel met hoeksne he~d w2 rand de wielas draaien, dan zijn deze 

hyperboloiden op ieder tijdstip langs de s chroefas in glijdend con t ac t, 

i.e. voor ieder punt Pop de schroefas geldt (zie (1.1.5) en (1.1.7)) 

(1.1.15) 

1. 2. Theorie van de ruimtelijke omhullende 

De driedimensionale constructie van Reuleaux is gebaseerd op bet inzicht 

dat de tandflank op een van de tandwielen (he t wiel) in een enkelvoudige 

tandwieloverbrenging bepaald kan worden als de ruimtelijke omhullende van 

de tandflank op he t andere tandwiel (het rondsel) in zijn rela tieve 
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beweging ten opzichte van het eerste tandwiel. In deze paragraaf wordt een 

uiteenzetting gegeven van de theorie van de ruimtelijke omhullende van een 

een-parameterige schaar van oppervlakken, welke ten grondslag ligt aan de 

driedimensionale constructie van Reuleaux. 

Gegeven is een oppervlak R in de driedimensionale ruimte. De punten van R 

zijn gelabeld met behulp van twee reele parameters A en ~. dat wil zeggen 

P(A,~) is het algemene punt van R. De plaatsvector van een punt P(A,~) op 

R ten opzichte van een zekere rechtsdraaiende orthonormale basis duiden we 

aan met ~(A,~). Voor iedere t E IRis een transformatie Tt van de ruimte 

in zichzelf gegeven, zodanig dat T0 de identiteit is. Ret beeld van het 

oppervlak R onder de transfonnatie Tt geven we aan met R(t), i.e. 

R(t) = Tt(R). De plaatsvector van het punt Tt(P(A,~)) op R(t) is ~(A,~;t). 

Dan vormt 

( 1 . 2. 1) ~ = ~( A ,u;t) , A,~EIR, 

een parametervoorstelling met parameters A en~ van het oppervlak R(t). 

De verzameling oppervlakken R(t), t E IR, vormt een een-parameterige 

schaar van oppervlakken. Bij vaste t E IR snijden we het oppervlak R(t) 

met een naburig oppervlak R(t+ h), h # 0, uit de schaar. We nemen aan dat 

de doorsnede van R(t) en R(t+ h) een kromme is en dat deze kromme overgaat 

in een limietkromme K(t) op het oppervlak R(t), indien h + 0. De kromme 

K(t) wordt de karakteristiek op R(t) genoemd met betrekking tot de 

beschouwde schaar. We veronderstellen dat het totaal der karakteristieken 

K(t), t E IR, een oppervlak genereert. Dit oppervlak wordt de ruimtelijke 

omhullende R van de schaar van oppervlakken R(t) genoemd. 

In het vervolg veronderstellen we dat de functie ~(A,~;t) voldoende vaak 

continu differentieerbaar is naar A, ~ en t, en dat de vectoren 

lineair onafhankelijk zijn in elk punt van R(t). Ret oppervlak R(t) heeft 

dan in elk van zijn punten een raakvlak dat wordt opgespannen door de 

bovengenoemde vectoren. 



Stelling 1. 2. 1. 

In ieder punt met plaatsvector ~(A,~;t) op de karakteristiek K(t) op het 

oppervZak R(t) zijn de vectoren 

Zineair afhankeZijk. 

Bewijs. 

Laat P een punt met plaatsvector ~(A0 ,~0 ;t0 ) = ~ op de karakteristiek 

K(t
0

) op R(t0 ) zijn. Veronderstel dat de vectoren 

ax ax ax 

~1 = a~ (AO'~O; tO) ' ~2 = av (AO'~O; tO) ' ~3 =at (AO'~O; tO) 

lineair onafhankelijk zijn. 
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Omdat det [~ 1 ,~2 ,~3 ] F 0 is, volgt met behulp van de inverse-functiestel-
. . 3 ( ) 3 ll.ng, dat er omgev~ngen V c IR van A0 ,~0 , t 0 en U c lR van~ bestaan 

zodanig dat de afbeelding f: V + U, gedefinieerd door 

een bijectie is. Het oppervlak R(t0) en een naburig oppervlak R(t
0

+ h), 

h F 0, hebben dan geen punten gemeen binnen de omgeving U van P. Dit 

laatste resultaat is echter in tegenspraak met het gegeven da t het punt P 

op de karakteristiek K(t0) ligt. Derhalve zijn de vectoren 8~/aA , a~/8~, 

ox/ at lineair afhanke lijk. • 

Met behulp van stelling 1.2.1 is in te zien, dat de ruimtelijke omhullende 

H van de schaar van oppervlakken R(t) beschreven wordt door de vergelij

kingen 

( 1. 2 . 2) 

Deze vergelijkingen zijn als volgt uit te werken. Laa t P een punt z ijn met 

plaatsvector ~(A0 ,~0 ;t0 ) op de karakteristiek K(t0) op R(t0), dan geldt 
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( 1. 2. 3) 

is, als voldoende voorwaarde voor toepassing van de impliciete-functie

stelling op de vergelijking ~(A,~;t) = 0. Uit deze vergelijking kan nu t 

worden opgelost als functie van A en~. zeg t = t(A,~). Substitueer deze 

functie in de eerste vergelijking (1.2.2), dan volgt 

(1. 2. 4) 

als parametervoorstelling van de ruimtelijke ombullende H, met parameters 

A en ~· De parametervoorstelling is geldig in een omgeving van bet para

meterpunt (A0 ,~ 0 ), overeenkomend met een omgeving van Pop H. 

Vervolgens bepalen we de afgeleiden van de functie ~(A,~;t(A,~)) naar A en 

~: 

(1. 2. 5) 

a~(A,~;t(A,~)) 

3A 

32:(:A.,~; t (>..,~)) 

a~ 

Veronderstel nu dat de vectoren (1.2.5) lineair onafDankelijk zijn. De 

ruimtelijke ombullende H vormt dan inderdaad een oppervlak en beeft in bet 

punt 2:(A,~;t(A,~)) een raakvlak dat wordt opgespannen door de vectoren 

(1.2.5). Met gebruik van stelling 1.2.1 is gemakkelijk in te zien dat de 

ruimtelijke ombullende H raakt aan bet oppervlak R(t) langs de karakteris

tiek K(t) op R(t). 

1. 3. Antisymmetrische matrices en draaiingen 

Bij de bescbrijving van de driedimensionale constructie van Reuleaux wordt 

veelvuldig gebruik gemaakt van draaiingen in m3 en antisymmetriscbe ma

trices. In deze paragraaf wordt aangetoond dat een draaiing in IR3 om een 

as te bescbrijven is in termen van een exponentiele functie met een anti-



symmetrische matrix als argument. Hoewel dit resultaat bekend is uit de 

lineaire algebra, is het niet gelukt een geschikte r e ferentie te vinden. 

Een matrix A heet antisymmetrisch indien 

waarin AT de getransponeerde van A is. Voor ~ = (a,b,c) E m3 beschouwen 

we de lineaire afbeelding U: JR3
-+ JR

3 , gegeven door 

(1.3.1) u~ = ~ x ~ , X E m3 
• 

De matrix A behorende bij de lineaire afbeelding U is antisymmetrisch en 

wordt gegeven door 

( 1. 3. 2) A [_: 0 -l -c 

a 

Het verband tussen de vector a E m3 en de antisymmetrische matrix A in 
3 (1.3.2) wordt beschreven door de bijectie ~van lR op de verzameling der 

reele antisymmetrische (3 X 3)-matrices; 

(1.3.3) 0 -l 3 a = (a,b,c) E 1R • 

-c 

a 

Het vectorie le produkt (1.3.1) is dante schrijven als 

( 1. 3. 4) 

17 

Verder zal gebruik gemaakt worden van exponentiele functies met een 

matrix-argument. Voor een vierkante matrix A definieren we zoals gebruike

lijk 

( 1. 3.5) exp(A) I 
n=O 

waarbij de convergentie elementsgewijs opgevat wordt. 
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Het verband tussen draaiingen in IR3 en antisymmetr~he matrices wordt 

gelegd in de volgende stelling. 
\ 

Stelling 1 • 3. 1 . 

Zij ~ E IR3 een eenheidsvector, i . e . 1~1 = 1. De rechtse draaiing D 

IR3 om de vector a over de hoek (j), welke past bij de vector a in de 

van de rechtse schroefbeweging, wordt gegeven door 

( 1. 3. 6) Dx 

Bewijs. 

Met behulp van (1.3.4) en (1.3.5) is eenvoudig ~n te z ~en dat 

(1.3.7) 

Verder volgt uit de antisymme trie van~(~) dat 

I 
n=O n! I 

n=O n! 

Dus de matrix exp [(j) ~ (~)] i s orthogonaa l en beschrijft op grond van 

(1.3.7) een draaiing om de vector a. 

Zij b E IR3 een eenheidsvector zodanig dat (~.~) 

( 1. 3. 8) 

Met gebruik van (1.3.4) en de gegevens 1~1 

~n(~)~ uit te werken tot 

b 

- a ~ (a ~ b) = b 

en vervolgens 

I~ I 

0. Er geldt 

0, is 

van 

zin 
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n ;::; 4 

Substitueer deze resultaten in (1.3.8) dan vinden we 

2n 2n+1 
I (- 1)n (~n)! E.+ L 

n=O n=O 
(-1)n 4? ( b) (2n+1)! ~ x 

cos(y>)E_ + sin(y>)(~ x b) 

Hieruit is af te lezen dat de vector b gedraaid is om de vector a over de 

hoek 4> in de richting welke past bij de vector ~ in de zin van de rechtse 

schroefbeweging. De matrix exp [Y?s(~)] beschrijft dus de rechtse draaiing 

om de vector a over de hoek y>. 

Stelling 1. 3. 2. 
3 Zij s een niet-singuliere (3 x 3)-matrix en zij ~ E 1R • Er geZdt 

( 1. 3. 9) 

Bewijs. 

Uit de produktregel voor determinanten volgt voor ieder drietal vectoren 

~· E_, ~in m3
: 

Uit dit resultaat leiden we af 

T 
(~,s [S~ x SE_]) 

det(S) det(~,~,E_) = (~,det(S) [~ x E_]) . 

We concluderen hieruit dat voor ieder tweetal vectoren ~ en E_ geldt 

(1.3.10) ST[S~ x SE_] = det(S)[~ x E_] 

De betrekking kan worden herschreven als 

waaruit onmiddellijk (1.3.9) volgt indien S niet singulier is. 

• 

• 
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Stelling 1. 3. 3. 

Zij V een orthogonale (3 x 3)-matrix met det(V) 

Er geldt 

(1. 3.11) exp [r;(V~)] 

Bewijs. 

-1 
V exp [r;(~)] V 

We tonen eerst aan dat voor gehele k ~ 0 geldt 

Het geval k = 0 is triviaal en het geval k = 1 volgt uit stelling 1.3.2. 

Veronderstel dat (1.3.12) juist is voor k ~ n, n ~ 1. Op grond van deze 

inductieveronderstelling volgt 

Hiermee is (1.3.12) aangetoond. 

Met gebruik van (1.3.12) is onmiddellijk in te z~en dat 

exp I 
n=O n! 

V exp [t;(a)] v- 1 

1. 4. De driedimensionale constructie van Reuleaux 

• 

Indien de tandwielassen van rondsel en wiel elkaar snijden of evenwijdig 

lopen, liggen de rolas en de gemeenschappelijke loodlijn op de rondsel- en 

wielflank in een contactpunt in een vlak. Hierop berust de bekende con

structie van Reuleaux uit 1865, welke voor een gegeven punt op de rondsel

flank het bijbehorende punt op de wielflank vastlegt, waarmee het be

schouwde rondselpunt in- contact komt. Voor een beschrijving van deze 

(teken)constructie van Reuleaux wordt verwezen naar [9, p. 140] en 

[12, p. 96]. 

In deze paragraaf wordt een berekeningsmethode gepresenteerd, waarmee bij 

gegeven parametervoorstelling ~ = ~r(A,V) van de rondselflank een para

metervoorstelling ~ = ~(A,V) van de bijbehorende wielflank bepaald wordt, 
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zodanig dat het rondselpunt ~r(A,~) met het wielpunt ~w(A,~) in contact 

komt. Omdat hierbij de tandwielassen van rondsel en wiel niet noodzakelijk 

in een vlak liggen, hebben we deze methode de driedimensionale (reken ) 

constr>uctie van Reuleau:c genoemd. Met behulp van deze methode kan het 

ingrijpproces van de algemene enkelvoudige tandwieloverbrenging met con

stante overbrengingsverhouding analytisch worden beschreven. 

We beschouwen een enkelvoudige tandwieloverbrenging van rondsel en wiel, 
-+ -+ 

welke met constante hoeksnelheden w1 en w2 om hun assen roteren. De assen 

van rondsel en wiel zijn vast in de ruimte. De loodrechte snijlijn van de 

rondselas en de wielas zal de rondselas snijden in het punt 0
1 

en de wiel-

-+ -as in het punt 02. De lengte a van de vector a = 0
1 

02 is dan de kortste 

afstand van rondsel- en wielas; zie figuur 1.4.1. 

z 

Figuur 1.4.1. Rondsel- en wielassen in het 
ruimtevaste coordinatenstelsel. 
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In de ruimte voeren we drie rechtsdraaiende orthonormale bases in, name

lijk B, B1 en B2 . De basis B is vast in de ruimte en de overeenkomstige 

ruimtevaste ooordinaten worden genoteerd als (x,y,z) = ~· Het punt 0
1 

op 

de rondselas is de oorsprong van de basis B. De x-as van de basis B valt 

samen met de rondselas, zodanig dat de vector ~1 in de richting van de 

positieve x-as wijst. De y-as van de basis B valt samen met de loodrechte 

snijlijn van rondsel- en wielas, zodanig dat de vector! in de richting 

van de positieve y-as wijst; zie figuur 1.4.1. Indien de rondsel- en wiel

assen elkaar snijden in een punt 0, geldt 0
1 

= 02 = 0 en!= 0. Dey-as 

van de basis B wordt dan gekozen loodrecht op het vlak door de vectoren 
+ + w

1 
en w2• 

De basis B1 ~s vast ten opzichte van het roterende rondsel en de overeen

komstige rondselvaste coordinaten worden genoteerd als (x 1,y 1,z 1) = ~~· Op 

het tijdstip t = 0 vallen de bases B1 en B samen. 

De basis B2 is vast ten opzichte van het roterende wiel en de overeenkom

stige wielvaste ooordinaten worden genoteerd als (x
2

,y
2

,z
2

) = ~2 . Het punt 

0
2 

op de wielas is de oorsprong van de basis B2• De x
2
-as van de basis B2 

valt samen met de wielas, zodanig dat de vector ~2 in de richting van de 

positieve x2-as wijst. Op het tijdstip t 0 va llen de y2-as van B2 en de 

y-as van B samen, met dezelfde orientatie. 

Zij P1 een rondselpunt met rondselvaste coordinaten ~~ (x 1,y 1,z 1). Op 

het tijdstip t = 0 valt het rondselpunt P1 samen met het ruimtelijke punt 

x = ~ 1 in ruimtevaste coordinaten. De componenten van de vectoriele hoek-
. + 

snelhe~d w1 van het rondsel ten opzichte van het ruimtevaste coordinaten-

stelsel worden gegeven door (w 1,0,0) = ~~· Gebruik makend van Stelling 

1.3.1 stellen we vast dat het rondselpunt P1 met rondselvaste coordinaten 

~~ op het tijdstip t samenvalt met het ruimtelijke punt 

(1.4.1) 

in ruimtevaste coordinaten. Voor de definitie van ~(~1 ) zie (1.3.3). 

Zij P2 een wielpunt met wielvaste coordinaten ~2 = (x2 ,y 2,z 2). Op het 

tijdstip t = 0 valt het wielpunt P2 samen met het ruimtelijke punt 

~ = ~ + v~2 ~n ruimtevaste coordinaten. Hierbij staat ~ = (O,a,O) voor de 

ruimtevaste coordinaten van het punt 02 , terwijl de orthogonale matrix V 

gegeven wordt door 



(1 .4. 2) 

[

cos(o) 

v = 0 

sin(o) 

0 

0 

-sin(o)l 
0 . , 

cos(o) 

+ + hierin is o, met -n < o ~ rr, de hoek tussen de vectoren w1 en w
2

, als 

weergegeven in figuur 1.4.1. Het teken van o wordt zo gekozen dat de com

ponenten van de vectoriele hoeksnelheid ~2 van het wiel ten opzichte van 

het ruimtevaste coordinatenstelsel worden gegeven door (w2 cos(o), 0, 

w2 sin(o)) = ~2 . Merk op dat ~2 = kV~1 , waarbij k w2/w 1 = 1/U de over

brengingsverhouding is. Gebruik makend van stelling 1.3.1 vinden we dat 

het wielpunt P2 met wielvaste coordinaten ~2 op het tijdstip t samenvalt 

met het ruimtelijke punt 

( 1. 4. 3) 

in ruimtevaste coordinaten. 
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Bij de driedimensionale constructie van Reuleaux· is de geometrie van de 

tandflank op een der tandwielen, namelijk het rondsel, gegeven. Vervolgens 

dient de geometrie van de tandflank op het wiel bepaald te worden, zodanig 

dat rondsel en wiel met een gegeven constante overbrengingsverhouding 

k = w2/w 1 kunnen samenwerken. 

In rondselvaste coordinaten wor~t de rondselflank beschreven door de para

metervoorstelling ~ 1 = ~ 1 (A,~), met parameters A en~· We herleiden deze 

voorstelling naar wielvaste coordinaten met gebruik van (1.4.1) en 

(1.4.3). Aldus vinden we dat de rondselflank op het tijdstip t beschreven 

wordt door de parametervoorstelling 

( 1. 4.4) 

~n wielvaste coordinaten, met parameters A en ~· Tijdens zijn relatieve 

beweging ten opzichte van het (stilgezette) wiel vult het rondsel een 

zeker gebied G in de 'wielvaste' ruimte. De gezochte wielflank valt nu 

samen met het randoppervlak van het gebied G. Dit inzicht vormt de basis 

van de driedimensionale constructie van Reuleaux: de wielflank in wiel

vaste coordinaten wordt bepaald als de ruimtelijke omhullende van de rond

selflank in zijn relatieve beweging ten opzichte van het stilgezette wiel. 
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De rondselflank op het tijdstip t maakt deel uit van een een-parameterige 

schaar van oppervlakken, beschreven door de parametervoorstelling (1.4.4) 

met oppervlak-parameters A en ~. en schaar-parameter t. De ruimtelijke 

omhullende van deze schaar van oppervlakken is te bepalen met de methode 

uit § 1.2. Aldus vinden we, overeenkomstig (1.2.2), dat de wielflank in 

wielvaste coordinaten wordt beschreven door de vergelijkingen 

( 1 • 4. 5) 

Met gebruik van de afgeleide 

d exp (At) 
dt exp (At)A A exp (At) , 

en de relatie (1.3.4) berekenen we 

a~2 (A,~;t)] 
• at 

0 . 

Alle afgeleiden a~2 /at, a~2 /aA, a~2/a~ bevatten als gemeenschappelijke 

factor de matrix v- 1 exp [-ts(~2 )], welke orthogonaal is. Met gebruik van 

de produktregel voor determinanten en de relatie (zie (1.3.10)) 

is de determinant in (1.4.5) uit te werken tot 

( 1. 4. 6) 

waarin 



Aangezien ~2 = kV~1 , is met behulp van stelling 1.3.3 te schrijven 

-1 -1 
V exp [-tl;(~2 )] = exp [-ktr;(~1 )]V 

in de eerste der vergelijkingen (1.4.5). Samenvattend concluderen we dat 

de wielflank in wielvaste coordinaten wordt beschreven door de vergelij

kingen 

(1.4.7) 

lji(l.,~;t) = 0 ' 

waarbij lji(J.,~;t) gegeven wordt door (1.4.6). 

Zij P(J.,~) een punt op de rondself~ank met rondselvaste coordinaten 

~1 (1.,~). Op het tijdstip t waarop het rondselpunt P(f.,~) contact met de 

wielflank maakt, vallen het rondselpunt P(f.,~) en het contactpunt op de 

wielflank samen met het ruimtelijke punt (zie (1.4.1)) 

( 1. 4. 8) 
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in ruimtevaste coordinaten. De relatieve snelheid van het rondselpunt 

P(f.,~) ten opzichte van het wiel wordt op het tijdstip t van contact gege

ven door (zie (1.1.5) en (1.1.6)) 

( 1. 4. 9) 

betrokken op het ruimtevaste coordinatenstelsel. De gemeenschappelijke 

normaal op de rondsel- en wielflank in P(f.,~) op het tijdstip t van con

tact wordt gegeven door de vector 

eveneens betrokken op het ruimtevaste coordinatenstelsel. Me t gebruik v an 

(1.4.9) en (1.4.10) in (1.4.6) is te schrijven 
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De vergelijking ~(\,~;t) 

interpretatie toe: 

0 in (1.4.7) laat nude volgende meetkundige 

De relatieve snelheid van een contactpunt op de rondselflank ten opzichte 

van het wiel staat loodrecht op de gemeenschappelijke flanknormaal in het 

con tac tpun t. 

Indien de rondsel- en wielassen elkaar snijden, i.e. indien· ,~ = Q, dan is 

de vergelijking ~(\,~;t) = 0 uit (1.4.7) te schrijven als (zie (1.4.8), 

(1.4.9), (1.4.11)) 

Indien de rondsel- en wielassen evenwijdig zijn en ~2 = -k~1 , dan LS de 

vergelijking ~(\,~;t) = 0 uit (1.4.7) te schrijven als 

a 
(1.4.13) (~1 X (~(f.,~;t)- 1 -:U),E,(A,~;t)) 0. 

Samenvattend, beschouw het geval dat de rondsel- en wielassen in een vlak 

liggen. Dan volgt uit (1.4.12), (1.4.13) en (1.1.10), (1.1.13) dat de ver

gelijking ~(f.,~;t) = 0 equivalent is met de bekende vertandingsrege l 

[2, p. 22], [5, p. 2.7]: 

Indien de rondsel- en wielassen Ln een vlak liggen, dan liggen de rolas en 

de gemeenschappelijke loodlijn op de tandflanken in een contactpunt in een 

vlak. 

Op deze vertandingsregel is de gewone constructie van Reuleaux gebaseerd; 

zie [12, p. 96], [5, p. 2.7]. 

We zullen de functie ~(\,~;t) uit (1.4.6) nag verder uitwerken. Daartoe 

schrijven we de vectoren en matrices voorkomend in (1.4.6) uit: 

~1 - ~2 = w1 k(U- cos(o), 0,- sin(o)) 

~2 x ~ = w1 ka(- sin(o), 0, cos(o)) , 
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[: 
0 

-;] I;; (~1) w1 0 

[: 
0 

-,in~w 1 ')]. exp [t~;;(~1 )] cos Cw 1 t) 

sin(w
1
t) cos(w 1 t) 

Na substitutie van deze resultaten in (1.4.6) en verdere uitwerking, v~n

den we dat de functie ~(A,~;t) is voor te stellen door 

(1.4.14) 
w

1
k 

~(A,~;t) = - 2- [a(A,~) sin(w 1t) + b(A,~) cos(w 1t)- c(A,~)] 

met daarin de korte notaties: 

2 2 3(z
1

,x
1

) 
sin(o) 

3(z1+x1,y1) 
+ 2a cos(o) 

a(A,\1) a(A,Il) 

(1.4.15) b(A,\1) 

2 2 
3(x1,y1) 

sin(o) 
a(x1+y1,z1) 

+ 2a cos(o) 
:l(A,Il) acA,\1) 

c(A,\1) 

Het rechterlid van (1.4.14), beschouwd als functie van t, neemt alle waar

den aan tussen de grenzen 

en 

Laat nu P(A,IJ) een punt op de rondselflank zijn met rondselvaste coordina

ten ~ 1 (A,\1), zodanig dat 

( 1. 4. 16) 2 2 2 
a (A,\1) + b (A,\1) < c (A,\1) . 

Dan is ~(A,\l;t) I 0 voor elke t E lR, zodat de vergelijking ~(A,IJ;t) = 0 

geen oplossing heeft. Dit betekent dat het rondselpunt P(A,\1) niet met de 

wielflank in contact komt. 
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Indien 

(1.4.17) 
2 2 2 

a (A,~) + b (A,~) > c (A,~) , 

dan is t als functie van A en ~ op te lossen uit de vergelijking 

~(A,~;t) = 0. Het rondselpunt P(A,~) komt nu in principe met de wielflank 

in contact. In een enkelvoudige tandwieloverbrenging wordt de rondselflank 

steeds zodanig gemaakt, dat voor alle punten P(A,~) op de rondselflank aan 

de ongelijkheid (1.4.17) voldaan is. 

Tenslotte zullen we de vergelijkingen (1.4.7) voor de wielflank in wiel

vaste coordinaten herleiden tot een parametervoorstelling voor de wiel

flank op het tijdstip t = 0, in ruimtevaste coordinaten. De wielflank is 

bepaald als de ruimtelijke omhullende van de een-parameterige schaar van 

rondselflanken op het tijdstip t, beschreven door de parametervoorstelling 

~2 = ~2 (A,~;t) in wielvaste coordinaten; zie (1.4.4). De karakteristiek K(t) 

op het oppervlak ~2 = ~2 (A,~;t) is dan de contactkromme van de rondsel

flank en de wielflank op bet tijdstip t. In de punten op de karakteristiek 

K(t) op bet oppervlak ~2 = ~2 (A,~;t) is voldaan aan de vergelijking 

~(A,~;t) 0. De toestand van de enkelvoudige tandwieloverbrenging op bet 

tijdstip t = 0 wordt als referentietoestand gekozen. We bepalen nu een 

punt P(A0 ,~ 0 ) op de rondselflank zodanig dat 

(1.4.18) ~(A0 ,~ 0 ;0) = 0 • 

Het punt P(A0 ,~ 0 ) ligt dan op de contactkromme van de rondselflank en de 

wielflank op het tijdstip t = 0. Vervolgens bepalen we de functie 

t = t(A,~), zodanig dat 

(1.4.19) t(A0 ,~ 0 ) = 0 , ~(A,~;t(A,~)) 0 , 

voor 

voor 

( A ,~) in een zeker: omgeving G van (A0 ,~0 ). We gaan ervan uit, dat 

ieder punt P(A,~) op de rondselflank geldt (A,~) E G. Aangezien in 

ieder punt P(A,~) op de rondselflank aan de ongelijkbeid (1.4.17) is vol

daan, kan de functie t = t(A,~) uit (1.4.19) op elementaire wijze worden 

opgelost uit de vergelijking ~(A,~;t) = 0 met ~(A,~;t) gegeven door 

(1.4.14). Op bet tijdstip t(A,~) is het punt P(A,~) op de rondselflank met 

de wielflank in contact. De hoek ~(A,~), waarover bet rondsel vanuit zijn 



referentiestand op het tijdstip t = 0 gedraaid moet worden om het punt 

P(A,~) op de rondselflank met de wielflank in contact te laten komen, 

wordt dus gegeven door 

(1.4.20) ljl(A,~) = w
1 
t(A,~) 

Substitueer nu de functie t = t(A,~) in de parametervoorstelling 
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~2 = ~2 (A,~;t) van de wielflank in wielvaste coordinaten, al s gegeven ~n 

de eerste vergelijking (1.4.7). Werk een en ander uit met gebruik van het 

hulpresultaat 

-J 
exp [- ktl; (~1 )] V 

cos(o) 0 

-sin(o) sin(I<w1t) cos(kw1 t) 

-sin(o) cos(kw
1
t) -sin(kw

1
t) 

sin ( o) 

cos(o) sin ( kw1 t) 

cos(o) cos(kw 1 t) 

Dan vinden we voor de wielflank in wielvaste coordinaten de parametervoor

stelling 

(1.4.21) ~2 = ~2 (A,~;t(A,~)) 

met componentfuncties 

+ sin(o)cos [11J(A,~)] z 1 ( A ,~) , 

- sin(o) sin [kiP( A,~) ] x1 (A,~)+ 

(1.4.22) 

- sin(o) cos [kij)(A,~)] x1 (A ,\.1) + 

Hierbij zijn ~n (1.4.22) de volgende korte notaties gebruikt: 
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terwijl ~(A,~) wordt gegeven in (1.4.20). 

Het punt P(A,~) op de rondselflank met rondselvaste coordinaten 

~ 1 (A,~) = (x 1 (A,~), y 1 (A,~), z 1(A,\J)) komt op het tijdstip t(A,~) in con

tact met het punt Q(A,\J) op de wielflank. Dit punt Q(A,\J) heeft wielvaste 

coordinaten (x2(A,\J), y 2(A,\J), z 2 (A,\J)) = ~2 (A,\J), gegeven door (1.4.22). 

Op het tijdstip t = 0 geldt ~ = ~ 1 , ~ = ~ + v~2 , als verband tussen de 

ruimtevaste, rondselvaste en wielvaste coordinaten. Met gebruik van dit 

verband vinden we dat de rondselflank en de wielflank op het tijdstip 

t = 0 worden beschreven door de parametervoorstelling 

respec tieve l ijk 

beide ~n ruimtevaste coordinaten, met parameters A en IJ. 

1. 5. Krommingstheorie van oppervlakken 

Ten behoeve van het latere onderzoek van de krommingseigenschappen van 

tandflanken, geven we in deze paragraaf een overzicht van de krommings

theorie van oppervlakken in IR3 De hier gepresenteerde differentiaalmeet

kunde is ontleend aan [4], [11]. 

3 We beschouwen een oppervlak R in IR dat beschreven wordt door de para-

metervoorstelling ~=~(A,~), met parameters A en \J· De eenheidsnormaal ~n 

het punt P(A,\J) op R wordt aangeduid met ~(A,\J). Omdat er in ieder punt 



van R twee eenheidsnormalen bestaan, wordt een keuze gemaakt zodanig dat 

de vector ~(A,~) continu afhangt van de parameters A en ~· We veronder

stellen dat in ieder 'punt P(A,~) van R de raakvectoren 3~(A,~)/aA en 

a~(A,~)/3~ lineair onafhankelijk zijn. 
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In navolging van Haantjes [4] z.ullen we de krommingseigenschappen van het 

oppervlak R beschrijven in termen van de zogenaamde eerste en tweede fun

damentaalvorm. De coefficienten van de eerste fundamentaalvorm van R met 

betrekking tot de parameters A en ~ worden gegeven door 

E(A,~) 
= c~(A.~) 

3A 

3~(A,~)) 
' <lA ' 

( 1. 5. 1) F(A,~) 
= c~(A.~) 

3A 

a~(A,~)) 
' a~ ' 

De coefficienten van de tweede fundamentaalvorm van R met betrekking tot 

de parameters A en ~ worden gegeven door 

2 
c~(A.~) a~<A,~)) 3 x(A,~) 

(~(A,~), ~A2 ) =- aA <lA 

( 1. 5. 2) 

2 
c~<A.~) a~(A,~)) ( a x(A,~) 

~(A,~)' ;A3~ ) = <lA a~ 

Bij gegeven verhouding o = p/q beschouwen we de raakvector 

( 1 .5. 3) p + q 

in het punt P(A,~) aan het oppervlak R. Het vlak door P(A,~) evenwijdig 

aan de vectoren !(A,~;o) en ~(A,~) duiden we aan met N(A,~; 0 ). De door

snijdingskromme van het vlak N(A,~;o) met het oppervlak R wordt de 
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nonmale seatie in de richting !(A,~;a) door het punt P(A,~) genoemd. 

Onder de nonmale kromming K(A,~;a) van het oppervlak R in het punt P(A,~) 

in de richting !(A,~;a) wordt verstaan de kromming van de normale sectie 

in de richting !(A,~;a). Indien de normaal ~(A,~) in P(A,~) op R in de 

richting van het kromtemiddelpunt van de normale sectie wijst, wordt de 

normale kromming K(A,~;a) positief gerekend, anders negatief. De normale 

kromming K(A,~;a) van het oppervlak R in het punt P(A,~) in de richting 

!(A,~;a) wordt gegeven door 

( 1. 5. 4) 
2 

L(A,~)o + 2M(A,~)a + N(A,~) 
2 

E(A,~)a + 2F(A,~)a + G(A,~) 

Voor een afleiding van (1.5.4), zie bijvoorbeeld Schwartz, Green en 

Rutledge [11, p. 277]. 

In ieder punt P(A,~) op R bestaan twee onderling loodrechte richtingen, 

waarvoor de normale kromming K(A,~;a) een minimum respectievelijk een 

maximum aanneemt. Laat deze richtingen corresponderen met de waarden 

a = a 1 respectievelijk a = a2 , dan geldt voor elke a, 

( 1. 5. 5) 

De normale krommingen K(A,~;a 1 ) en K(A,~;a2 ), die we in het vervolg met 

K 1 (A,~) en K 2 (A,~) zullen aanduiden, worden de hoofdkrommingen van het 

oppervlak R in het punt P(A,~) genoemd. De corresponderende richtingen 

worden de hoofdriahtingen van het oppervlak R in het punt P(A,~) genoemd. 

De normale kromming K(A,~;a) in een willekeurige richting !(A,~;o) kan op 

een eenvoudige wijze in de hoofdkrommingen K 1 (A,~) en K 2 (A,~) worden uit

gedrukt: 

Laat 6(A,~;a) de hoek zijn tussen de richting !(A,~;a) en de hoofdrichting 

van R in P(A,~) behorend bij de hoofdkromming K 1 (A,~), dan geldt 

(1.5.6) 

Voor een afleiding van deze zogenaamde vergelijking van Euler zij verwezen 

naar Haantjes [4, p. 80]. 
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Tenslotte bescbouwen we twee oppervlakken R1 en R2 in IR3 , die aan elkaar 

raken in een contactkromme C. Het algemene punt van R1 duiden we aan met 

P(A 1 ,~ 1 ) en bet algemene punt van R2 met Q(A2 ,~ 2 ). De eenbeidsnormaal op 

R
1 

in bet punt P(A 1 ,~ 1 ) is ~ 1 (A 1 ,~ 1 ), en de eenbeidsnormaal op R2 in bet 

punt Q(A2 ,~ 2 ) is ~2 (A 2 ,~ 2 ). We nemen aan dat de bovengenoemde normalen 

zodanig gekozen zijn dat 

(1.5.7) "'" n -2 

in de punten van de contactkromme C. 

Voor ieder punt Pop de contactkromme Cis KC
1

(P) de normale kromming van 

R1 in P in de ricbting loodrecbt op C, en KC 2 (P) de normale kromming van 

R2 in P in de ricbting loodrecbt op C. De relatieve kromming KC(P) van de 

oppervlakken R1 en R2 in bet punt P op de contactkromme C wordt nu gedefi

nieerd door 

(1.5.8) 



HOOFDSTUK 2 

TANDWIELEN MET EVOLVENTE VERTANDING 

De cilindrische tandwieloverbrenging en de kroonwieloverbrenging welke in 

de hoofdstukken 3 respectievelijk 5 worden behandeld, hebben een c ilin

drisc h tandwiel met evolvente vertanding als rondsel. In § 2.3 wordt het 

c ilindrische tandwiel met schuine evolvente vertanding beschreven. 

De doorsnede van de tandflank v an een cilindrisch tandwiel met evolvente 

vertanding en een vlak loodrecht op de tandwielas is een cirkelevolvente. 

De definitie en enkele meetkundige eigenschappen van cirkelevolventen zijn 

~n § 2.2 samengebracht. 

De kegeltandwieloverbrenging welke in hoofdstuk 4 wordt behandeld, heeft 

een kegeltandwiel met evolvente vertanding als rondsel. In § 2.4 wordt het 

ke geltandwiel met rechte evolvente vertanding beschreven. De doorsnede van 

de tandflank van een kegeltandwiel met evolvente vertanding en een bol met 

de top van de zogenaamde basiskegel als middelpunt, is een bolevolvente. 

De definitie en enkele meetkundige eigenschappen van bolevolventen zijn in 

§ 2 .1 samengebracht. 

2. 1. De bolevolvente 

Een bolevolvente is een sferische kromme, i.e. een kromme op een bol, die 

als volgt geconstrueerd wordt. Bes chouw een bol met middelpunt 0 en straal 

A. Ret punt 0 is tevens de top van een kegel met halve tophoek ~ . De kegel 

snijdt de bol in een cirkel C met middelpunt 0' en straal A sin(s ). We 

brengen een r echtsdraaiend Cartesisch coordinatenstelsel aan, zodanig da t 

de z-as samenvalt met de as van de ke gel en het punt 0' de coordinaten 

(0,0,-A c os( ~ )) heeft. Op de cirkel C bevindt zich het punt S met coordi

naten (A sin(~)cos(y), A sin(~)sin(y), -A cos( ~ )); zie figuur 2.1.1. 
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Voor ~ E 1R beschouwen we het punt Q(~) op de cirkel C, met coordinaten 

(>.. sin(z;;)cos(y+~), >.. sin(z;;)sin(y+~), ->.. cos(z;)). Het raakvlak in het . 

punt Q(~) aan de kegel snijdt de bol in de grate cirkel G(~). De grate 

cirkel G(~) en de cirkel C raken aan elkaar in het punt Q(~). Het . punt 

P(~) op de grate cirkel G(~) is zodanig gekozen, dat de cirkelbogen SQ en 

PQ even lang zijn; zie figuur 2.1.1. 

z 

y 

I 

Figuur 2 .1. 1. Het punt Pop de grate cirkel G. 

De kromme op de beschouwde bol, we lke gevormd wordt door de pun ten P(~), 

~ E lR, wordt een bolevolvente genoemd. De kegel met halve tophoek z; is de 

zogenaamde basiskegeZ van de bolevolvente. Het punt S op de cirkel C, cor

responderend met het punt P(O) op de bolevolvente, is een keerpunt van de 

bolevolvente. De bol evolvente bestaat namelijk uit twee takken, in figuur 
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2.1.2 aangeduid met de symbolen I respectievelijk II. De tak I van de bol

evolvente bestaat uit de punten P(~) met ~ > 0 en tak II uit de punten 

P(~) met~< 0; zie figuur 2.1.2. 

Figuur 2 .1. 2 . De takken I en II en het keerpunt S 
van de bolevolvente . 

We bepalen een parametervoorstelling van de bolevolvente voor gebruik bij 

de besc hrijving van de kegeltandwieloverbrenging in hoofdstuk 4. 

De vector 

(2.1.1) n(~) = (cos(t;)cos(y+~), cos( t; )sin(y+~), s in( t; )) 

is de eenheidsnormaal op het raakvlak aan de basiskegel in het punt Q(~). 

De eenheidsrichtingsvector ~(~) van de kegelbeschrijvende door het punt 

Q(~) wordt gegeven door 
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(2.1.2) ~((j)) = (sin(~;)cos(y+(j)), sin(~;)sin(y+(j)), -cos(~;)) 

Aangezien L POQ = (j) sin(~;), kan de plaatsvector ~((j)) van het punt P((j)) op 

de bolevolvente geschreven worden als 

(2.1.3) ~((j)) 

waarin 

e: = (j) sin(?;) 

Uitwerking van (2.1.3) met gebruik van (2.1.1) en (2.1.2) leidt tot de 

coordinaten ~((j)) = (x((j)),y((j)),z((j))) van het punt P((j)) op de bolevolvente 

x((j)) /..[sin(~;)cos(e:)cos (y + (j)) + sin(e:) sin(y + (j))] 

(2. 1 .4) /..[sin(~;)cos(e:)sin(y+ (j)) - sin(e:)cos(y+ (j))] , 

z((j)) - A cos(?;)cos(e:) , 

waarin 

e: = (j) sin(?;) • 

Bij de beschrijving van het contact tussen de kegeltandwielen met evol

vente vertanding in de kegeltandwieloverbrenging wordt de volgende Stel

ling gebruikt. 

Stelling 2. 1. 1. 

Het raakpunt van twee aan elkaar rakende boZevoZventen weZke op een boZ 

Ziggen, ligt in een gemeenschappeZijk raakvZak aan de twee basiskegeZs. 

Bewijs. 

We tonen eerst aan dat de basiskegel van een bolevolvente de omhullende is 

van de een-parameterige Schaar van vlakken welke de bolevolvente loodrecht 

snijden. Ret vlak door het punt P((j)) op de bolevolvente beschreven door 

(2.1.4), dat de bolevolvente loodrecht snijdt, wordt gegeven door de ver

gelijking 

(2. 1. 5) cos((j) + y)x + sin((j) + y)y + tan(~;)z 0 . 
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De een-parameterige schaar van vlakken welke de bolevolvente loodrecht 

snijden, wordt beschreven door de vergelijking (2.1 .5), met~ als schaar

parameter. De omhullende van deze een-parameterige schaar van vlakken 

wordt gegeven door de vergelijkingen (zie Haantjes [4, p. 63]) 

cos(~+y)x + sin(~+y)y + tan(~;;)z = 0 , 
(2. 1. 6) 

sin(~+y)x- cos(~+y)y 0 . 

Eliminatie van de parameter~ uit de vergelijkingen (2.1.6) leidt tot de 

vergelijking 

(2.1.7) 
2 2 2 2 x + y = tan ( ~;; )z 

van de omhullende. Aangezien ook de basiskegel van de bolevolvente beschre

ven wordt door de vergelijking (2.1.7), is de basiskegel de omhullende van 

de een-parameterige schaar van loodvlakken op de bolevolvente. 

Beschouw vervolgens twee bolevolventen op een bol, welke elkaar in het 

punt R raken. Aangezien de basiskegel van een bolevolvente de omhullende 

~s van de een-parameterige schaar van loodvlakken op de bolevolvente, 

raakt het gemeenschappelijke loodvlak door het raakpunt R op de bolevol

venten aan de basiskegels. • 

2. 2. De cirkelevolvente 

Een cirkelevolvente is een vlakke kromme. Beschouw een cilinder met straal 

rb en een vlak V dat loodrecht staat op de as van de cilinder. De cilin

der en het vlak V snijden elkaar in de cirkel C met middelpunt 0 en straal 

rb. We brengen een rechtsdraaiend Cartesisch coordinatenstelsel aan met 

het punt 0 als oorsprong en zodanig dat de z-as samenvalt met de as van de 

cilinder. Op de cirkel C bevindt zich het punt S met coordinaten 

(rb cos(y), rb sin(y), b); zie figuur 2.2.1. 

Zij ~ E IR en beschouw het punt Q(~) op de cirkel C met coordinaten 

(rb cos(y+~), rb sin(y+~), 0). Het raakvlak aan de cilinder in het punt 

Q(~) snijdt het vlak V in de raaklijn aan de cirkel C in het punt Q(~). 

Het punt P(~) op deze raaklijn aan de cirkel C in he t punt Q(~) is zodanig 



gekozen, dat de cirkelboog SQ en het lijnstuk PQ even lang z ijn; z1e 

fi guur 2.2.1. 

z 

---r---
,........ I p 

/ I 
/ I 

Figuur 2. 2 .1. Het punt Pop de raaklijn aan de 
c i rkel C in het punt Q. 
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De kromme in het vlak V, welke gevormd wordt door de punten P(~), ~ E m, 
wordt een cirkelevolvente genoemd. De cirkel C met straal rb is de zoge

naamde basiscirkel van de cirkelevolvente. Het punt S op de basiscirkel C, 

corresponderend met het punt P(O) op de cirkelevolvente, is een keerpunt 

van de cirkelevolvente. De cirkelevolvente bestaat namelijk uit twee t ak

ken, in figuur 2.2.2 aangeduid met de symbolen I respectievelijk II. De 

tak I v an de cirkelevolvente bestaat uit de punten P(~) met ~ > 0, en tak 

II uit de punten P(~) met~< 0; zie figuur 2.2.2. 
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We bepalen een parametervoorstelling van de cirkelevolvente voor gebruik 

bij de beschrijving van de cilindrische tandwieloverbrenging en de kroon

wieloverbrenging in de hoofdstukken 3 respectievelijk 5. 

De cirkelevolvente is op te vatten als de limietkromme van een bolevol

vente door de limietovergang 

( 2. 2. 1) A t ~ } 0 , A sin(~) = rb = constant 

in de parametervoorstelling (2.1.4) van de bolevolvente. Voor de coordina

ten ~(~) = (x(~),y(~),z(~)) van het punt P(~) op de cirkelevolvente wordt 

aldus gevonden 

x(~) rb[cos(y+~) + ~ sin(y+~)] 

(2.2.2) y(~) rb[sin(y+~)- ~ cos(y+~)], 

z (~) 0 • 

Op analoge wijze als bij de bolevolvente kan bewezen worden, dat de basis

cirkel van een cirkelevolvente de omhullende is van de een-parameterige 

schaar van normalen op de cirkelevolvente. Bij de beschrijving van het 

contact tussen de cilindrische tandwielen met evolvente vertanding in de 

ci lindrisc he tandwielove rbrenging wordt gebruik gemaakt van de volgende 

stelling. Het bewijs van deze Stelling is analoog aan het bewijs van Stel

ling 2.1.1. 

Stelling 2. 2. 1. 

Het raakpunt van twee aan eZkaar rakende cirkeZevoZventen weZke in een 
vZak Ziggen, Zigt op een gemeenschappeZijke raakZijn aan de twee basis

cirkeZs. 

Door het punt P op de cirkelevolvente 1n figuur 2.2.2 zijn drie rechten 

getekend: 

r: de raaklijn aan de cirkelevolvente in het punt P; 

n: de normaal op de cirkelevolvente in het punt P; 

d: de raaklijn in het punt P aan de cirkel met middelpunt 0. 
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Aangezien de basiscirkel C de omhullende is van de een-parameterige schaar 

van normalen op de cirkelevolvente, raakt de normaal n in bet punt P op de 

cirkelevolvente aan de basiscirkel C in bet punt Q. Duid de scherpe hoek 

tussen de rechten n en d aan met ar' dan geldt (zie figuur 2.2.2) 

L QOP 
(2.2.3) 

a 
r 

Uit bet feit dat de boog QS even lang is als het lijnstuk QP concluderen 

we (zie figuur 2.2.2) 

(2.2.4) 
boog(QS) = QP = rb tan(«r) , 

L QOS = ~ = tan(ar) . 

y 

Figuur 2.2.2. De cirkelevolvente met basiscirkel C. 
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2. 3. Het cilindrisch tandwiel met schuine evolvente vertanding 

Bij de beschrijving van een ci lindrisc h tandwiel met schuine evolvente 

vertanding gaan we uit van een c ilinder C met straa l rb, welke de basis

cilinder van het tandwiel wordt genoemd. De tandwielas valt samen met de 

.as van de basiscilinder. In figuur 2.3.1 is een raakvlak V aan de basis

cilinder C getekend. De rechte waarlangs het vlak V aan de basisc ilinder 

raakt noemen we r. In het vlak V beschouwen we tevens de rechte ~ die een 

hoek S met de rechte r maakt. De hoek S wordt de tandhoek van het tandwiel 

genoemd; zie figuur 2.3.1. Door het vlak V over de basisci l inder te r ol

len beschrijft de rechte ~ een regeloppervlak R. Iedere tandflank op een 

tand van het tandwiel valt na een passende rotatie van het t andwiel om 

zijn as samen met een deel van het r ege loppervlak R. We brengen een 

rechtsdraaiend Cartesisch coordinatens t e lsel aan, zodanig dat de x-as 

samenvalt met de as van de basisc ilinder. De z-as staat loodrecht op het 

vlak V en snijdt het vlak V in het punt (0,0,-rb); zie figuur 2.3.1. 

z 

Figuur 2 . 3 . 1. Het raakvlak V aan de basiscilinder C. 
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We bepalen eerst een parametervoorstelling van het regeloppervlak R dat 

door de rechte ~ wordt beschreven door het vlak V over de basiscilinder te 

rollen. Laat P een punt in het vlak V zijn met, in de situatie zoals gete

kend in figuur 2.3.1, de coordinaten (x,y,-rb). Vervolgens beschouwen we 

de situatie waarbij het vlak V over de hoek ~ linksom over de basiscilin

der is gerold. In figuur 2.3.2 is een doorsnede getekend van de basis

cilinder met het vlak door P loodrecht op de as van de basiscilinder. De 

ruimtelijke positie van het punt P ~n het vlak V, terwijl dit over de hoek 

~over de basiscilinder is gerold, is in figuur 2.3.2 aangegeven met P'. 

De coordinaten ~u van het punt U in figuur 2.3.2 zijn 

(2. 3. 1) 

De vee tor 

(2.3.2) ~ = (0, cos(~), -sin(~)) 

is de eenheidsrichtingsvector van de rechte UP' in figuur 2.3.2. Aangezien 

het vlak V over de hoek ~ over de basiscilinder is gerold, geldt 

UP' = y + ~rb en kan de plaatsvector ~(~) van het punt P' in figuur 2.3.2 

geschreven worden als 

(2.3.3) 

Na substitutie van (2.3.1) en (2.3.2) in (2.3.3) wordt voor de coordinaten 

van het punt P' gevonden: 

(2.3.4) 

In de situatie ~ = 0 wordt de rechte ~ beschreven door de parametervoor

stelling, met parameter A, 

(2.3.5) :\ E IR • 

Substitutie van (2.3.5) in (2.3.4) leidt tot een parametervoorstelling, 

met parameters A en~. van het regeloppervlak R 
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X A ' 

(2.3.6) y rb[(ll +y(A))cos(]l)- sin(]l)] 

z = -rb[ (]1 + y(A) )sin(]l) + cos(]l)] , 

waarin 

AEJR, llElR y(A) A tan(S)/rb . 

z 

y 

Figuur 2.3.2. De positie P' van het punt Pin het vlak V, 
terwijl het vlak V over de hoek ]1 over de basiscilinder is gerold. 

De punten van het regeloppervlak R, welke tevens op de basiscilinder lig

gen, vormen een keerkronnne op het regeloppervlak R. Het regeloppervlak R 

bestaat namelijk uit twee bladen, aangeduid met de symbolen I en II. Het 

blad I bestaat uit de punten P(A,]l) op het oppervlak R met ll +y(A) > 0, en 

het blad II uit de punten P(A,]l) op het oppervlak R met ll +y(A) < 0. De 
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keerkromme op het oppervlak R is een schroeflijn op de basiscilinder, cor

responderend met de punten P(A,J.l) op het oppervlak R met J.l + y(A) = 0. In 

figuur 2.3.3 zijn de doorsneden van deze bladen I en II van het regel

oppervlak R met een vlak loodrecht op de as van de basiscilinder aangege-

ven. 

We beschrijven nu het cilindrisch tandwiel met schuine evolvente vertan

ding. De ruimte waarbinnen zich de tandflanken op de tanden van het tand

wiel bevinden, wordt enerzijds begrensd door twee cilinders, welke coaxi

aal met de. basiscilinder zijn, anderzijds door twee transversale vlakken, 

i.e. twee vlakken loodrecht op de tandwielas. De stralen van de twee 

bovengenoemde cilinders zijn minstens even groot als de straal rb van de 

basiscilinder. De buitenste cilinder met straal ra wordt de kopci l inder en 

de binnenste cilinder met straal rNF de nuttige-voetaiZinder van het tand

wiel genoemd. De stralen rb, rNF en ra van respectievelijk de basiscilin

der, de nuttige-voetcilinder en de kopcilinder voldoen aan 

(2.3. 7) 

De twee begrenzende transversale vlakken worden beschreven door de verge

lijkingen 

(2.3.8) x=c, x=c+b; cEIR, b>O. 

De groo theid b wordt de tandbreedte van het tandwiel genoemd. Beschouw nu 

dat gedeelte van het regeloppervlak R met parametervoorstelling (2.3.6), 

dat zich in de ruimte bevindt, welke begrensd wordt door de kopcilinder, 

nuttige-voetcilinder en de twee transversale vlakken (2.3.8). Dit gedeelte 

van het regeloppervlak R bestaat uit twee stukken, aangeduid met de symbo

len I en II. Het stuk I ligt op dat gedeelte van het regeloppervlak R, dat 

eerder is aangeduid als het blad I, terwijl het stuk II op het blad II 

ligt. De punten P(A,J.l) op het stuk I van het regeloppervlak R voldoen aan 

(zie (2 .3.6)) 

C :$A;$ C+b, 

(2.3.9) 
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terwijl de punten P(A,~) op het stuk II van het regeloppervlak R voldoen 

aan 

c$A$c+b, 

(2.3.10) 

Op iedere tand van het tandwiel bevinden zich twee tandflanken. Een van 

deze tandflanken valt na een passende rotatie van het tandwiel om zijn as 

samen met het stuk I op het regeloppervlak R, terwijl de andere tandflank 

na een passende rotatie met het stuk II op het regeloppervlak R samenvalt. 

In figuur 2.3.3 is de doorsnede getekend van de stukken I en II op het 

regeloppervlak R met het transversale vlak door de oorsprong. 

z 

e-voetcilinder 

basi sci I inder 

Figuur 2.3.3. De doorsnede van de stukken I en II op het 
regeloppervlak R met bet transversale vlak door de oorsprong. 
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Ook binnen de nuttige-voetcilinder bevindt zich een gedeelte van de ver

tanding op het tandwiel, te weten de voetafronding. Deze voetafronding 

bevindt zich tussen de nuttige-voetcilinder met straal rNF en de zoge

naamde voetailinder met straal rf < rNF, welke ook coaxiaal met de basis

cilinder is. 

Beschouw de tandflank welke samenvalt met het stuk I op het regeloppervlak 

R; zie figuur 2.3.3. Met behulp van (2.3.6) en (2 13.9) wordt een parameter

voorstelling, met parameters A en ~. van deze tandflank verkregen: 

·x A , 

(2.3.11) y 

waarbij 

c ,; A ~ c+b, 

ff NF 
1 "' ~ + y(A) 

b 

y(A) = A tan(S)/rb 

In figuur 2.3.4 is de doorsnede aangegeven van deze tandflank met het 

transversale vlak T(A) beschreven door de vergelijking x = A. Door de 

parametervoorstelling (2.3.11) van de tandflank en de parametervoorstel

ling (2.2.2) van de cirkelevolvente met elkaar te vergelijken, ziet men 

in dat de doorsnede van de tandflank met een transversaal vlak een cir-

kelevolvente is. De snijcirkel van de basiscilinder en het transversale 

vlak vormt de basiscirkel van deze cirkelevolvente. Tevens is dan eenvou

dig in te zien dat de hoek y(A) in figuur 2.3.4, welke het punt op de 

basiscirkel vastlegt, vanwaar de cirkelevolvente vertrekt, gegeven wordt 

door 

(2. 3.12) y(A) A tan(S)/rb • 
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z 

m T(A) 

Figuur 2 . 3.4. Doorsnede van de tandflank met het 
transversale vlak T( A). 

In fi guur 2.3.5 is een enkelvoudige tandwieloverbrenging weergegeven, 

bestaande uit twee cilindrische tandwielen met schuine evolvente vertan

ding en evenwijdige tandwielassen. 

Laat P (A,~) een punt op de tandflank zijn welke beschreven wordt door de 

pararnetervoorstelling (2.3.11). De snijkromme van het transversale vlak 

T(A) door het punt P(A,~) en de tandflank is een cirkelevolvente. De vee-

tor 

(2.3.13) ~ = (0, sin(~). cos( ~)) 

is de eenheidsraakvector aan deze cirkelevolvente in het punt P(A,~). De 

rechte door het punt P(A,~) met eenheidsrichtingsvector 

(2.3.14) £ (cos(8), sin(r3 ) cos(~),- s in( S)sin(~)) 
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ligt overeenkomstig (2.3.11) op de tandflank. Deze rechte snijdt de cirkel

evolvente in het punt P(A,~) loodrecht en kruist de tandwielas onder een 

hoek B. Aangezien de vectoren ~ en ~ raakvectoren zijn aan de tandflank in 

het punt P(A,~), is de vector 

(2.3.15) E_ = ~ x! = (- sin(B), cos(B)cos(]J), -cos(B)sin(~)) 

een eenheidsnormaalvector op de tandflank in het punt P(A,~). 

Figuur 2.3.5. Tandwieloverbrenging bestaande uit 
cilindrische tandwielen met schuine evolvente vertanding. 

De afstand R(A,].I) van het punt P(A,~) tot de tandwielas kan overeenkomstig 

(2.3.11) geschreven worden als 

waarbij 

y(A) A tan(B)/rb . 

De vector 

(2.3.17) 1 
d = ~ (0,-z,y) , 



so 

waarbij yen z gegeven worden door (2.3.11), is de eenheidsraakvector in 

het punt P(A,~) aan de draaicirkel om de tandwielas. De drukhoek a(A,~) in 

het punt P(A,~) op de tandflank is de hoek tussen de normaal in het punt 

P(A,~) op de tandflank en de draaicirkel door het punt P(A,~) om de tand

wielas; zie figuur 1.1.3. Met gebruik van (2.3.15,16,17) kan de drukhoek 

a(A,~) in het punt P(A,~) op de tandflank geschreven worden als 

(2.3.18) arccos [
rb cos(ll)] [ cos(ll) ] 

= arccos 
R(A,~) /j + (~ +y(A))2 

waarbij 

y(A) A tan(8)/rb . 

De vector 

(2.3.19) E = (0, cos(~), -sin(~)) 

is de eenheidsrichtingsvector van de projectie op het transversale vlak 

T(A) door het punt P(A,~) van de normaal op de tandflank in het punt 

P(A,~). De hoek tussen deze projectie en de draaicirkel door het punt 

P(A,~) om de tandwielas wordt de no~aze drukhoek aN(A,~) in het punt 

P(A,~) op de tandflank genoemd. Met gebruik van (2.3.16), (2.3.17), 

(2.3.19) kan de normale drukhoek aN(A,~) in het punt P(A,~) op de tand

flank geschreven worden als 

(2.3.20) aN(A,~) =arccos [R(:~~)] arccos [ 
1 

] 
h + (~ + y(A)) 2 

waarbij 

y(A) = A tan(S)/rb . 

Indien ll f 0, dan wordt de drukhoek a(A,~) ook wel de transversale druk

hoek in het punt P(A,~) - op de tandflank genoemd. Het verband tussen de 

transversale drukhoek a(A,~) en de normale drukhoek ~(A,~) in het punt 

P(A,~) op de tandflank wordt dus gegeven door 

(2.3.21) cos(a(A,~)) = cos(~(A,~))cos(S) • 
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Aangezien de afstand R(A,~) van bet punt P(A,~) tot de tandwielas varieert 

volgens 

varieert de normale drukboek aN op de tandflank overeenkomstig (2.3.20) en 

(2.3.22) volgens 

(2.3.23) arccos[:~]~ aN~ arccos [::1 
We bescbrijven nu de beschouwde tandflank door middel van een parameter

voorstelling met parameters A en ~· De parameter A is de plaatscoordi

naat langs de tandwielas, terwijl de parameter ~ de normale drukhoek op 

de tandflank voorstelt. Door de substitutie (zie (2.3.20)) 

(2.3.24) ~ + y(A) = tan(aN) 

in (2.3.11), gaat de parametervoorstelling (2.3.11) van de beschouwde 

tandflank over in de parametervoorstelling, met parameters A en ~· 

X = A ' 

(2.3.25) y 

z = -rb[tan(~)sin(tan(~)-y(A)) + cos(tan(aN)-y(A))], 

waarbij 

c ~ A ~ c+b , 

arccos [::F] ~aN ~ arccos[::] 

y(A) A tan(B)/rb • 

Laat P(A,~) een punt op de tandflank zijn welke bescbreven wordt door de 

parametervoorstelling (2.3.11). We berekenen nude coefficienten van de 

eerste en tweede fundamentaalvorm van de tandflank in bet punt P(A,~) met 



52 

betrekking tot de parameters A en ll• Laat ..:'_(A,IJ) = (x,y,z) de plaatsvector 

van het punt P(A,IJ) zijn, waarbij de coordinaten x, y, z gegeven worden 

door (2.3.11). De eenheidsnormaalvector ~(A,IJ) op de tandflank in het punt 

P(A,\.1), welke van de tand afwijst, kan overeenkomstig (2.3.15) geschreven 

worden als 

(2.3.26) ~(A,\.1) = (-sin(S), cos(S)cos(IJ), -cos(S)sin(IJ)) . 

Partiele differentiatie van de relaties (2.3.11) en (2.3.26) leidt tot 

(1, tan(S)cos(IJ),- tan(S)sin(IJ)) , 

(2.3.27) 

(0,0,0) , 

(0, -ccs(s)sin(IJ), -cos(S)cos(IJ)) , 

waarbij de normale drukhoek ~ Ln het punt P(A,\.1) gegeven wordt door 

(2.3.20). 

De coefficienten van de eerste en tweede fundamentaalvorm van de tandflank 

in het punt P(A,IJ) met betrekking tot de parameters A en \l kunnen nu over

eenkomstig de definities (1.5.1) en (1.5.2) en met gebruik van de relaties 

(2.3.27) geschreven worden als 

c..:'_ (A. )l) d..:'_ (A, IJ)) 1 E(A,IJ) a>. dA = cos 2 fS} 

FCA,Il) 
c..:'_(A,\.1) 

dA 
d..:'_(;\,\.1)) 

d\l 
0 , 

c..:'_(A,\.1) <l..:'_(f.,\.1)) = 2 G(A,\.1) 
1\l d\l rb tan2 (aN) , 

(2.3.28) 

L(A,\.1) 
- c..:'_(A,\.1) 

a>. 
a~(A,\.1)) 

, dA 0 , 
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waarbij de normale drukhoek ~ in het punt P(A,~) gegeven wordt door 

(2.3.20). 
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Tenslotte bepalen we de hoofdkrommingen en de bijbehorende hoofdrichtingen 

van de tandflank in het punt P(A,~). 

Zij gegeven de verhouding a = p/q en beschouw de richting 

p + q 

in het raakvlak aan de tandflank in het punt P(A,~). De normale kromming 

K(A,~;a) van de tandflank in het punt P(A,~) in de richting !(A,~;a) kan 

met gebruik van (1.5.4) en (2.3.28) geschreven word.en als 

(2.3.29) K(A,~;a) 

waarbij de normale drukhoek ~ in het punt P(A,~) gegeven wordt door . 

(2.3.20). De hoofdkrommingen van de tandflank in het punt P(A,~) corres

ponderen met a= al = 0 en a= a 2 = oo; zie (1.5.5). Voor de hoofdkrommin

gen K 1 (~) en K2 (aN) van de tandflank in punten .met normale drukhoek ~ 

wordt aldus gevonden 

cos(B) 

(2.3.30) 

De richting van de cirkelevolvente op de tandflank door bet beschouwde 

punt correspondeert met de hoofdrichting van de tandflank behorende bij de 

hoofdkromming K 1 (~). De richting van de rechte op de tandflank do0r het 

beschouwde punt correspondeert met de hoofdrichting van de tandflank beho

rende bij de hoofdkromming K2(aN). 
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2. 4. Het kegeltandwiel met rechte evolvente vertanding 

Bij de beschrijving v an een kegeltandwiel met rechte evolvente vertanding 

gaan we uit van een kegel K met halve tophoek ~. De kegel K wordt de 

basiskegel van het tandwiel genoemd. De tandwielas valt samen met de as 

van de ke gel. In figuur 2.4.1 is een raakvlak V aan de basiskegel getekend. 

De rechte waarlangs het vlak V aan de basiskegel raakt noemen we r. Door 

het vlak V over de basiskegel te rollen beschrijft de rechte r een regel

oppe rvlak R. Iedere tandflank op een tand van het tandwiel valt na een 

passende rotatie van het tandwiel om zijn as samen met een deel van het 

regeloppervlak R. We brengen een rechtsdraaiend Cartesisc h coordinaten

ste lsel aan met de top 0 van de basiskegel als oorsprong. De x-as valt 

samen met de as van de basiskegel en de y-as ligt in het raakvlak V aan de 

basiskegel; zie figuur 2.4.1. 

z 

Fi guur 2.4.1. Het raakvlak V a an de basiskegel K. 

We bepalen eerst een parametervoorstelling van het ·regeloppervlak R dat 

door de rechte r wordt beschreven door het vlak V over de basiskegel te 

rollen. Laat P een punt zijn op de raaklijn r van het vlak V aan de ba sis-
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kegel in de situatie van figuur 2.4.1. De coordinaten· van het punt P zijn 

(A cos(z;), 0,- A sin(z;)) , A > 0 • 

In figuur 2.4.2 is de situatie getekend waarbij het vlak V over een hoek 

p linksom over de basiskegel is gerold. De ruimtelijke positie van het 

punt P op de rechte r is aan.gegeven met P', terwijl de oorspronkelijke 

positie van het punt P, in de situatie ~ = 0, met P is aangegeven. De 

vector 

(2. 4. 1) ~~ = (cos(z;), -sin(z;)sin(p), -sin(z;)cos(p)) , 

is de eenheidsrichtingsvector van de kegelbeschrijvende OQ in figuur 

2.4.2. De eenheidsvector 

(2.4.2) ~2 = (0, COS(f!),- sin(~)) 

ligt in het vlak V en staat loodrecht op de vector~~· Aangezien het vlak 

V over de hoek p over de basiskegel is gerold, geldt (zie figuur 2.4.2) 

boog(QP) boog(QP') = pA sin(z;) , 
(2.4.3) 

L QOP' = fl sin(z;) = E 

en kan de plaatsvector ~(p) van het punt P' 1n figuur ·2.4.2 geschreven 

worden als 

(2.4.4) 

Substitutie van (2.4.1) en (2.4.2) in (2.4.4) leidt tot een parametervoor

stelling, met parameters A en p, van het regeloppervlak R 

x = A cos(z;)cos(£) , 

(2.4.5) y A[- sin(z;)cos(E)sin(p) + sin(E)cos(p)] 

z A[- sin(z;)cos(E)cos(p) - sin(E)sin(p)] , 

waarbij 

A > 0 , fl E IR; £ = p sin(z;) • 
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z 

Fi guur 2 .4.2. Het vlak V, dat over de hoek~ over de 
bas iskegel is ger old. 

De punten van het regeloppervlak R, welke tevens op de basiskegel liggen, 

vormen een keerkromme op het regeloppervlak R. Het regeloppervlak R be

staat namelijk uit twee bladen, aangeduid met de symbolen I en II. 

Het blad I bestaat uit de punten P(\,~) op het regeloppervlak R met ~ > 0, 

en het blad II uit de punten P( \ ,~) op het regeloppervlak R met ~ < 0. De 

keerkromme op het regeloppervlak R 1s een beschrijvende van de basiskegel, 

welke samenvalt met de rechte r in figuur 2.4.1 en gevormd wordt door de 

punten P(\,~) op R met ~ = 0. In figuur 2.4.3 zijn de doorsneden van deze 

bladen I en II van het regeloppervlak R met een bol welke de top van de 

basiskegel als middelpunt heeft, aangegeven. 

We beschrijven nu het kegeltandwiel met rechte evolvente vertanding. 

De ruimte waarbinnen zich de tandflanken op de tanden van het tandwiel 
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bevinden, wordt enerzijds begrensd door twee kegels welke coaxiaal met de 

basiskegel z ijn, anderzijds door twee transversale bollen, i.e. twee bol

len welke de top van de basiskegel als middelpunt hebben. De halve top

hoeken van de twee bovengenoemde kegels zijn min s t ens even groot als de 

halve tophoek ~ van de basiskegel. De buitens te kegel met halve tophoek ~a 

wordt de kopkegel en de binnenste kegel met halve tophoek ~NF de nuttige

voetkegel van bet tandwiel genoemd. De halve tophoeken ~. ~NF en ~a van 

respectievelijk de basiskegel, nuttige-voetkegel en de kopkegel voldoen aan 

(2.4.6) 

De twee begrenzende transversale bollen worden beschreven door de verge

lijkingen 

2 2 2 2 
X + y + Z C 

(2.4. 7) 
2 2 2 

X + y + Z 

waarin c > 0, b > 0. De grootheid b wordt de tandbreedte van bet tandwiel 

genoemd. Bes chouw nu dat gedeelte van bet regeloppervlak R met parameter

voorstelling (2.4.5), dat zich in de ruimte bevindt, welke begrensd wordt 

door de kopkegel, de nuttige-voetkegel en de twee transversale bollen 

(2.4.7). Dit gedeelte van bet regeloppervlak R bestaat uit twee stukken, 

aangeduid met de symbolen I en II. Het stuk I ligt op dat gedeelte van bet 

regeloppervlak R, dat eerder is aangeduid als bet blad I, terwijl bet stuk 

II op bet b lad II ligt. De hoek ljJ (>-, ll) tussen de rechte die bet punt 

P(>-,ll) op bet regeloppervlak R met de top van de basiskegel verbindt, en 

de t andwielas kan met gebruik van (2.4.5) gesc hreven worden als 

(2.4.8) lji(A,IJ) = arccos[cos(~)cos( E )] , 

waarbij £ = ll sin( ~ ). Overeenkomstig formule (2.4.8) voldoen de punten 

P(;\,IJ) op bet stuk I van bet regeloppervlak R aan 

0 < c ~ >- ~ c+b , 

(2.4.9) 
arccos[cos(~NF)/cos(~)] 

sin(~) 5 ~ ~ 
arccos[cos(~a)/cos(~)] 

sin(~) 
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Evenzo voldoen de punten P(A,~) op het stuk II van het regeloppervlak Raan 

0 < c ~ A ~ c+b , 

(2.4.10) arccos[cos(~a)/cos(~)] 

sin(~) ~ ~ ~ -
arccos[cos(~NF)/cos(~)] 

sin(~) 

Op iedere tand van het tandwiel bevinden zich twee tandflanken. Een van 

deze tandflanken valt na een passende rotatie van het tandwiel om zijn as 

samen met het stuk I op het regeloppervlak R, terwijl de andere tandflank 

na een passende rotatie samenvalt met het stuk II op het regeloppervlak R. 

In figuur 2.4.3 is een doorsnede getekend van de stukken I en II op het 

regeloppervlak R met een transversale bol. 

z 

nutti ge -voetke el 

Figuur 2.4.3. Doorsnede van de stukken I en II op het 
regeloppervlak R met een transversale bol. 

Ook binnen de nuttige-voetkegel bevindt zich een gedeelte van de vertanding 

van het tandwiel, te weten de voetafronding. Deze voetafronding bevindt 

zich tussen de nuttige-voetkegel met halve tophoek ~NF en de zogenaamde 
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voetkege Z met halve tophoek sf < sNF' welke oak coaxiaal met de basiskegel 

~s. 

Beschouw de tandflank welke samenvalt met het stuk I op het r egeloppervlak 

R; zie figuur 2.4.3. Met gebruik van (2.4.5) en (2.4.9) wordt deze tand

flank beschreven door de parametervoorstelling, met parameters A en ~. 

x = A cos(s)cos(c) , 

(2.4.11) y A[- sin(s )cos(c)sin(IJ) + sin(c)cos(~)] 

waarin 

z A[- sin(s)cos( c )cos(~) - sin( c )sin()J)] , 

c = ll sin(s) ; 

0 < c ~ A ~ c+b , 

arccos[cos(sNF)/cos(s)] 

sin (s) 

arccos[cos(s )/cos(s)] 
< < a 
= 11 = sin(s) 

Door de parametervoorstelling (2.4.11) van de tandflank en de parameter

voorstelling (2.1.4) van de bolevolvente met elkaar te vergelijken, ziet 

men in dat de doorsnede van de tandflank met een transversale bol een 

bolevolvente is. De basiskegel met halve tophoek s is tevens de basiskegel 

van deze bolevolvente. De doorsnede van de stukken I en II op het regel

oppervlak R en de transversale hal uit figuur 2.4.3 liggen derhalve op een 

bolevolvente op de transversale bal. In figuur 2.4.4 is een enkelvoudige 

tandwieloverbrenging weergegeven, bestaande uit twee kegeltandwielen met 

rechte evolvente vertanding. 

Laat P(A,ll) een punt op de tandflank zijn welke beschreven wordt door de 

parametervoorstelling (2.4.10). De snijkromme van de transversale bol B(A) 

door het punt P(A,)J) en de tandflank is een bolevolvente. De vector 

(2.4.12) t = (sin(~), cos(s)sin()J), cos(~)cos(l.t)) , 

is de eenheidsraakvector aan deze bolevolvente in het punt P(A,IJ). 
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Figuur 2.4.4. Tandwieloverbrenging bestaande uit twee 
kegeltandwielen met rechte evolvente vertanding. 

De rechte door het punt P(A,~) en de top van de basiskegel met eenheids

richtingsvector 

(2.4.13) 

cos(~)cos(£) l 
sin(~)cos(£)sin(~) + sin(£)cos(~) 

sin(~)cos(£)cos(~) - sin(£)sin(~) 

ligt overeenkomstig (2.4.11) op de tandflank. Deze rechte snijdt de bol

evolvente in het punt P(A,~) loodrecht. Aangezien de vectoren i en £ raak

vectoren aan de tandflank zijn in het punt P(A,p), is de vector 

(2.4.14) n = t x £ = sin(~)sin(£)sin(~) + cos(£)cos(~) 

[ 

- cos(~)sin(£) l 
sin(~)sin(£)cos(~) cos(£)sin(~) 

de eenheidsnormaalvector op de tandflank in het punt P(A,~). De afstand 

R(A,~) van het punt P(A·,~) tot de tandwielas kan overeenkomstig (2.4.11) 

geschreven worden als 

(2.4.15) R(A,p) = Al1 - cos 2 (~)cos 2 (£) • 

De vector 
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(2.4.16) 1 
d = R(>.,v) (0,-z ,y) , 

waarbij yen z gegeven worden door (2. 4 .11), is de eenheidsraakvec tor in 

bet punt P(>.,v) aan de draaicirkel om de tandwielas. De drukhoek a(>. ,v) op 

de tandflank ~n bet punt P(>.,v) is de hoek tussen de normaal in bet punt 

P(>.,v) op de tandflank en de draaicirkel door bet punt P(>., v) om de tand

wielas; zie figuur 1.1.3. Met gebruik van (2.4.14,15,16) kan de drukhoek 

a ( >. , v) in het punt P( >. ,v) op de tandflank geschreven worden als 

(2.4.17) arccos [
). sin(~)] _ [ sin( c)] 
R(>.,v) - arc t an tan(~) , 

waarbij 

£ = 11 sin(~ ) • 

Aangez ien de hoek ~( >. ,v) tussen de t andwie l as en de r echte door het punt 

P(>.,v) en de top van de basiskegel,varieert volgens ~NF ~ ~ ( >. , v) ~~a' 

varieert de drukhoek a op de tandflank overeenkomstig (2.4.17) volgens 

(2.4.18) arccos[sin(~)/sin(~NF)] ~ a ~ arccos [sin(~) /sin( ~ )] . 
a 

Laat P(>.,v) een punt op de tandflank z ijn welke beschreven wordt door de 

parametervoorstelling ( 2.4.11 ). We berekenen nude coefficienten van de 

eerste en tweede fundamentaa lvorm van de t andflank in het punt P(A,\1) met 

betrekking tot de parameters ). en \1. Laat ~ ( >. ,v) (x,y,z) de plaatsvector 

zi jn van he t punt P(>.,v), waarbij de coordinaten x, y , z gegeven worden 

door (2.4.10). De eenheidsnormaalvec tor ~(>.,v) op de t andf l ank in bet punt 

P(A,v), welke van de tand afwijst, kan overeenkomstig (2.4.14) geschreven 

worden als 

(2.4.19) ~(>. ,v) 

[ 

- cos(~)s in( c ) ·1 
s in(~ )sin( c )s.in(v) + cos (c ) cos (v) 

sin( ~)s in(c)cos(v) cos(c ) s in(v) 

waa r bij c = 11 sin(~). Partiele differentiatie van de relaties (2 . 4 .11) en 

( 2.4.19) l eidt tot 
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(2.4.20) 

[ 

cos(s)cos(£) l 

-- sin(s)cos(£)sin(p) + sin(£)cos(p) 

sin(s)cos(£)cos(p) - sin(£)sin(p) 

-A cos(s)sin(£) [sin::::::(s)l 

cos(p)cos(s) 

(0,0,0) ' 

a~(A ,p) 
--;;--- = - cos 2 (s)cos(£) (tan(s), sin(p), cos(p)) , 

ap 

waarbij £ = p sin(s). 

De coefficienten van de eerste en tweede fundamentaalvorm van de tandflank 

in het punt P(A,p) met betrekking tot de parameters A en p kunnen nu over

eenkomstig de definities (1.5.1) en (1.5.2) en met gebruik van de relaties 

(2.4.20) geschreven worden als 

E(A,p) 
c~(A,p) 

oA 
a~(A,p)) 

oA 1 
' 

F(A,p) 
c~(A,p) 

:n 
a~(A,p)) 

ap 0 ' 

G(A,p) 
c~(A,p) 

ap 
a~CA.v)) = 

3p A 2 sin2 (s) tan2 (a) 
' 

(2.4.21) L(A,p) 
c~(A,p) 

3A 
3~(A,p)) 

oA 0 ' 

M(A,p) 
- c~(A,p) 

oA 
3~(A,p)) 

3p 0 ' 

N(A,p) 
- c~(A,p) 

ap 
3~(A,p)) = 

3p 

-A sin(s)tan(a)lcos 2 (s) - sin2 <s) tan2 (a) 
' 
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waarbij de drukhoek a in het punt P(A,~) gegeven wordt door (2.4.17). 

Tenslotte bepalen we de hoofdkrommingen en de bijbehorende hoofdrichtingen 

van de tandflank in het punt P(A,~). 

Zij gegeven de verhouding o = p/q en beschouw de richting 

p + q 

in het raakvlak aan de tandflank ~n het punt P(A,~). De normale kromming 

K(A,~;o) van de tandflank in het punt P(A,~) in de richting ~(A,~;o) kan 

met gebruik van (1.5.4) en (2.4.21) geschreven worden als 

(2.4.22) K(A,~;o) 
A sin(t;)tan(a)lcos2 (1;) - sin2 (t;)tan2 (a) 

o
2 

+ A2 sin2 (1;)tan2 (a) 

waarbij de drukhoek a in het punt P(A,~) gegeven wordt door (2.4.17). 

De hoofdkrommingen van de tandflank in het punt P(A,~) corresponderen met 

o = o1 = 0 en o = o2 = oo; zie (1.5.5). Voor de hoofdkrommingen K1(a) en 

K2 (a) van de tandflank in punten met drukhoek a wordt aldus gevonden 

K 
1 

(a) 

(2.4.23) 

h - tan2 (1;) tan2 (a) 
A tan(t;)tan(a) 

De richting van de bolevolvente door het beschouwde punt op de tandflank 

correspondeert met de hoofdrichting van de tandflank behorende bij de 

hoofdkromming K1(a). De richting van de rechte op de tandflank door het 

beschouwde punt correspondeert met de hoofdrichting van de tandflank 

behorende bij de hoofdkromming K
2

(a). 



HOOFDSTUK 3 

DE Cl LINDRISCHE TANDWIELOVERBRENGING 

In dit hoofdstuk beschrijven we de cilindrische tandwieloverbrenging. De 

tandwielassen van rondsel en wiel zijn evenwijdig. Het rondsel is een 

cilindrisch tandwiel met schuine evolvente vertanding, als beschreven in 

§ 2.3. Met behulp van de driedimensionale constructie van Reuleaux uit 

1.4 wordt de geometrie van de tandflanken op het wiel bepaald, zodanig 

dat rondsel en wiel met een gegeven constante overbrengingsverhouding kun

nen samenwerken. Zoals bekend, blijkt dan dat rondsel en wiel gelijksoor

tige tandwielen zijn, i.e. dat ook het wiel een cilindrisch tandwiel met 

schuine evolvente vertanding is. In figuur 2.3.5 is de cilindrische tand

wieloverbrenging weergegeven. Allerlei bekende eigenschappen en formules 

met betrekking tot het ingrijpproces van de cilindrische tandwieloverbren

ging worden als illustratie van de driedimensionale constructie van 

Reuleaux afgeleid. Naar aanleiding hiervan wordt verwezen naar [5], [7], 

[12], [13]. 

3. 1. Beschrijving van het wiel met behulp van de driedimensionale 

constructie van Reuleaux 

Het rondsel van de cilindrische tandwieloverbrenging is een cilindrisch 

tandwiel met schuine evolvente vertanding met tandhoek ~. De geometrie van 

de tandflanken op het rondsel wordt als gegeven beschouwd en is in § 2.3 

beschreven. De tandwielassen van rondsel en wiel zijn evenwijdig en hebben 

onderlinge afstand a; zie figuur 3.1.1. De vectoriele hoeksnelheid ~ 1 
waarmee het rondsel om zijn as roteert, is constant. De geometrie van de 

tandflanken op het wiel wordt met behulp van de driedimensionale construe

tie van Reuleaux bepaald, zodanig dat ook het wiel met constante hoeksnel-
• -+ 

heLd w2 om zijn as roteert. De overbrengingsverhouding 
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u k 1/U , 

wordt als gegeven beschouwd. In§ 1.4 zijn de ruimtevaste, rondselvaste en 

wielvaste coordinatenstelsels ingevoerd. De coordinaatassen van het ruimte

vaste coordinatenstelsel zijn in figuur 3.1.1 getekend. Tenzij anders aan

gegeven, dienen de in dit hoofdstuk voorkomende COOrdinateD Steeds als 

ruimtevaste coordinaten opgevat te worden. 

z 

nniselas 

X 

wielas 

Figuur 3.1.1. Rondsel- en wielas in bet ruimtevaste 
coordinatenstelsel. 

De tanden op het rondsel zijn onderling identiek. We beschouwen daarom het 

contact van een tandflank op het rondsel met het wiel. Deze tandflank op 

het rondsel wordt op het referentietijdstip t = 0 beschreven door de para

metervoorstelling, met paramet·ers A en \l, 

X = A 

(3.1.1) y rb 1 [(\l +y(A))sin(j.!) + COS(J.l)] 

waarbij 
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c ~ A ~ c+b , 

I rz::--1 
v~-

y(A) A tan(S)/rb 1 , 

en 

rb 1 straal van de basiscilinder van het rondsel; 

rNF 1 straal van de nuttige-voetcilinder van het rondsel; 

ra 1 straal van de kopcilinder van het rondsel; 

b tandbreedte van het rondse.l; 

S tandhoek van het rondsel; c E R. 

De parametervoorstelling (3.1.1) van de rondselflank is verkregen uit de 

parametervoorstelling (2.3.11) na een rechtse draaiing om de x-as over 

negentig graden. 

Met gebruik van (1.1.13) kan de straal r 1 van de rolcilinder van het rond

sel geschreven worden als 

(3.1.2) r 
1 

= a/ (U + 1) • 

Conform (2.3.18) en ( 2 .3.20) worden de transversale drukhoek en de normale 

drukhoek in een algemeen punt van de rondselflank geschreven als a
1 

en 

aNl" Daarnaast worden ingevoerd de notaties a en aN voor de transversale 

drukhoek en de normale drukhoek in een punt op de doorsnede van de rondsel

flank en de rolcilinder van het rondsel. Deze hoeken zijn constant langs 

de hele doorsnede en op grond van (2.3 . 18), (2.3.20) en (3.1.2) geldt 

a = arccos [rb 1 cos(S)/r 1] = arccos [rb 1 cos(S) (U + 1 )/a] , 

(3.1.3) a= rb 1(U+1)cos(S)/cos(a) 

r 1 = rb 1 cos (S) I cos (a) , 



en 

aN arccos [rb 1/r 1] =arccos [rb 1(U+1)/a], 

(3.1.4) a 

De hoeken a en aN worden de transversale drukhoek en de normale drukhoek 

van het rondseZ genoemd. 
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In (1.4.15) zijn de korte notaties a (A,~), b(A,~), c( A ,~) ingevoerd. Aan

gezien volgens § 1.4 het rondselvaste coordinatenstelsel en het ruimte

vaste coordinatenstelsel op het tijdstip t = 0 samenvallen, is de parame

tervoorstelling (3.1.1) tevens een bes chrijving van de rondselfl ank in 

rondselva s te coordinaten. Uitwerking van de uitdrukkingen in (1 . 4.15) me t 

behulp van (3. 1. 1) , (3.1.4) en o = TI leidt tot 

a ( A ,~) - 2a rb 1 (~ + y( A)) sin(~) 

(3. 1. 5) b(A,~) - 2a rb1 (~ + y(A) )cos(~) , 

c( A ,~) - 2a rb 1 (~ + y( A) )cos(aN) 

waarin 

y (A) A t an((3)/rb 1 

He t punt P(A,~) op de rondselflank kan Ln principe met het wiel in contact 

komen indien (zie (1.4.17)) 

(3. 1 .6) 
2 2 2 

a (A,~) + b (A,~) > c (A,~) • 

Met gebruik van (3.1.5) kan (3.1.6) geschreven worden als 

(3. 1. 7) 

Indien rNF 1 > rb 1, dan geldt ~ +y(A) > 0 (zie (3.1.1)) en kan overeenkom

stig (3.1.7) ieder punt P(A,~) op de rondselflank in principe met de wiel-
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flank in contact komen. Laat Q( !, ,v) het punt op de wielflank zijn, waarmee 

het punt P(;>,,>J) op de rondselflank in contact komt. 

Stelling 3. 1. 1. 

Zij P( ;>, ,>J ) een punt op de rondself lank met coordinaten (3 . 1.1) op het tijd

stip t = 0. De hoek ~( A ,>J) waarover het ronds e l vanuit zijn stand op het 

t i jdstip t = 0 i n de ori(intatie van t 1 om zijn as gedraai d moet worden, om 

te bereiken dat het punt P( A,>J) met het pun t Q(A,>J) op de wielflank in 

contact i s , wordt gegeven door 

(3. 1. B) 

Bewijs. 

De functie W( A,>J;t) uit (1 . 4.14) kan na substitutie van de relaties (3.1.5) 

in (1.4.14) geschreven worden als 

(3. 1. 9) 

waarbij 

y ( /, ) A tan(6)/rb
1 

. 

Zij c ~ ;, 0 ~ c+b en >~o = aN. Aangezien w(;, 0 ,>J 0 ;0) = 0, ligt het punt 

P( ;>, 0 ,v0 ) op de contac tkromme van de rondsel- en wielflank op het tijdstip 

t = 0; zie (1.4.18) . De func tie 

(3.1.10) t( ;>, ,v) = (v- ~)/w 1 

voldoet aan t( ;>, 0 ,v0) = 0 en w(;>,,v;t(;>,,v)) = 0 voor alle (;>,,>~); vergelijk 

(1.4.19). De relatie (3.1.8) volgt nu uit (1.4.20). • 

De coordinaten op het tijdstip t = 0 van het punt Q(;>,,v) op de wielflank, 

waarmee het punt P(A,>J) _ op de rondselflank in contact komt, kunnen met 

gebruik van de hoek ~( A , >J ) uit st e lling 3.1.1 als volgt berekend worden. 
_,. 

Het punt P( A,>J) wordt over de hoek ~( ;>, ,v) in de orientatie van w
1 

om de 

ronds e las gedraaid, waarna het verkregen beeldpunt over de hoek- k~(A,>J) 

in de orientatie van t
2 

om de wielas wordt gedraaid. Ret beeldpunt van het 

punt P(A,>J) onder bovengenoemde twee opeenvolgende draaiingen is de positie 
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van het punt Q(A,W) op het tijdstip t = 0. Voor de coordinaten op het tijd

stip t = 0 van het punt Q(A,~) op de wielflank, waarmee het punt P(A,~) op 

de rondselflank in contact komt, wordt aldus gevonden 

X = A ' 

A tan(S) - a sin(aN)) 
+ sin(k~- (k+1 )c;:J + 

Urb 1 N 

(3.1.11) 
+ cos(k~-(k+1)aN)] , 

[( 
A tan(S) - a sin(aN)) 

z = U r b 
1 

k~ + --------:::-------
Urb1 

cos (k~ - (k+1)~) + 

- sin(k~- (k+1)aN)] . 

De ruimtevaste coordinaten van het punt Q(A,~) op het tijdstip t = 0, als 

gegeven door (3.1.11), kunnen ook berekend worden overeenkomstig (1.4.24). 

Hierbij worden de wielvaste coordinaten (x2 (A,~),y2 (A,~),z2(A,~)) = ~2 van 

het punt Q(A,~) bepaald met gebruik van de formules (1.4.22). 

Door de korte notaties 

y 

in te voeren, wordt uit (3.1.11) de volgende parametervoorstelling, met 

parameters A en ~. van de wielflank op het tijdstip t = 0 verkregen: 

X A 

(3.1.12) y = a - r [(~+A tan(S)) sin(~ +y) +cos(~ +y)] 
b2 \ rb 2 



70 

Vergelijk (3.1.12) met (3.1.1), dan is duidelijk dat het wiel eveneens een 

cilindrisch tandwiel met schuine evolvente vertanding is met tandhoek s. 
Rondsel en wiel zijn dus gelijksoortige tandwielen. Tevens blij kt dat de 

basiscilinder van het wiel een straal rb 2 heeft, met 

(3.1.13) rb2 = Urb1 • 

Aangezien de tandhoek B en de straal rb2 van de basiscilinder van het wiel 

niet afhangen van de afstand a van de rondselas tot de wielas, hangt de 

geometrie van de tandflanken op het wiel niet van de afstand a af. Kleine 

veranderingen in de afstand van de rondselas tot de wielas zijn dus niet 

van invloed op de correcte samenwerking van rondsel en wiel, i.e. rondsel 

en wiel blijven langs een contactlijn samenwerken (vergelijk [12, p. 162]). 

We bepalen de drukhoeken op rondsel en wiel in contactpunten. Laat P(A,~) 

een punt op de rondselflank zijn met op het tijdstip t = 0 de coordinaten 

(3.1.1). De normale drukhoek aN 1 (A,~) in het punt P(A,~) kan met gebruik 

van formule (2.3.20) geschreven worden als 

Laat Q(A,~) het punt op de wielflank zijn, waarmee het punt P(A,~) op de 

rondselflank in contact komt. De afstand R2 (A,~) van het punt Q(A,~) tot 

de wielas kan met gebruik van (3.1.11) en (3.1.4) geschreven worden als 

Overeenkomstig formule (2.3.20) wordt de normale drukhoek aN2 (A,~) in het 

punt Q(A,~) gegeven door 

Samenvattend kan uit de formules (3.1.14-16) geconcludeerd worden dat de 

normale drukhoeken aN1 en aN2 in respectievelijk een punt P op de rondsel

flank en het punt Q op de wielflank, waarmee het punt P in contact komt, 

samenhangen volgens 
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aN 1 arctan ((U+1)tan(~)- U tan (~2)) 
(3.1.17) 

De normale drukhoek 1n punten op de doorsnede van de rondselflank en de 

rolcilinder van het rondsel hebben we de normale drukhoek aN van he t rond

sel genoemd. Aangezien de stralen r 1 en r 2 van de rolcilinders van respec

tievelijk het rondsel en het wiel voldoen aan r
1 

+ r
2 

= a en r
1 

= a/ (U+ 1), 

geldt 

Met gebruik van de relaties rb2 = Urb1, r 2 = Ur 1 en (2.3.20) kan de nor

male drukhoek ;NZ in punten op de doorsnede van de wielflank en de rol

ci linder van het wiel geschreven worden als 

aN2 arccos [ :b
2

2
] = arccos [ rr~ 1] = aN 

De normale drukhoeken van rondsel en wie l zijn dus gelijk. De hoek aN 

wordt daarom de ' normaZe dr>ukhoek van de tandhJieZoverbrenging genoemd. 

3. 2. lngrijpvlak, ingrijpveld en draagbeelden op de tandflanken 

Laa t P(A,~) een punt op de rondselflank z ijn met coordinaten (3 . 1. 1) op 

he t tijdstip t = 0. De ruimtelijke positie van he t rondse lpunt P( A ,~) op 

het tijdstip van contact tussen de rondse l- en wielflanken in het punt 

P(A,~) wordt de ingrijppositie IP(A,~) van het punt P(A ,~) genoemd. De 

coordinaten van de ingrijppositie IP( A , ~ ) kunnen berekend worden uit de 

coordinaten (3.1.1) van het punt P(A ,~) op het tijdstip t = 0. lmmers, de 

ingrijppositie IP(A,~) wordt verkregen uit de ruimtelijke positie van het 

rondselpunt P(A,~) op het tijds tip t = 0 door dit over de hoek ~( A ,~) 

= ~-aN in de orientat ie van ;;1 om de rondselas te draaien; zie Stelling 

3.1.1. Aldus vindt men voor de coordinaten van de ingrijppositie IP(A,~): 
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X = A 

(3. 2.1) y 

z = rb 1 [(\l+y(A)) cos(~)- sin(~)] 

waarbij 

y( A) = A tan(S)/rb 1 , 

en aN de normale drukhoek van de tandwieloverbrenging is. 

Door eliminatie van de parameters A en \l uit de vergelijkingen (3.2.1) ver

krijgt men de vergelijking 

(3.2.2) 

van bet vlak, waarin alle ingrijpposities liggen en dat bet ingrijpvlak 

van de tandwieloverbrenging wordt genoemd. Men rekent op elementaire wijze 

na, dat bet ingrijpvlak een gemeenscbappelijk raakvlak is aan de basis

cilinders van rondsel en wiel. Het ingrijpvlak gaat door de rolas en maakt 

met de rechte 0102 een hoek ~/2- aN; zie · figuur 3.2.1. De doorsnede van 

de tandflanken van rondsel en wiel met bet transversale vlak door de in

grijppositie IP( A,\l) op bet tijdstip van contact in bet punt IP(A,\l) be

staat uit twee cirkelevolventen, welke elkaar in bet punt IP(A,\l) raken. 

Ook uit stelling 2.2.1 kan de conclusie getrokken worden dat de ingrijp

positie IP(A,\l) in een gemeenschappelijk raakvlak aan de basiscilinders 

van rondsel en wiel ligt. 

In figuur 3.2.1 is de doorsnede getekend van bet ingrijpvlak met bet trans

versale vlak T(A), dat beschreven wordt door de vergelijking x =A. Op bet 

tijdstip 

(3.2.3) 

is het rondselpunt P(A ,\l) in de ingrijppositie IP(A,\l) in contact ·met bet 

wiel. De coordinaten ~(A,\l) van de ingrijppositie IP(A,\l) worden gegeven 

door (3.2.1). De snelheid ~c' waarmee bet contactpunt van de rondselflank 



en de wielflank in het transversale vlak T(A) zich over de ingrijplijn 

verplaatst, kan met gebruik van (3.2.3) geschreven worden als 

(3.2.4) v -c 

a~(A,l.l) 
dlJ =w 1 rb 1 (0,sin(~),cos(~)) 

Ret contactpunt van de rondselflank en de wielflank 1n het transversale 

vlak T(A) verplaatst zich dus met snelheid 

(3.2.5) v 
c 

van liriksonder naar rechtsboven over de ingrijplijn in figuur 3.2.1. De 

doorsnede van de rondselflank en de wielflank met het transversale vlak 

T(A) bestaat uit twee cirkelevolventen, welke elkaar op de ingrijplijn 

raken. De basiscirkels van deze cirkelevolventen worden gevormd door de 

snijcirkels van de basiscilinders van het rondsel en het wiel met het 

transversale vlak T(A); zie figuur 3.2.1. 

basiscil 
rordsel 

z 

a 

Figuur 3. 2 .1. Ingrijpvlak, rolas en basis c ilinders in 
transversale door snede. 
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Aangezien de ingrijplijn een gemeenschappelijke raaklijn aan de twee basis

cirkels is, staan de twee elkaar op de ingrijplijn rakende cirkelevolventen 

loodrecht op de ingrijplijn in het transversale vlak T(\). Voor vergelijk

bare beschouwingen over het contact van cilindrische tandwielen met evol

vente vertanding wordt verwezen naar [12, p. 154 en p. 163]. 

In het algemeen zullen de stralen ra1 en ra2 van de kopcilinders van res

pectievelijk het rondsel en het wiel zodanig gekozen worden, dat de rolas 

zowel binnen de kopcilinder van het rondsel als binnen de kopcilinder van. 

het wiel ligt, dat wil zeggen ra 1 > r 1 en ra2 > r 2• Gebruik makend van de 

relaties (3.1.4), (3.1.13) en (3.1.18) concluderen we dat in het algemeen 

voldaan is aan 

rb1 
ra1 > 

cos(~) 

(3.2.6) 
Urb1 rb2 

ra2 > 
cos(~) cos(~) 

De normale drukhoek ~. 1 in een punt aan de kop van de rondselflank kan 
N max 

met gebruik van formule (2.3.20) geschreven worden als 

(3.2.7) [ rrba11] • aN1 max = arccos 

De normale drukhoek ~2 in de punten op de wielflank~ welke met punten aan 

de kop van de rondselflank in contact komen, kan op grond van formule 

(3.1.17) geschreven worden als 

(3.2.8) 

Aangezien punten aan de kop van de rondselflank altijd met de wielflank in 

contact komen, moet voldaan zijn aan de ongelijkheid (zie (2.3.23)) 

(3.2.9) arccos [ rb2 ) . 
rNF2 



75 

Uitwerking van de relaties (3.2.8) en (3.2.9) leidt tot een ongelijkheid, 

waaraan de straal ra1 van de kopcilinder van het rondsel en de straal rNF 2 
van de nuttige-voetcilinder van het wiel moeten voldoen, namelijk 

(3.2.10) 

Op analoge wij ze wordt een ongelijkheid verkregen, waaraan de straal ra2 
van de kopcilinder van het wiel en de straal rNF

1 
van de nuttige-voet

cilinder van het rondsel moeten voldoen, namelijk 

(3. 2. 11) 1 + [ (k+ 1) tan(aN) - k 

Laat P(A,~) een punt op de rondselflank zijn, dat met een punt Q(A,~) aan 

de kop van de wielflank in contact komt. De normale drukhoek ~2 (A,~) in 

het punt Q(A,~) kan overeenkomstig (2.3.20) geschreven worden als 

(3.2.12) 

De normale drukhoek ~ 1 ( A ,~) in het punt P(A,~) wordt op grand van (3.1.17) 

gegeven door 

(3.2.13) aN 1 (A,~) arctan [ (U+ 1) tan(~) - U 

Aangezien punten aan de kop van de wielflank altijd met het rondsel in 

contact komen, komt het punt P(A,~) op de rondselflank met de wielflank ~n 

contact dan en slechts dan, indien de normale drukhoek ~1 in het punt 

P(A,~) voldoet aan 

(3.2.14) arctan [ (U+ 1) tan(aN) - U aN 1 :> arc tan [ 
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De punten op de rondselflank, welke met de wielflank in contact komen, 

vormen het zogenaamde draagbeeld op de rondselflank. Evenzo vormen de pun

ten op de wielflank, welke met de rondselflank in contact komen, het draag

beeld op de wielflank. Uit (3.2.14) volgt nu: 

i) Een punt op de rondselflank met normale drukhoek aN 1 behoort tot het 

draagbeeld op de rondselflank dan en slechts dan, indien 

(3.2.15) <u • 1) '"" <<>;,> -u~ ' 
en evenzo (zie (3.1.17)) 

ii) Een punt op de wielflank met normale drukhoek aN2 behoort tot het 

draagbeeld op de wielflank dan en slechts dan, indien 

(3.2.16) (k+1)tan(~) 

De verzameling ingrijpposities van punten in het draagbeeld op de rondsel

flank wordt het ingri jpve ld van de beschouwde tandwieloverbrenging genoemd. 

Gebruik makend van (3.1.14) en (3.2.15) concluderen we, dat de ingrijppo

sitie IP(A,~) tot het ingrijpveld behoort dan en slechts dan, indien 

(3.2.17) 

c 5 A ~ c+b . 
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3. 3. Het ingrijpquotient 

We beschouwen eerst de algemene enkelvoudige tandwieloverbrenging met z
1 

onderling identieke tanden op bet rondsel en z 2 onderling identieke tanden 

op het wiel. De stand van de tandwieloverbrenging wordt vastgelegd door de 

hoek ~. waarover het rondsel vanuit zijn stand op het tijdstip t = 0 in de 
->-orientatie van w1 rond zijn as is gedraaid. Beschouw een zekere tandflank 

op het rondsel en laat ~1 de verdraaiingshoek van het rondsel zijn, waarbij 

de beschouwde rondselflank met het wiel in contact komt. De hoek ~2 > ~l 

~s de verdraaiingshoek van het rondsel, waarbij bet bovengenoemde contact 

van de beschouwde rondselflank met het wiel weer eindigt. De hoek~~. 

waarover het rondsel rond zijn as draait gedurende een volledige ingrij

ping van een rondselflank met het wiel, wordt gegeven door 

(3. 3. 1) 

Het aantal tanden van het rondsel, dat met het wiel in contact is, is een 

periodieke functie van de tijd met periode 

(3.3.2) p 

Het (in de tijd) gemiddelde aantal tanden van het rondsel, dat met het 

wiel in contact is, wordt het ing!'ijpquotient Evan de tandwieloverbrenging 

genoemd; vergelijk [13, p. 260]. De hier gegeven definitie van het ingrijp

quotient wijkt enigszins a£ van de definitie, zoals die in het algemeen in 

de literatuur wordt gehanteerd. In bet geval van de cilindrische tandwiel

overbrenging zijn onze definitie en de definitie in [5, p. 2.20] en 

[7, p. 346] equivalent; zij leiden dan ook tot dezelfde formules voor bet 

ingrijpquotient zoals later ~n deze paragraaf zal worden aangetoond. 

We bepalen een uitdrukking voor het ingrijpquotient E van de enkelvoudige 

tandwieloverbrenging. Nummer de opeenvolgende tanden van het rondsel met 

behulp van de gehele getallen 1,2, ••. ,z 1. Voor 1 ~ i ~ z 1 definieren we de 

functie 



78 

E:. ( t) 
~ 

1, indien tand i op het tijdstip t met het wiel ~n 
contact is, 

0, anders. 

De functie Ei(t) is een periodieke functie van de tijd t met periode 

(3. 3. 3) q 

Aangezien iedere tand van het rondsel een fractie 6~/2n v an de tijd met 

het wiel in contact is, kan de (in de tijd) gemiddelde waarde E:i van de 

functie E:i(t) geschreven worden als 

(3.3.4) 

Het aantal t anden a(t) van het rondsel, dat op het tijdstip t met het wie l 

in contact is, ~s gelijk aan 

zl 
(3.3.5) a(t) I E:i(t) . 

i=1 

De functie a(t) is een periodieke functie van de tijd t met periode p, 

waarbij p gegeven wordt door (3.3.2). Het (in de tijd) gemiddelde aantal 

tanden E: van het rondsel, dat met het wiel in contact is, kan met gebruik 

van de formules (3.3.3-5) als volgt berekend worden: 

p q 

E: =- J a ( t)d t J a(t)dt 
p q 

0 0 

z 1 1 ( z1 z 1 6~ I E: i (t)dt I (. 
~ i =1 q i=1 ~ 

0 

Het ingrijpquotient E van de enkelvoudige tandwieloverbrenging kan dus 

geschreven worden als 
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(3.3.6) 

waarbij 6~ gegeven wordt door (3.3.1). 

Het aantal tanden a'(t) van het rondsel, dat op het tijdstip t met het wiel 

in contact is, zal in de tijd gezien beurtelings met een toenemen en met 

een afnemen. Hieruit volgt 

(3. 3. 7) a(t) = entier(e:) of a(t) = entier(e:) + 1 , 

waarbij de entier-functi'e gegeven wordt door 

entier(x) = het grootste gehele getal, dat kleiner of gelijk 
is aan x, x E -:R. 

We keren nu terug naar de cilindrische tandwieloverbrenging en beschouwen 

de tandflank op het rondsel, welke op het tijdstip t = 0 beschreven wordt 

door de parametervoorstelling (3.1.1). De stand van de tandwieloverbrenging 

wordt .weer vastgelegd door de verdraaiingshoek ~ van het rondsel rond zijn 

as, gerekend .vanuit zijn stand op het tijdstip t = 0. Het punt P(A.,l.l) op 

de rondselflank is bij de verdraaiingshoek ~(A.,lJ) = 1.1- aN met het wiel in 

contact; zie stelling 3.1: 1. De verdraaiingshoek ~1 van het rondsel, waar-. 

bij de beschouwde rondseiflank met het wiel in contact komt, kan geschreven 

worden als 

(3.3.8) min ~(A.,lJ) , 
P(A.,l.I)ED 

waarbij D het draagbeeld op de rondselflank voorstelt . Evenzo kan de ver

draaiingshoek ~2 van het rondsel, waarbij het bovengenoemde contact van de 

beschouwde rondselflank met het wiel eindigt, geschreven worden als 

(3.3.9) max ~(A.,l.l) • 
P(A.,lJ)ED 

Overeenkomstig de relaties (3.3.8), (3.3.9), (3.2.17) wordt voor de hoeken 

~1 en ~2 gevonden 
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\()1 - 1- (c+b)tan(S)/rb 1 - aN 

(3.3.10) 

Ret ingrijpquotient E van de cilindrische tandwieloverbrenging met schuine 

evolvente vertanding met tandhoek S kan nu met behulp van de formules 

(3.3.10), (3.3.1), (3.3.6) en de relaties z2 = Uz 1, rb 2 = Urb 1 als volgt 

geschreven worden 

(3. 3.11) 1 + 

Formule (3. 3.11) stemt overeen met de in [7, p. 347 en p. 374] en 

[5, p. 4.10] gegeven fonmules voor het ingrijpquotient van de cilindrische 

tandwieloverbrenging. 

3. 4. Contactlijnen en totale dragende tandlengte 

We beschouwen de tandflank op het rondsel, welke op het tijdstip t = 0 

beschreven wordt door de parametervoorstelling (3.1.1). De punten P(A,~) 

op een parameterkromme ~ = constant komen tegelijkertijd met het wiel in 

contact; zie stelling 3.1.1. De parameterkromme ~ = ~O' voor zover gelegen 

in het draagbeeld op de - rondselflank, wordt derhalve een c ontactkramme op 

de rondselflank genoemd, aangeduid met C(~0 ). Aangezien in het geval van 

de cilindrische tandwieloverbrenging de parameterkrommen ~ = constant 

rechten zijn, s preekt men van contactZijnen in het draagbeeld op de rond

s e lflank. 



De noodzakelijke en voldoende voorwaarde (3.2.17), opdat het punt P(A,~) 

tot het draagbeeld op de rondselflank behoort, kan herschreven worden als 

(3. 4.1) 

waarbij 

g2 

b,(~) 

b2(\l) 

2 
ra1 
-2--
rb1 

g1 rb1 

1 - c tan(S) 

rb1 

+ (c+b)tan(S) 

tan(S) 

1 
_ (c+ b)tan(S) 

rb1 

- ~ rb1 
e 1 o , 

g2 rb1 + c tan(S) - \1 rb1 
e 1 o , tan(S) 

- 00 ' e o . 

Op het tijdstip t(IJ) = (\1- ~)/w 1 , g1 ~ 11 ~ g2 , zijn het rondsel en het 

wiel langs de contactlijn C(\J) met elkaar in contact. De contactlijn C(~) 

wordt op bet tijdstip t(~) beschreven door de parametervoorstelling 

(3.2.1), met vaste ~en parameter A begrensd door 

(3.4.2) 

De vector 

(3.4.3) (cos (S), sin(S) sin(-;:-N), sin(S) cos(~)) , 
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is de eenheidsrichtingsvector van de contactlijn C(\1) op het tijdstip t(\J). 

De hoek tussen de rolas en de contactlijn C(\1) op het tijdstip t(\1) volgt 

nu uit (3.4.3) en is gelijk aan de tandhoek e. De lengte L(\1) van de con

tactlijn C(\1), g1 ~ \1 ~ g2 , wordt de dragende tandZengte van de contactlijn 
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C(~) genoemd. De dragende tandlengte L(~) van de contactlijn C(~) kan met 

gebruik van (3.2.1) en (3.4.2) geschreven worden als 

(3.4.4) 
min [c+b,b2 (~)]- max [c,b 1 (~)J 

cos ( 13) 

waarbij b 1 (~) en b2 (~) gegeven worden door (3.4.1). 

Op het tijdstip t(~ ) = (~-~)/w 1 , g
1 

~ ~ ~ g
2

, waarop het rondsel en het 

wiel langs de contactlijn C(~) in contact zijn, valt de contactlijn C(~) 

samen met een lijnstuk in het ingrijpveld. Dit lijnstuk in het ingrijpveld 

duiden we aan met IC(~). Behalve de tandflank op de beschouwde rondseltand 

zijn op het tijdstip t(~) tevens tandflanken op naburige rondseltanden met 

het wiel in contact. Het contact op het tijdstip t(~) van deze tanden met 

het wiel vindt plaats langs de lijnstukken 

(3.4.5) 

voor die gehele m waarvoor 

Terwijl het rondsel van de verdraaiingshoek ~1 naar de verdraai ingshoek ~2 
rond zijn as draait, is de beschouwde rondselflank met het wie l in contact. 

De som van de dragende tandlengten van de contactlijnen, waarlangs bij de 

verdraai ings hoek ~. ~1 ~ ~ ~ ~2 , het r ondsel me t het wiel in contac t is, 

wordt de totale dragende tandlengte TL(~) genoemd. De totale dragende tand

lengte TL(~) bij verdraaiingshoek ~. ~1 ~ ~ ~ ~2 , van het rondsel kan 

geschreven worden als 

(3.4.6) I 
m geheel 

( 
2nm - ) 

L~+ -- + a , 
z

1 
N 

21Till 
~1 ~ ~+~ ~ ~2 

waarbij de hoeken ~1 en ~2 door (3.3.10) en de functie L door (3 .4.4) gege

ven worden. 
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Tenslotte bepalen we de (in de tijd) gemiddelde totale dragende tandlengte. 

Nummer de opeenvolgende tanden van het rondsel met behulp van de gehele 

getallen 1 ,2, ..• ,z 1. Voor 1 :;; i :;; z1 definieren we de functie ci ( t) als de 

lengte van de contactlijn, waarlangs tand i op het tijdstip t met het wiel 

in contact is. De functie ci(t) is een periodieke functie van de tijd t 

met periode 

(3.4.7) q 

Laat L de gemiddelde lengte van de contactlijn zijn, waarlangs een rondsel

tand met het wiel in contact is, dat wil zeggen L is de (in de tijd) gemid

delde waarde van de functie ci(t) waarbij gemiddeld wordt over de tijds

intervallen waarin ci(t) positief is. Met behulp van figuur 3.4.1 ziet men 

in, dat 

(3.4.8) L 
9- cos(S) + b sin(S) ' 

waarbij 

Aangezien iedere rondseltand een fractie 6~/2rr van de tijd met het wiel in 

contact is, kan de (in de tijd) gemiddelde waarde c. van de functie c.(t) 
~ ~ 

geschreven worden als 

(3.4.9) 

waarin L door (3.4. 8) en 6~ door (3. 3.1) gegeven worden. De totale dragende 

tandlengte TL(t) op het tijdstip t is gelijk aan 

(3.4.10) TL(t) c. ( t) 
~ 

De functie TL(t) is een periodieke functie van de tijd t met periode 

(3. 4.11) p 
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De (in de tijd) gemiddelde dragende tandlengte TL kan met gebruik van de 

formules (3.4.9-11) als volgt berekend worden: 

TL = i JPTL(t)dt 

0 

q 

- q I TL(t)dt 

0 

zi 1 Jqc
1
. (t)dt 

i=1 q 
0 

Gebruik makend van formule (3.3.6) voor het ingrijpquotient E concluderen 

we, dat de (in de tijd) gemiddelde totale dragende tandlengte TL geschreven 

kan worden als 

(3.4.12) TL = EL 

waarbij L door (3.4.8) en het ingrijpquotient E door (3.3.11) gegeven wor

den. 

D 

A 

r~akJijn 
basJScll rordsel 

2.7T" ((u--) r- Z1 

rolas 

B 

b 

raqklijQ 
ba51SC1l Wlel 

Figuur 3 .4. 1. Het ingrijpveld ABCD in het ingrijpvlak. 



In figuur 3.4.1 is het ingrijpveld getekend, 

op het rondsel langs de lijnstukken IC(~) en 

contact zijn. 

terwijl twee naburige tanden 
. 2 

IC(~-....2:.) met het wiel in 
21 

3. 5. Relatieve snelheid en relatieve kromming van de tandflanken in 

contactpunten 
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Laat P(A,~) een punt zijn van het draagbeeld op de rondselflank welke op 

het tijdstip t = 0 door (3.1.1) wordt beschreven. Ret rondselpunt P(A,~) 

komt met het punt Q( A ,~) op de wielflank in contact. Ret ruimtelijke punt 

waarin het contact van de punten P(A,~) en Q(A,)J) plaatsvindt, is de in

grijppositie IP(A,~) in het ingrijpveld. De snelheid waarmee het rondsel

punt P de ingrijppositie IP passeert, duiden we aan met ~1 (IP). Evenzo 

duiden we de snelheid waarmee het wielpunt Q de ingrijppositie IP passeert, 

aan met ~2 (IP); zie (1.1.5). De relatieve snelheid ~R(IP) van het rondsel

punt P ten opzichte van het wiel op het tijdstip van contact wordt nu 

gegeven door 

(3. 5.1) 

Voor de coordinaten ~(IP) van de ingrijppositie IP wordt met gebruik van 

(3.1.14) en (3.2.1) gevonden 

(3.5.2) 
- ( rb1 cos (o.Nl- aN) 

x(IP) - A , ( ) 
- cos ~1 

waarin o.N 1 de normale. drukhoek in het punt P en aN de normale drukhoek van 

de tandwieloverbrenging zijn. 
-+ 

De componenten ~ 1 (IP) van de snelheid v 1(IP) zijn 

(3.5.3) ~1 (IP) = !!!.1 X ~(IP) ' 

waarin !!!_1 = (w1,0,0) de componenten vari de vectoriele hoeksnelheid ~1 van 

het rondsel zijn. Evenzo worden de componenten ~2(IP) van de snelheid 

~2 (IP) gegeven door 



86 

(3.5.4) ~2(IP) = ~2 X (~(IP)- ~) , 

+ waarin ~2 (-w2 ,0,0) de componenten van de vectoriele boeksnelbeid w2 van 

bet wiel en~ = (O,a,O) de coordinaten van bet punt 02 op de wielas zijn; 

zie figuur 3.1.1. 

Uit de formules (3.5.2-4) volgt 

~1 (IP) 

(3.5.5) 

w2 rbl 
(0, -sin(aN 1-aN), cos(aN 1 -aN))+ (O,o,w2a) cos(aN 1) 

Met gebruik van 

w
2

rb
1
(U+I) 

cos caN) 

cos (aN 1 -aN) 

cos(aN 1) 

(w1 + w2)rb 1 

cos caN) 
zie (3.4 .1) , 

en (3.5.5), zijn de componenten ~R(IP) = ~ 1 (IP)- ~2 (IP) van de relatieve 
+ 

snelbeid vR(IP) te scbrijven als 

(3.5.6) 

In figuur 3.2.1 is de eenbeidsnormaalvector ;. op bet ingrijpvlak aangege
l. 

ven, welke de balfruimte inwijst waarin zicb de basiscilinder van bet rond
+ 

sel bevindt. De componenten ~ivan de vector ni volgen uit (3.2.2): 

(3.5. 7) n· 
-l. 

zodat we uit (3.5.6) en (3.5.7) concluderen 

(3.5.8) 



We vatten het resultaat (3.5.8) als volgt samen: 

Laat P een punt van het draagbeeld op de rondselflank zijn met normale 

drukhoek aN 1. De relatieve snelheid ~R(P) van het rondselpunt P ten op

zichte van het wiel tijdens contact wordt gegeven door 

(3.5.9) 

Op het tijdstip van contact Ln het punt P raken de rondsel- en wielflank 

elkaar langs de contactlijn door P. We bepalen nu de relatieve kromming 

KC(P) van de rondsel- en wielflanken in P, als gedefinieerd in (1.5.8). 
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De normale kromming KC
1

(P) van de rondselflank in de richting loodrecht op 

de contactlijn door P, is gelijk aan de negatieve hoofdkrOllliiling van de rond

selflank in P. Op grond van (2.3.30) geldt 

(3.5.10) KC 1 (P) cos(fl) 

In (3. 1. 17) is een verband gegeven tussen de normale drukhoek aN
1 

in het 

punt P en de normale drukhoek aN 2 in het contactpunt Q op de wielflank. 

Er geldt 

(3.5.11) tan(aN 2) = (k+ 1)tan(~)- k tan(aN 1) • 

De normale kromming KC 2 (Q) van de wielflank in de richting loodrecht op de 

contactlijn door Q, is gelijk aan de negatieve hoofdkromming van de wiel

flank in Q. Met gebruik van (2.3.30) en (3.5.11) volgt 

- cos (13) 

Overeenkomstig de definitie (1.5.8) concluderen we u[t (3.5.10) en (3.5.12): 

Laat P een punt van het draagbeeld op de rondselflank zijn met normale 

drukhoek aN 1• De relatieve kromming KC(P) van de tandflanken tijdens con

tact in P wordt gegeveu door 

(U+ 1)cos(fl) tan(aN) 



HOOFDSTUK 4 

DE KEGELTANDWIELOVERBRENGING 

In dit hoofdstuk beschrijven we de kegeltandwieloverbrenging, waarbij de 

assen van rondsel en wiel elkaar loodrecht snijden. Het rondsel is een 

kegeltandwiel met rechte evolvente vertanding, als beschreven in § 2.4. 

Met behulp van de driedimensionale constructie van Reuleaux uit § 1.4 

wordt de geometrie van de tandflanken op het wiel bepaald, zodanig dat 

rondsel en wiel met een gegeven constante overbrengingsverhoud ing kunnen 

samenwerken. Zeals bekend, blijkt dan dat rondsel en wiel gelijksoortige 

tandwielen zijn, i.e. dat ook het wiel een kegeltandwiel is met rechte 

evolvente vertanding. In figuur 2.4.4 is deze tandwieloverbrenging weerge

geven. Allerlei eigenschappen en formules met betrekking tot het ingrijp

proces van deze kegeltandwieloverbrenging worden als illustratie van de 

driedimensionale constructie van Reuleaux afgeleid. Aangezien kegeltand

wielen met evolvente vertanding moeilijk t e vervaardigen zijn, worden 

kegeltandwieloverbrengingen zelden gerealiseerd met dergelijke tandwielen. 

De kegeltandwieloverbrenging bestaande uit kegeltandwielen met evolvente 

vertanding heeft dan ook slechts theoretische betekenis. Wellicht 1n ver

band met de zeldzame toepas sing van kegeltandwielen met evolvente vertan

ding bleek het niet mogelijk passende litera tuurverwijzingen te vinden. 

4.1. Beschrijving van het wiel met behulp van de driedimensionale 

constructie van Reuleaux 

Het rondsel van de kegeltandwieloverbrenging is een kegeltandwiel met 

rechte evolvente vertanding. De geometrie van de tandflanken op het rond

sel wordt als gegeven beschouwd en is in § 2.4 beschreven. De tandwiel

assen van rondsel en wiel snijden elkaar loodrecht in het punt 0; zie 
-+ 

figuur 4.1.1. De vectoriele hoeksnelheid w
1 

waarmee het rondsel om zijn 

as roteert, is constant. De geometrie van de tandflanken op het wiel wordt 
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met behulp van de driedimensionale constructie van Reuleaux bepaald, zoda

nig dat ook het wiel met een constante hoeksnelheid ~2 om zijn as roteert. 

De overbrengingsverhouding 

u k 1/U 

wordt als gegeven beschouwd. In§ 1.4 zijn de ruimtevaste, rondselvaste en 

wielvaste coordinatenstelsels ingevoerd. De coordinaatassen van het ruimte

vaste coordinatenstelsel zijn in figuur 4.1.1 getekend. Tenzij anders aan

gegeven, d'ienen de in dit hoofdstuk voorkomende coordinaten steeds als 

ruimtevaste coordinaten opgevat te worden. 

z 

rondselas 

X y 

wielas 

Figuur 4.1.1. Rondsel~ en wi elas in het ruimtevaste 
coordina t enstels el. 

De t anden op het rondsel zijn onderling identiek. We beschouwen daarom het 

contact van een tandflank op het rondsel met het wiel. Deze tandflank op 

het rondsel wordt op het referentietijdstip t = 0 beschreven door de para

metervoorstelling, met parameters A en~. (zie (2.4.10)) 

X A cos (1;1) cos ( £) ' 

(4.1.1) y 

z A [-sin(!; 1 )cos(E)cos(~)- sin(E)sin(~)] , 



90 

waarbij 

0 < c ~ A ~ c+b , 

arccos 

sin(r;
1

) 

en 

1;; 1 halve top hoek van de basiskegel van het r ondsel ; 

t;NF 1 halve top hoek van de nuttige-voetkegel van het rondsel; 

t;a l halve top hoek van de kopkegel van het ronds el; 

b tandbreedte van het rondsel; c > 0. 

Met gebruik van (1.1.10) kan de halve tophoek p1 van de ro lkege l van het 

rondsel geschreven worden als 

(4.1.2) p 1 = arctan(k) . 

Conform (2.4.17) wordt de drukhoek ~n een algemeen punt van de rondselflank 

geschreven als a 1• Daarnaast wordt de notatie a ingevoerd voor de drukhoek 

in een punt op de doorsnede van de rondselflank en de rolkege l van het 

rondsel. Deze hoek is langs de he le doorsnede constant en wordt vo lgens 

(4.1.2) en (2.4.17) gegeven door 

(4. 1. 3) [ sin( ~,; 1 )] 
a = arccos . ( ) 

s~n p 1 
arccos [ sin(<; 1) liJ2+1] . 

De hoek a wordt de drukhoek van het rondsel genoemd. 

In (1 .4.15) zi jn de korte notaties a(A,~) , b(A,~), c(A , ~) ingevoerd. Aan

gezien volgens § 1.4 he t rondselvas te coBrdina t enstelsel en het ruimtevaste 

coordinatenstelsel op het tijds tip t = 0 samenvallen, is de parametervoor

stelling (4.1.1) t evens een beschrijving van de rondselflank in rondsel

vaste coordinaten . Uitwerking van de uitdrukkingen in (1.4.15 ) me t behulp 
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van (4.1.1) en a 0, o ~ TI/2 leidt tot 

a(A,\1) 

(4. 1. 4) 

c( >. ,\1) 

waarin 

Ret punt P(A,\1) op de rondselflank kan in principe met het wiel in contact 

komen indien (zie (1.4.17)) 

(4. 1. 5) 
2 2 2 

a (>.,\1) + b (>.,\1) > c (>.,\1) 

Met gebruik van (4.1.4) kan (4.1.5) geschreven worden als 

(4.1.6) 

Indien ~ NF 1 > ~ 1 en ~ 1 < p1 , dan geldt e ~ \l sin(~ 1 ) > 0 (zie (4.1.1)) en 

k2 
> tan2 (~ 1 ) (zie (4.1.2)), zodat overeenkomstig (4.1.6) ieder punt P(>.,\1) 

op de rondselflank in principe met de wielflank in contact kan komen. 

Laat Q(A,\1) het punt op de wielflank zijn, waarmee het punt P(A,\1) op de 

rondselflank in contact komt. 

Stelling 4. 1. 1. 

Zij P(>.,\l) een punt op de rondseZfZank met coordinaten (4.1.1) op het tijd

stip t ~ 0. De hoek ~(A,\1) waarover het rondseZ vanuit zijn stand op het 

tijdstip t ~ 0 in de orientatie van ~~ om zijn as gedraaid moet worden, om 

te bereiken dat het punt P(>.,\l) met het punt Q(A,\l) op de wieZfZank in 

contact is, wordt gegeven door 

(4.1.7) \l - X , 

waarin 

X arccos [U tan(~ 1 )] • 
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Bewijs. 

De functie ~(A,~;t) uit (1.4.14) kan na substitutie van de relaties (4.1.4) 

1n (1.4.14) geschreven worden als 

(4.1.8) 

waarbij 

E = ~ sin(~:; 1 ) X arccos [U tan(~:; 1 )] 

Zij c ~ AO ~ c+b en ~O = X· Aangezien ~(A0 ,~0 ;0) = 0, ligt het punt 

P(A0 ,~ 0 ) op de contactkromme van de rondselflank en de wielflank op het 

tijdstip t = 0; zie (1.4.18). De functie 

(4.1.9) 

voldoet aan t(A0 ,~ 0 ) = 0 en ~(A,~;t(A,~)) = 0 voor alle ( A ,~); vergelijk 

(1.4.19). De relatie (4.1.7) volgt nu uit (1.4.20). • 

De coordinaten op het tijdstip t = 0 van het punt Q(A,~) op de wielflank, 

waarmee het punt P( A ,~) op de rondselflank in contact komt, kunnen met 

gebruik van de hoek ~( A ,~) uit stelling 4.1.1 als volgt berekend worden. 

Het punt P(A,~) wordt over de hoek ~(A,~) in de orientatie van ;:;j
1 

om de 

rondselas gedraaid, waarna het verkregen beeldpunt over de hoek - k~( A ,~) 
. ... . ..,.. 
1n de or1entat1e van w2 om de wielas wordt gedraaid. Het beeldpunt van het 

punt P ( A ,~) ond er bov engenoemde t\vee opeenvo lgende dr aaiingen is de po si tie 

van het punt Q(A,~) op het tijdstip t = 0. Voor de coordinaten op het tijd

stip t = 0 van het punt Q(A,~) op de wielflank, waarmee het punt P(A,~) op 

de rondselflank in contact komt, wordt aldus gevonden 

+ {- sin(-~; 1 )sin(x)cos( e: ) + cos(x)sin(E)} sin(k~- kx)J , 

(4.1.10) y A[- cos(~:; 1 )cos(e:)sin(k~- kx) + 

+ {- sin(~:; 1 )sin( x )cos(E) + cos( x)sin(e:)} cos(k~- kx)J , 

z A [- sin(~:; 1 )cos(x)cos(E) - sin(x)sin(e:)] , 
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waarin 

X = arccos [U tan(~ 1 )] • 

De ruimtevaste coordinaten van het punt Q(A,~) op het tijdstip t = 0, als 

gegeven door (4.1.10), kunnen ook berekend worden overeenkomstig (1.4.24). 

Hierbij worden de wielvaste coordinaten (x2 ( A ,~),y2 ( A ,~),z2 (A,~)) 
het punt Q(A,~) bepaald met gebruik van de formules (1.4.22). 

~2 van 

We tonen nu aan dat rondsel en wiel gelijksoortige tandwielen zijn, i.e. 

dat rondsel en wiel kegeltandwielen zijn met rechte evolvente vertanding. 

Daartoe transformeren we de parametervoorstelling (4.1.10) van de wiel

flank op het tijdstip t = 0 door over te gaan op andere parameters. Hier

bij voeren we de volgende korte notaties in: 

(4.1.11) v 

De onderstaande relaties worden gebruikt bij de transformatie van de para

metervoorstelling (4.1.10) en zijn op elementaire wijze te verkrijgen uit 

(4.1.11): 

(4.1.12) 

waarbij 

cos(w) 

sin(w) 

cos(~ 1 )cos(v) 
sin( ~ 2 ) 

x =arccos [U tan(C 1)J . 

Door de substitutie 

k = + v 
~ ~ sin(~ ) 

2 

cos( x)cos(v) + sin(~ 1 )sin( x)sin(v) 

cos(x)sin(v) - sin(~ 1 )sin(x)cos(v) 
sin(~ 2 ) 
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in (4.1.10) gaan we van de parameters A en~ over op de parameters A en~· 

Met gebruik van de relaties (4.1.12) wordt dan de onderstaande parameter

voorstelling, met parameters A en ~. van de wielflank op het tijdstip 

t = 0 verkregen: 

x = A[sinCs 2 )cos(~)cos(~ +y) + sin(s)sin(~ +y)] , 

(4.1.13) y A [- sin(s 2)cos (~)sin(~+ y) + sin(~)cos(~ + y)] 

waarbij 

£ = ~ sinCs2) , 

X arccos [U tanCs 1)J , y 

Vergelijk (4.1.13) met (4.1.1), dan is duidelijk dat het wiel eveneens een 

kegeltandwiel met rechte evolvente vertanding is. Rondsel en wiel zijn dus 

gelijksoortige tandwielen. Tevens blijkt dat de basiskegel van het wiel 

een halve tophoek s 2 heeft, met 

(4.1.14) ~ 2 =arcsin [U sin(~ 1 )] 

We bepalen de drukhoeken op rondsel en wiel in contactpunten. Laat P(A,~) 

een punt op de rondselflank zijn welke op het tijdstip t = 0 beschreven 

wordt door de parametervoorstelling (4.1.1). De drukhoek a 1 (A,~) in het 

punt P(A,~) kan met gebruik van formule (2.4.17) geschreven worden als 

(4.1.15) a 1 (A,~) [
sin ( £) ] arctan ( ) , tan ~ 1 

waarin 

£ ~ sin(~;: 1 ) 

Laat Q(A,~) het punt op de wielflank zijn, waarmee het punt P(A,~) op de 

rondselflank in contact komt. De afstand R2 (A,~) van het punt . Q(A,~) tot 

de wielas kan met gebruik van (4.1.13) geschreven worden als 



waarin 

Overeenkomstig de formules (2.4.17) en (4.1.16) wordt de drukhoek a2 (A,~) 
in het punt Q( A ,~) op de wielflank gegeven door 

(4.1.17) 

waarin 

E:: ~ sin( ~; 1 ) , 

v: arccos [tan(~; 1 )tan(~; 2 )] • 
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Samenvattend kan uit de formules (4.1.15) en (4.1.17) geconcludeerd worden 

dat de drukhoeken a
1 

en a2 in respectievelijk een punt P op de rondselflank 

en het punt Q op de wielflank, waarmee het punt P in contact komt, voldoen 

a an 

(4.1.18) 

waarbij 

{

sin [v- arcsin [tan( ~; 2 )tanCa2 )]]} arctan 
tan(r; 1) 

{

sin [v--arcsin [tan( ~; 1 )ta:n(a 1 )]]} arctan 
tan(~; 2 ) ' 

De drukhoek in punten op de doorsnede van de rondselflank en de rolkegel van 

het rondsel hebben we de drukhoek a van het rondsel genoemd. Aangezien de 

halve tophoeken p1 en p2 van de rolkegels van respectievelijk het rondsel 

en het wiel voldoen aan p1 + p2 : 11/2 en p
1 

: arctan(k), geldt 
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(4.1.19) p2 arctan(1/k) arctan(U) . 

Met behulp van de relaties 

(4.1.20) 

kan de drukhoek a 2 in punten op de doorsnede van de wielflank en de rolkegel 

van het wiel geschreven worden als (zie ( 2 .4.16)) 

[ sin( ~ 2 ) ] [sin(~ 1 )] 
arccos . ( ) = arccos . ( ) s1n p

2 
s1n p

1 

De drukhoeken van rondsel en wiel zijn dus gelijk. De hoek a wordt daarom 

de drukhoek van de tandwieZoverbrenging genoemd en er geldt 

(4.1.21) a = arccos arccos 

4. 2. lngrijpvlak, ingrijpveld en draagbeelden op de tandflanken 

Laat P(A,~) een punt op de rondselflank zijn met coordinaten (4 .1.1) op 

het tijdstip t = 0. De ruimtelijke positie van het rondse lpunt P(A,~) op 

het tijdstip van contact tussen de rondsel- en wielflanken in het punt 

P(A,~) wordt de ingri jppositie IP( A ,~) van het punt P( A,~) genoemd. De 

coordinaten van de ingrijppositie IP(A,~) kunnen berekend worden uit de 

coordinaten (4.1.1) van het punt P(A,~) op het tijdstip t = 0 . Immers, de 

ingrijppositie IP(A,~) wordt verkregen uit de ruimtelijke positie van het 

rondselpunt P(A,~) op het tijdstip t 0 door dit over de hoek ~(A,~) 
..... = ~- x in de orienta tie van w1 om de rondselas te draaien; zie stelling 

4.1.1. Aldus vindt men voor de coordinaten van de ingrijppos itie IP(A,~): 



(4. 2. 1) y >. [- sin(~; 1 )sin(x)cos(E) + cos(x)sin(E)] 

z >.[- sin(~; 1 )cos(x)cos(s)- sin( x)sin(E)] , 

waarbij 

X arccos [U tan(~; 1 )] . 

Door eliminatie van de parameters>. en~ uit de vergelijkingen (4.2.1) 

verkrijgt men de vergelijking 

(4.2.2) 0 

van het ingrijpvlak, i.e. het vlak waarLn alle ingrijpposities liggen. 

97 

Men rekent op elementaire wijze na, dat de rolas in het ingrijpvlak ligt 

en dat het ingrijpvlak een gemeenschappelijk raakvlak is aan de basis

kegels van rondsel en wiel; zie figuur 4.2.1. De doorsnede van de tand

flanken van rondsel en wiel met de transversale bol door de ingrijppositie 

IP(>.,~) op het tijdstip van contact in het punt IP(>.,~) bestaat uit twee 

bolevolventen, welke elkaar in het punt IP(>.,~) raken. Ook uit stelling 

2.1.1 kan de conclusie getrokken worden dat de ingrijppositie IP(>.,~) in 

een gemeenschappelijk raakvlak aan de basiskegels van rondsel en wiel ligt. 

De vector 

(4.2.3) 

is een richtingsvector van de raaklijn r 1 van het ingrijpvlak en de basis

kegel van het rondsel. Evenzo is de vector 

(4.2.4) 

een richtingsvector van de raaklijn r 2 van het ingrijpvlak en de basis

kegel van het wiel. De hoek tussen de rechten r 1 en r 2 blijkt overeenkom

stig (4.2.3) en (4.2.4) gelijk te zijn aan de hoek v zeals gedefinieerd in 

(4.1.11), i.e. de hoek v tussen de raaklijnen r 1 en r 2 van het ingrijpvlak 

en de basiskegels van respectievelijk het rondsel en het wiel wordt gegeven 

door 
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(4.2.5) v =arccos [tan(s 1)tan(s2)] 

zie figuur 4.2.1. 

z 

rolas wielas 

Figuur 4.2.1. Het ingrijpvlak door de rechten r
1 

en r
2 

en de rolas. 

Met gebruik van (4.2.3) en (4.1.21) kan de hoek v1 tussen de rechte r 1 en 

de rolas geschreven worden als 

(4.2.6) arccos [ 
1 

] 
cos(s )/k2+1 

1 

arctan [k sin(Q)] 

waarbij Q de drukhoek van de tandwieloverbrenging is. 

Evenzo kan de hoek v2 tussen de rechte r 2 en de rolas met gebruik van 

(4.2.4) en (4.1.21) geschreven worden als 



(4.2.7) v
2 

= arccos 

zie figuur 4.2.1. 

Op het tijdstip 

(4.2.8) 

[ 1 ] 
cos(~;)~ 

2 
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arctan [U sin(a)] 

is het rondselpunt P(\,~) in de ingrijppositie IP(\,~) in contact met het 

wiel; zie stelling 4.1 .1. De coordinaten ~(\,~)van de ingrijppositie wor

den gegeven door (4.2.1). De snelheid ~(\) waarmee het contactpunt van 

de rondselflank en de wielflank zich over de ingrijpcirkel op de transver

sale bol B(A) door het punt IP(\,~) verplaatst, kan met gebruik van (4.2.8) 

geschreven worden als 

(4.2.9) ~(\) 

I 
-cos(~; 1 )sin(E) l 

w1\ sin(~; 1 ) sin(l; 1)sin(x)sin(E) + cos(x)cos(E) 

sin(G 1)cos( x)sin(E) - sin(x)cos(E) 

waarbij 

X arccos [U tan(l; 1)] . 

Het contactpunt van de rondselflank en de wielflank op de transversale bol 

B(\) verplaatst zich dus met snelheid 

(4.2.10) v (\) = lv (\)I c -c 

over de ingrijpcirkel, i.e. de snijcirkel van het ingrijpvlak en de trans

versale bol B(\). De doorsnede van de rondselflank en de wielflank met de 

transversale bol B(\) bestaat uit twee bolevolventen, welke elkaar op de 

ingrijpcirkel raken. Aangezien het ingrijpvlak een gemeenschappelijk raak

vlak is aan de basiskegels van rondsel en wiel, staan de twee bolevolventen 

in hun raakpunt loodrecht op het ingrijpvlak; zie stelling 2.1.1. 
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In het algemeen zullen de halve tophoeken ~a 1 en ~a 2 van de kopkegels van 

respectievelijk het rondsel en het wiel zodanig gekozen worden, dat de 

rolas zowel binnen de kopkegel van het rondsel als binnen de kopkegel van 

het wiel ligt, dat wil zeggen ~a 1 > p1 en ~a 2 > p2• Gebruik makend van de 

relaties (4.1.2) en (4.1.19) concluderen we dat in het algemeen voldaan is 

a an 

~a 1 > arctan(k) 

(4. 2.11) 
~a 2 > arctan(U) 

Stelling li. 2. 1. 

De halve tophoeken ~a 1 en ~a 2 van de kopkegels van respeatievelijk het 

rondsel en het wiel en de halve tophoeken ~NF 1 en ~NF 2 van de nuttige

voetkegels van respeatieveZijk het rondseZ en het wiel moeten voldoen aan 

arccos + arccos ~ \) , 

arccos [ cos(~a 2 )] [cos(~NF 1 )] < 

( ) + arccos ( ) ~ v , 
cos ~2 cos ~1 

(4.2.12) 

waarbij 

v =arccos [tan(~ 1 )tan(~ 2 )] .. 

Bewijs. 

De drukhoek a 1 max ~n een punt aan de kop van de rondselflank kan overeen

komstig (2.4.17) geschreven worden als 

a 1 max = arccos [sin(~ 1 )/sin(~a 1 )] 
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De drukhoek a
2 

in de punten op de wielflank, welke met punten aan de kop 

van de rondselflank in contact komen, wordt op grond van (4.1.18) gegeven 

door 

(4.2.13) arctan [

sin(v- arcsin [tan( ~; 1) 

tan( ~; 2 ) 

sin2 ( ~; a1) 

sin 2 (~; 1 ) 

Aangezien punten aan de kop van de rondselflank altijd met de wielflank Ln 

contact komen, moet voldaan zijn aan de ongelijkheid (zie (2.4.18)) 

(4.2.14) a2 ~ arccos [sin(~; 2 )/sin(I;NF 2 )J 

Uitwerking van de r e laties (4.2.13) en (4.2.14), waarbij gebruik wordt 

gemaakt van de gelijkheid 

arcsin [ tan(a) sin2 (b) ] 
sin2(a)- 1 =arccos [

cos(b)] 
cos (a) ' 

leidt tot de eerste ongelijkheid in (4.2.12). Op analoge wijze wordt de 

tweede ongelijkheid in (4.2.12) bewezen. De derde en vierde ongelijkheid 

in (4.2.12) volgen onmiddellijk uit respectievelijk de eerste en tweede 

ongelijkheid in (4.2.12). • 

Aangezien CNF1 ~ 1; 1 en CNF2 ~ 1; 2' volgt uit (4. 2. 11) en (4.2.12) 

arctan(k) < cal ~ arccos [sin( r; 1)tan(r; 2)] 

(4.2.15) 
arctan(U) < ca2 ~ arccos [ sin(~; 2 )tan( r; 1 )] 

Een richtingsvector ~1 van de snijlijn t 1 van het ingrijpvlak en de kop

kegel van het rondsel wordt bepaald met gebruik van de vergelijking (4.2.2) 

van het ingrijpvlak en de vergelijking y
2

+ z
2 

x
2 tan2 (~;a 1 ) van de kop

kegel van het rondsel: 
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!
1 

-U cos(t;a 1 )tan(~;; 1 ){/k2 -tan2 (~;; 1 ) -ltan2 (~;;a 1 )-tan2 (~;; 1 )} 

-U cos(~;;a 1 ){tan2 (z; 1 ) + A 2 -tan2(1;; 1) ltan2(~;;a 1 )-tan2(1;; 1 )} 

Met behulp van de vector ! 1 wordt de hoek v3 berekend tussen de rolas en 

de snijlijn t 1 van het ingrijpvlak en de kopkegel v an het rondsel: 

(4.2.16) arccos 

• { 1 
+ /k2- tan2 (z; 1) l tan2 (~;;a 1 )- tan2 (~;; 1 ) }] · cos2 (~;; 1 ) 

Op analoge wijze wordt de hoek v4 berekend tussen de rolas en de snijlijn 

t
2 

van het ingrijpvlak en de kopkegel van het wiel: 

(4.2.17) arccos [ cos(~;;a 2 ) ;, 

IU2+1 

zie figuur 4.2.2. 

De hoek ~ 2 tussen de rondselas en de raaklijn r 2 van het ingrijpvlak en de 

basiskegel van het wiel kan met gebruik van (4.2.4) geschreven worden als 

~ 2 = arccos [sin(~;; 1 )tan(z; 2 )] 

Aangezien (zie (4. 2.15)) 

ligt de rechte t 1 tussen de rolas en de rechte r 2 . Evenzo ligt de rechte 

t 2 tussen de rolas en de rechte r 1 ; zie figuur 4.2.2. 

We bepalen nu het draagbeeld op de tandflanken en het ingrijpveld. Laat P 

een punt op de rondselflank zijn, dat met een punt Q aan de kop van de 
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wielflank in contact komt. De drukhoek a 2 in het punt Q kan overeenkomstig 

(2.4.18) geschreven worden als 

(4.2.18) arccos 

De drukhoek a
1 

in het punt P wordt op grond van (4.1.18) gegeven door 

(4.2.19) arctan 

sin (v - arccos [:::~~;~)])] 
tan(~; 1 ) 

waarin 

Aangezien punten aan de kop van de wielflank altijd met het rondsel in 

contact komen, behoort een punt op de rondselflank met drukhoek a 1 tot het 

draagbeeld op de rondselflank dan en slechts dan, indien (zie (4.2.19) en 

(2.4.18)) 

(4.2.20) 

sin (v - arccos [ ::: ~~;~)]) 
---------,-----;------;:----='---- ~ tan (a 

1
) :'> 

tan(~; 1 ) 

evenzo behoort een punt op de wielflank met drukhoek a 2 tot het draagbeeld 

op de wielflank dan en slechts dan, indien 

(4.2.21) 

waarbij 

v =arccos [tan(~; 1 )tan(~; 2 )J 

Het ingrijpveld bestaat uit de ingrijpposities van de punten in het draag

beeld op de rondselflank. Gebruik makend van (4.2.20) en (2.4.17) conclu

deren we, dat de ingrijppositie IP(A,~) tot het ingrijpveld behoort dan en 

slechts dan, indien 



0 < c :0. ).. :0. c+b 

(4.2.22) 
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4. 3. Het ingrijpquotient 

We beschouwen de rondselflank welke op het tijdstip t = 0 beschreven 

wordt door de parametervoorstelling (4.1.1). De toestand van de tandwiel

overbrenging wordt vastgelegd door de verdraaiingshoek ~ van het rondsel 

om zijn as, gerekend vanuit zijn stand op het tijdstip t = 0. Het punt 

P(A,~) op de rondselflank is bij de verdraaiingshoek ~( A ,~) ~- x met het 

wiel in contact; zie stelling 4.1.1. De verdraaiingshoek ~1 van het rond

sel, waarbij de beschouwde rondselflank met het wiel in contact komt, kan 

met gebruik van (4.2.22) en (3.3.7) geschreven worden als 

(4. 3. 1) 

[ cos(~; 2)] 
arccos ( a) 

cos 1:;2 
--------,-----,.,----;:-.....:::..- - X 

sin(~; 1 ) 

v -

~1 

evenzo kan de verdraaiingshoek ~2 van het rondsel, waarbij het bovenge

noemde contact van de beschouwde rondselflank met het wiel eindigt, 

geschreven worden als 

(4.3.2) 
[ cos(~; 1)] 

arccos ( a) 
cos r;1 

~2 - X , 

waarbij 

X= arccos [U tan(~; 1 )] 

In § 3.3 is het ingrijpquotient van een enkelvoudige tandwieloverbrenging 

gedefinieerd als het (in de tijd) gemiddelde aantal tanden op het rondsel, 

dat met het wiel in contact is. Het ingrijpquotient s kan met gebruik van 

(3.3.6) uitgedrukt worden in de hoeken ~ 1 en ~2 : 

(4.3.3) s = 

waarbij z 1 het aantal tanden op het rondsel is. Substitutie van de uit

drukkingen (4.3.1) en (4.3.2) in (4.3.3) leidt tot de volgende formule 



106 

voor bet ingrijpquotient £ van de kegeltandwieloverbrenging : 

(4.3.4) 
{ [ cos(~; 1)l [cos(~; 2)] 

z 1 arccos cos(~;~ ) J +arccos cos(~;;) 
£ 

waarbij 

v =arccos [tan(~; 1 )tan(~;2 )J • 

Met bebulp van de relatie (zie (4.1.3)) 

(4.3.5) sin(~; 1 ) 
cos (a) 

llJ2+1 

z, cos(a) 

~ 
1 2 

kan bet ingrijpquotient £ ook gesc hreven worden als 

(4.3.6) 
{ [

cos( l; al)] 
lz2

1 + z2
2 arccos 

cos (~; 1 ) 
+ arccos 

£ 

21r cos <a) 
waarbij 

v =arccos [tan(~; 1 )tan(~; 2 )J , 

en a de drukhoek van de tandwie l overbrenging is. 

4. 4. Contactlijnen en totale dragende tandlengte 

We bescbouwen de tandflank op het rondsel, welke op het tijdstip t = 0 

beschreven wordt door de parametervoorstelling (4.1.1). De punten P(A,~) 

op een parameterkromrne ~ = constant zijn tegelijkertijd met bet wiel in 

contact ; z i e Stelling 4 .1 .1. De parameterkromme ~ = ~O' voor zover ge l egen 

~n het draagbee ld op de rondselflank, wordt derhalve een cont actkromme op 

de rondselflank genoemd, aangeduid met C(~0 ). Aangezien in het geval van 

de kegeltandwieloverbrenging de parameterkrommen ~ = constant rechten z ijn, 

spreekt men van contact lijnen in bet draagbeeld op de rondselflank. 



Het punt P(A,v) op de rondselflank ligt in het draagbeeld dan en slechts 

dan, indien (zie (4.2.22)) 

0 < c ::; A ::; c+b 
(4. 4. 1) 

waarin 

arccos 

\) arccos 
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Op het tijdstip t(v) = (v- x)/w 1, g1 ;;; v :0 g
2

, zijn het rondsel en het 

wiel langs de contactlijn C(v) met elkaar in contact; zie stelling 4.1.1. 

De contactlijn C(v) wordt op het tijdstip t(v) beschreven door de para

metervoorstelling (4.2.1), met vaste v en parameter A begrensd door 

(4.4.2) c ::; A ~ c+b • 

De dragende tandlengte L(v) van de contactlijn C(v) is overeenkomstig 

(4.2.1) en (4.4.2) gelijk aan de tandbreedte b, i.e. 

(4.4.3) 

Op het tijdstip t(v) waarop het rondsel en het wiel langs de contactlijn 

C(v) in contact zijn, valt de contactlijn C(v) samen met een lijnstuk in 

het ingrijpveld. Dit lijnstuk in het ingrijpveld duiden we aan met IC(v); 

zie figuur 4.4.2. Behalve de tandflank op de beschouwde rondseltand zijn 

op het tijdstip t(v) tevens tandflanken op naburige rondseltanden met het 

wiel in contact. Het contact op het tijdstip t(v) van deze tanden met het 

wiel vindt plaats langs de lijnstukken 

(4.4.4) 
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voor die gehele m waarvoor 

We bepalen de hoek e tussen twee naburige lij nstukken uit (4.4.4) in het 

ingrijpveld. Daartoe beschouwen we twee onderling loodrechte eenheidsvec-

toren 

~1 (cos(1; 1),- sin( ~; 1 )sin(x) ,- s in(~; 1 )cos( x)) 
(4.4.5) 

~2 (O,cos(x),-sin(x)), 

waarbij 

x arccos [U tan(~; 1 )] , 

in het ingrijpvlak; zie figuur 4.4.1. 

z 

0 

y 

X 

Figuur 4.4.1. De onderling loodrechte eenheidsvec t oren ~1 en ~2 , 
die het ingrijpvlak opspannen . 



De plaatsvector ~(A,~) van de ingrijppositie IP(A,~) kan overeenkomstig 

(4.2.1) en (4.4.5) geschreven worden als 

(4.4.6) ~(A,~) A[~ 1 cos(E) + ~2 sin(E)] 

waarbij 
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Voor de hoek 6(~ 1 .~ 2 ), g1 ~ ~, ~ ~ 2 ~ g2 , tussen de lijnstukken IC(~ 1 ) en 

IC(~ 2 ) in het ingrijpveld wordt met gebruik van (4.4.6) gevonden 

(4.4.7) 

Figuur 4.4.2. Het ingrijpveld ABCD in het ingrijpvlak, dat langs de 
rechten r 1 en r

2 
raakt aan de basiskegels van rondsel en wiel. 



110 

De hoek 6 tussen de t wee lijnstukken in bet ingrijpveld, waar langs twee 

naburige tanden op bet rondsel met h et wiel in contact zijn, kan met 

gebruik van (4.4.4), (4.4.7), (4.3.5) geschreven worden als 

(4.4.8) 6 
211 cos(~) 

~ 1 2 

zie figuur 4.4.2. 

In figuur 4.4. 2 is he t ingrijpveld get ekend, 

op bet rondse l langs de lijnstukken IC(~ ) en 

contact zijn. 

t erwijl twee n aburige tanden 
211 

IC(~- - ) met het wie l in 
z 1 

Gedurende de tijd dat het rondsel van de verdraaiingshoek ~1 naa r de ver

draaiingshoek ~2 om z ijn as draait , is de beschouwde rond selfl ank met he t 

wiel in c ontac t. De hoeken ~1 en ~2 worden gegev en door (4 . 3 .1) en (4. 3 . 2). 

De s om van de dragende t andlengt en v an de contac tl i jnen, waarlangs bij de 

verdraaiingshoek ~. ~1 ~ ~ ~ ~2 , het ronds e l met het wiel in con tact i s , 

wordt de totale dragende tandlengte TL(~) genoemd. De t otale dragende tand

lengte TL(~) bij verdraa iingshoek ~. ~1 ~ ~ ~ ~2 , van het r ondsel kan 

geschreven worden als 

(4.4.9) TL(~) = I 
m gehee l 

"' ,; ,n+ 2 1TID ~ ,n "'1-"' z
1 

-'+'2 

b ' 

waarbij b de tandbreedte is en ~1 en ~2 gegev en worden door (4 . 3.1) en 

(4.3.2). De (in de tijd) gemidd e lde t ota l e dragende tand l engt e TL wordt 

gegev en door 

(4.4.10) TL be , 

waarbij bet ingri j pquot ien t £ gegeven wordt door (4.3. 6) . 
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4. 5. Relatieve snelheid en relatieve kromming van de tandflanken in 

contactpunten • 
Laat P(A,~) een punt zijn van het draagbeeld op de rondselflank welke op 

het tijdstip t = 0 door (4.1.1) wordt beschreven. Het rondselpunt P(A,~) 

komt met het punt Q(A,~) op de wielflank in contact. Het ruimtelijke punt 

waarin het contact van de punten P(A,~) en Q(A,~) plaatsvindt, is de 

ingrijppositie IP(A,~) in het ingrijpveld. De snelheid waarmee het rond

selpunt P de ingrijppositie IP passeert, duiden we aan met ~1 (IP). Evenzo 

duiden we de snelheid waarmee het wielpunt Q de ingrijppositie IP passeert, 

aan met ~2 (IP); zie (1.1.5). De relatieve snelheid ~R(IP) van het rondsel

punt P ten opzichte van het wiel op het tijdstip van contact wordt nu gege

ven door 

(4.5.1) 

Laat a
1 

de drukhoek in het rondselpunt P(A,~) zijn. De parameter ~ wordt 

dan op grond van (4.1.15) gegeven door 

(4.5.2) 

waarin 

De coordinaten ~(IP) van de ingrijppositie IP volgen uit (4.4.6): 

(4.5.3) ~(IP) 

waarbij de vectoren ~1 en ~2 gegeven worden in (4.4.5). 
+ 

De componenten ~R(IP) van de relatieve snelheid vR(IP) kunnen met gebruik 

van (4.5.1) en (4.5.3) geschreven worden als 

(4.5.4) 

+ waarin ~~ en ~2 de componenten zijn van de vectoriele hoeksnelheden w1 en 
+ 
w

2 
van respectievelijk het rondsel en het wiel. 
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De vector ~1 ~s een richtingsvector van de raaklijn r 1 van het ingrijpvlak 

en de basiskegel van het rondsel; zie (4.2.3) en (4.4.5). De hoek tussen 

de vectoren ~1 en ~1 - ~2 is derhalve geli jk aan 

(4.5.5) arctan [k sin(~)] 

zie (4.2.6). Laat ~- de eenheidsnormaal op het ingrijpvlak zijn, welke de 
~ 

halfruimte inwijst waarin zich de basiskegel van het rondsel bevindt. De 

componenten van de vector~- duiden we aan met n .• Met behulp van figuur 
~ -~ 

4.4.1 ziet men in dat 

-~sin(v) n. 
1 2 1 -~ 

(4.5.6) 

Uit (4.5.4) en (4.5.6) concluderen we 

(4.5. 7) 

We vatten het resultaat (4.5. 7) als volgt samen: 

Laat P een punt van het draagbeeld op de rondselflank z ijn met drukhoek a
1 

en afstand A tot het snijpunt der tandwielassen. De relatieve snelheid 

;R(P) van het rondselpunt P ten opzichte van het wiel tijdens contact 

wordt gegeven door 

(4.5.8) V+ (P) = '~w2 + w2 s'n [ ~ (~ ) -v ] +n R ">' '''l .,_ "'2 • ~ ~ 1 1 i ' 

waarin 

v1 arctan [k sin(~)] 

Op het tijdstip van contact in het punt P raken de r ondsel- en wielflanken 

elkaar langs de contac tlijn door P. We bepalen nu de relatieve kromming 

KC(P) van de rondsel- en wielflanken in P, a ls gedefinieerd in (1.5.8). 
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De normale kromming KC1(P) van de rondselflank in de richting loodrecht op 

de contactlijn door P, is gelijk aan de negatieve hoofdkromming van de 

rondselflank in P. Op grond van (2.4.23) geldt 

(4.5.9) 

waarin 

cotan [E:(a1)] 
~---

In (4.1.18) is een verband gegeven tussen de drukhoek a
1 

in het punt Pen 

de drukhoek a 2 in het contactpunt Q op de wielflank. Er geldt 

waarin 

De normale kromming KC 2 (Q) van de wielflank in de richting loodrecht op de 

contactlijn door Q, is gelijk aan de negatieve hoofdkromming van de wiel

flank in Q. Met gebruik van (2.4.23) en (4.5.10) volgt 

(4. 5. 11) 
cotan [v- e: (ct

1
)] 

Kc2(Q) = - ~ 

Overeenkomstig de definitie (1.5.8) conc luderen we uit (4.5.9) en (4.5.11): 

Laat P een punt van het draagbeeld op de rondselflank zijn met drukhoek a
1 

en afst and ~ tot het snijpunt der tandwielassen. De relatieve kromming 

KC(P) van de tandflanken tijdens contact in P wordt gegeven door 

waarin 

cotan [E:(a
1
)] + cotan [v - e:(a

1
)J 

~ 



HOOFDSTUK 5 

DE KROONWIELOVERBRENGING 

In dit hoofdstuk wordt de kroonwieloverbrenging behandeld, welke in het 

proefschrift van Striezenou [16) centraal staat en de aanleiding heeft 

gevormd tot het in dit proefschrift beschreven onderzoek. De kroonwiel

overbrenging bestaat uit een cilindrisch rondsel met rechte evolvente ver

tanding, dat samenwerkt met het zogenaamde kroonwiel. De assen van rondsel 

en kroonwiel snijden elkaar loodrecht. In de hoofdstukken 3 en 4 is aange

toond dat het rondsel en het wiel in de daar beschreven cil i ndrische en 

kegeltandwieloverbrenging gelijksoortige tandwielen zijn, i.e. dezelfde 

soort vertanding hebben. In de kroonwieloverbrenging zijn het rondsel en 

het kroonwiel ongelijksoortige tandwielen. Het ingrijpproces van de kroon

wieloverbrenging wordt met behulp van de driedimensionale constructie van 

Reuleaux beschreven. De volgorde waarin de verschillende aspecten van dit 

ingrijpproces aan de orde komen, is dezelfde als die bij d e cilindrische 

en kegeltandwieloverbrenging uit de hoofdstukken 3 en 4. De hier vermelde 

resultaten vormen het uitgangspunt van numerieke berekeningen in het werk 

van Striezenou [16), waarnaar in dit hoofdstuk verwezen zal worden. 

5. 1. Beschrijving van het kroonwiel met : behulp van de driedimensionale 

constructie van Reuleaux 

Het rondsel in de kroonwieloverbrenging is een cilindrisch tandwiel met 

rechte evolvente vertanding, zoals beschreven in § 2.3. Het wiel in de 

kroonwi e loverbrenging wordt het kroonwie l genoemd. In figuur 5 .1.1 is een 

kroonwiel met twee rondsels weergegeven. 
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Figuur 5.1.1. Een kroonwiel met twee rondsel s . 

De tandwielassen van rondsel en kroonwiel snijden elkaar loodrecht. De 

geometrie van de tandflanken op het rondsel is gegeven en in § 2.3 beschre-
-+ ven. De vectoriele hoeksnelheid w1 waarmee het rondsel om zijn as roteert, 

is onafhankelijk van de tijd. De geometrie van de tandflanken op het kroon

wiel wordt met behulp van de driedimensionale constructie van Reuleaux 

bepaald, zodanig dat ook het kroonwiel met een constante hoeksnelheid ~2 
om zijn as roteert. De overbrengingsverhouding 

k 1/U 

wordt als gegeven beschouwd. In§ 1.4 zijn de ruimtevaste, rondselvaste en 

wielvaste coordinatenstelsels ingevoerd. Het ruimtevaste coordinatenstelsel 

leidt tot de ruimtevaste coordinaten (x,y,z) = ~· Het snijpunt 0 van de 

rondselas en de kroonwielas is de oorsprong van het ruimtevaste coordina

tenstelsel. De x-as valt samen met de rondselas en de z-as met de kroon

wielas, zodanig dat de hoeksnelheden ~ 1 en ~2 in de positieve richting van 

respectievelijk de x-as en de z-as wijzen. 
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Tenzij anders aangegeven, dienen de in dit hoofdstuk voorkomende coordina

ten steeds als ruimtevaste coordinaten opgeva t te worden. I n figuur 5.1.2. 

is het ruimtevas te coordinatenstelsel van de kroonwieloverbrenging weerge-

geven. 

z 

kroonwielas 

Figuur 5 .1.2. Het ruimteva ste coordinat enstelsel van 
de kroonwieloverbrenging . 
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Aangezien er zich z 1 identieke tanden op het rondsel bevinden, beschouwen 

we de samenwerking van een rondselflank met het kroonwiel. De beschouwde 

rondselflank wordt in zijn referentiestand op het tijdstip t = 0 beschreven 

door de parametervoorstelling met parameters A en a 1 Czie C2.3.25)) 

X A , 

C5.1.1) y rbl [tanCa 1)cosCtanCa 1)) - sinCtanCa 1))] 

z -rbl [tanCa1)sinCtan(a1)) + cosCtanCa 1))] , 

waarbij 

0 < c ~ A ~c+b , 

arccos[:;;,]~ a 1 ~arccos [::~J, 

en 

al drukhoek op de rondselflank; 

b tandbreedte van het rondsel; 

rb1 straal van de basiscilinder van het rondsel; 

rNFl straal van de nuttige-voetcilinder van het rondsel; 

r 
a1 straal van de kopcilinder van het rondsel. 

In C1.4.15) zijn de korte notaries aCA,a 1), bCA,a 1) en cCA,a
1

) ingevoerd. 

Aangezien volgens § 1.4 het rondselvaste en het ruimtevaste coordinaten

stelsel op het tijdstip t = 0 samenvallen, is C5.1.1) tevens een beschrij

ving van de rondselflank in rondselvaste coordinaten. Gebruik makend van 

o = rr/2, a= 0 en C5.1.1) volgt na uitwerken: 

aCA,a 1) 

C5.1.2) bCA,a 1) 

2Arbl tanCa1)sinCtanCa 1)) 

cos 2 Ca
1

) 

2Arb 1 tanCa 1)cosCtan(a 1)) 

cos 2 Ca
1

) 
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2 
2Urbl tan(a1) 

cos2 (a
1

) 

Laat P(>.,a 1) een punt op de rondselflank zijn. In (1.4.17) is een voor

waarde geformuleerd waaraan de parameters >. en a 1 moeten voldoen, opdat 

het punt P(>.,a 1) in principe met de kroonwielflank in contact kan komen. 

Met gebruik van (5.1.2) kan deze voorwaarde geschreven worden als 

(5.1.3) 

Indien Urbl < c kan elk punt van de rondselflank in principe met de kroon

wielflank in contact komen. 

Beschouw het transversale vlak T(>.) loodrecht op de rondselas, met verge

lijking x =>..De rolkegel van het rondsel (zie (1.1.10)) snijdt het trans

versale vlak T(>.) in de cirkel p1(>.) beschreven door de vergelijkingen 

(5. 1 .4) 
X = ). ' 

2 2 
y + z 

In figuur 5.1.3 is de doorsnede getekend van de rondselflank op het tijd

stip t = 0 met het transversale vlak T(>.). De snijcirkel p1(>.) van de rol

kegel van het rondsel en het transversale vlak T(>.) snijdt de rondselflank 

in het puntS(>.); zie figuur 5.1.3. Met gebruik van (5.1.4) en (2.3.18) 

kan de drukhoek a(>.) in het punt S(>.) op de rondselflank geschreven worden 

als 

(5. 1 .5) [
Urb1] 

a(>.) = arccos -->.-- ; 

zie figuur 5.1.3. Uit (5.1.5) blijkt, dat de drukhoek langs de doorsnede 

van de rondselflank en de rolkegel van het rondsel niet constant is, maar 

afhangt van >.. Het snijpunt van de rolas met het transversale vlak T(>.) is 

in figuur 5.1.3 met R(>.) aangegeven. 



z 

nuttige-voetci I i nder 

basiscitinder 

Figuur 5.1.3. Doorsnede van de r ondselflank op bet t i j dst i p 
t = 0 en het transversale vl ak T(A ). 
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In (5.1.1) is de rondselflank beschreven in termen van de parameters A en 

a 1, waarbij A de plaatsco6rdinaat langs de rondselas en a 1 de drukhoek op 

de rondselflank voorstelt. We vervangen nude parameter · A door de para

meter a gegeven door (5.1.5). De rondselflank wordt op bet tijdstip t 0 

dan bescbreven door de parametervoorstelling met parameters a en a
1

: 

(5.1.6) y 

waarbij 
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0 < akl arccos [ u:bl] ;;; a ;;; arccos [ Urb1] 1T 

c + b ak2 < 2 ' 

0 < ar1 [ rb1 ] [ rb1] 1T arccos ---- ;;; a
1 

;;; arccos ral ar2 < 2 rNF1 

Laat P(a,a 1) een punt op de rondselflank zijn welke op het tijdstip t = 0 

door de parametervoorstelling (5.1.6) wordt gegeven. Het punt op de kroon

wielflank, waarmee het rondselpunt P(a,a 1) in contact komt, duiden we aan 

met Q(a,a 1). 

Stelling 5. 1. 1. 

De hoek ~(a,a 1 ) waarover het rondseZ vanuit zijn stand op het tijdsti p 

t = 0 in de orientatie van ~ 1 rand zijn as gedraaid moet worden, om te 

bereiken dat het rondselpunt P(a,a 1) met het kroonwieZpunt Q(a,a 1) in con

tact is, wordt gegeven door 

(5. 1. 7) 

Bewijs. 

Het punt P(a,a 1) correspondeert met het punt P(>.,a 1) in (5.1.1), waarbij 

A= Urb 1/cos(a); zie (5.1.5). De functie ~(A,a 1 ;t) uit (1.4.14) kan met 

gebruik van (5.1.2) geschreven worden als 

Kies A en a 1 zodanig dat 

w1 k>. rb 1 tan(a1) 

cos 2 (a1) [ 
Urb1] cos(w 1 t - tan(a 1)) - --~--- • 

Urbl < c ~ I ;;; c+b , arctan [arccos(Urb 1/I)] 

Definieer de functie 

dan geldt 
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(5. 1. 8) 

voor alle (A,a
1

) welke voldoen aan de voorwaarden in (5.1.1). 

Het rondselpunt P(A,a 1) komt op het tijdstip t(A,a 1) met het kroonwiel ~n 

contact; vergelijk (5.1.8) met (1.4.18) en (1.4.19). Overeenkomstig 

(1.4.20) geldt 

tan(a1) - a . 

We bepalen nu een parametervoorstelling van de kroonwielflank. Het kroon

wielpunt Q(a,a 1) waarmee het rondselpunt P(a,a 1) in contact komt, wordt 

• 

op het tijdstip t = 0 verkregen door het punt P(a,a 1) twee opeenvolgende 

draaiingen te laten uitvoeren. De eerste van deze draaiingen is een rotatie 

over de hoek ~(a,a 1 ) rond de rondselas; de tweede is een draaiing over de 

hoek -k~(a,a 1 ) rond de kroonwielas; de hoek ~(a,a 1 ) wordt gegeven door 

(5.1.7). 

De coordinaten van het punt Q(a,a 1) op het tijdstip t = 0 kunnen ook bere

kend worden met behulp van (1.4.24). Hierbij worden de (kroon)wielvaste 

coordinaten (x2(a,a1),y2(a,a1)'z2(a,a1)) = ~2 van het punt Q(a,a1) 

bepaald met gebruik van de formules (1.4.22). Voor de coordinaten op het 

tijdstip t = 0 van het punt Q(a,a1) op de kroonwielflank wordt aldus ge

vonden 

(5.1.9) 

waarbij 

U cos(k~(a,a 1 )) + sin(a 1 -a)sin(k~(a,a 1 ))] 
x = rb1[ cos(a) cos(a

1
) 

y 

z 

-r [U sin(k~(a,a 1 )) _ sin(a 1 -a)cos(k~a,a 1 ))] 
b1 cos(a) cos(a

1
) ' 

rbl cos(a 1-a) 

cos (a
1

) 

tan(a 1) - a . 
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De uitdrukkingen (5.1.9) vormen tevens een parametervoorstelling van de 

kroonwielflank met parameters a en a 1 welke voldoen aan de restricties in 

(5.1.6). 

Laat ~2 (a,a 1 ) = (x,y,z) de plaatsvector op het tijdstip t = 0 zijn van het 

punt Q(a,a 1), waarbij de coordinaten x, yen z gegeven worden door (5.1.9). 

De vectoren a~2/aa en a~2/aa 1 zijn raakvectoren in het punt Q(a,a 1) aan de 

kroonwielflank op het tijdstip t = 0; met behulp van (5.1.9) volgt: 

[{
u tan(a) k sin(a1-a)} 

rbl cos(a) - cos(a
1

) ~2(a,a1) + 

(5. 1. 10) 
- {tan(a1) - tan(a)} !_2 (a,a

1
)] , 

waarin 

(cos(kq:>(a,a1)),-sin(kq:>(a,a1)),0) , 

sin(a)(sin(kq:>(a,a 1)),cos(kq:>(a,a 1)),cotan(a)) , 

en 

q:>(a,a 1) = tan(a 1) - a . 

De kromme op de kroonwielflank bestaande uit de punten Q(a,a 1), waarin de 

raakvectoren (5.1.10) lineair afhankelijk zijn, duiden we aan met r. Uit 

(5.1.10) volgt, dat punten Q(a,a 1) op r voldoen aan 

(5.1.11) a
1 

= y(a) , 

waarin 

y(a) arctan [tan(a) (1 +11+4U2 /cos 2 (a))]. 
2 

In punten Q(a,a 1) op de kroonwielflank, welke niet op de kromme r liggen, 

zijn de vectoren ~2 (a,a 1 ) en !_2 (a,a 1) uit (5.1.10) onderling loodrechte 

eenheidsraakvectoren aan de kroonwielflank. In deze punten Q(a,a 1) wordt 
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de eenheidsnormaalvector ~2 (a,a 1 ) welke vanuit het kroonwiel naar buiten 

wijst, gegeven door 

(5.1.12) 
cos(u)(-sin(k~P(a ,a 1 )), -cos(kqr(u,a1)), tan(a)) , 

waarin 

Uit (5.1.10) en (5.1.12) volgt 

[ 
a~z a~2 ] 

det -- , -- , n2 au aa1 -

(5. 1. 13) 

kr
2 

cos(a) [ 2 b1 2 U tan2 (a)] 
cos•(u1) tan (a1)- tan(a)tan(a1)- cos2(u) . 

Deze determinant is nul langs de kromme r, positief in punten Q(a,a
1

) met 

a 1 > y(a) en negatief in punten Q(a,a1) met a 1 < y(a). Een punt Q(u,u1) 

met tan(a1) =a is op het tijdstip t = 0 met het rondsel in contact en in 

een dergelijk punt Q(a,n1) geldt a 1 = arctan(n) < y(n). Daar de determinant 

(5.1.13) in contactpunten van de rondselflank en de kroonwielflank niet nul 

wordt, komen slechts die punten Q(n,n1) op de kroonwielflank met het rond

sel in contact, waarvoor geldt 

(5.1.14) n
1 

< y(n) , 

waarin y(n) gegeven 1s in (5.1.11). De punten Q(a,n 1) met n 1 > y(a) vormen 

het zogenaamde ondersneden gedeeZte van de kroonwielflank en nemen niet 

deel aan het contact met het rondsel. Uit de restricties voor de parameters 

n en n 1 , als gegeven in (5.1.6), blijkt, dater geen sprake is van onder

snijding van de kroonwielflank indien 

(5.1.15) 
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We bepalen de drukhoeken op rondsel en kroonwie l in contactpunten. Laat 

Pla,a
1

) een punt op de rondse lf l ank zijn met op het t ijds tip t = 0 de 

coordinaten (5.1.6). De coord inaten van het bi jbehorende contactpunt 

Q(a,a1) op de kroonwielflank wo rden op het tijdst ip t = 0 gegeven door 

(5.1.9). De vector 

1s op het tijdstip t = 0 een eenheidsraakvector in Q( a , a1) aan de draai

cirkel door Q(a,a 1) rond de kroonwielas ; hierin is R2 (a,a 1) de afs tand van 

het punt Q(a,a1) tot de kroonwielas en x en y als gegeven in (5.1.9). De 

scherpe hoek tussen de vec tor i 2 (a, a 1) en de normaalvec tor ~2 (a,a 1 ) uit 

(5.1.12) is gelijk aan de drukhoek a 2(a ,a1) in het punt Q(a,a 1) op de 

kroonwielflank; zie figuur 1.1.3. Gebruik rnakend van (5.1.9), (5. 1.12) en 

(5.1.16) wordt voor de drukhoek a
2

(a,a
1

) in het punt Q(a ,a1) gevonden 

waar1n de afstand R2 (a ,a 1) van het punt Q(a,a 1) tot de kroonwielas gegeven 

wordt door 

(5. 1. 18) 

Uit (5.1.17) blijkt, dat de drukhoek in een punt op de kroonwie lf l ank een 

functie is v an de a fstand van het beschouwde punt tot de kroonwi e las. 

Met gebruik v an de ongelijkheid 

a ~ arccos [ cos (a) ] ~a + ~2--7x~~ /1+X sin(a) ' 
0 < a < ~ 

2 ' 
X ;,: 0 1 

en de formules (5.1.17) en (5.1.18), wordt de volgende ongelijkheid voor 

de drukhoek a 2 (a,a 1) in -het punt Q(a,a1) verkregen : 

2 2 

[ 

k cos 4 (a){tan(a 1) - t an(a )} ] 
(5.1.19) a ~ a2 (a,a1) ~a 1 + 2a sin(a) 

Met name 1n het geva l van een vertragende overbrenging, 1. e . U 1 /k > 1' 
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zal in het algemeen in een tweetal contactpunten P(a,a 1) en Q(a,a1) gelden 

(5.1.20) 
k2 cos 4 (a){tan(a 1) - tan(a)}

2 

2a sin(a) << 1 ' 

zodat de drukhoek a
2
(a,a1) in het punt Q(a,a1) dan bij benadering gelijk 

is aan a. 

5.2. lngrijpoppervlak,ingrijpveld en draagbeelden op de tandflanken 

Laat P(a,a 1) een punt op de rondselflank zijn met coordinaten (5.1.6) op 

het tijdstip t = 0. De draaicirkel door P(a,a1) om de rondselas bevindt 

zich in het transversale vlak T(a) met vergelijking x = Urb
1
/cos(a). In 

Figuur 5.2.1 is het transversale vlak T(a) getekend en de cirkelevolvente 

welke op het tijdstip t = 0 de doorsnede vormt van de rondselflank en het 

transversale vlak T(a). Ook de draaicirkel door het punt P(a,a
1

) om de 

rondselas is in figuur 5.2.1 aangegeven. Het snijpunt van de rolas en het 

transversale vlak T(a) wordt het rolpunt R(a) in het transversale vlak 

T(a) genoemd; zie figuur 5.2.1. Het punt Tin figuur 5.2.1 is het raakpunt 

van de normaal op de cirkelevolvente in P(a,a 1) aan de snijcirkel van de 

basiscilinder van het rondsel en T(a), terwijl het puntS 1n figuur 5.2.1 

het raakpunt is van de loodlijn i(a) uit het rolpunt R(a) op de cirkel

evolvente aan de snijcirkel van de basiscilinder van het rondsel en T(a). 

Met gebruik van (2.2.3), (2.2.4) en figuur 2.2.2 ziet men in, dat in 

figuur 5.2.1 geldt 

L TOR 

L SOR a ' 

en derhalve 

L TOS = tan(a 1) - a . 

Indien het rondsel over de hoek ~(a,a 1 ) = tan(a1) -a vanuit zijn stand op 

het tijdstip t = 0, zoals door de cirkelevolvente in figuur 5.2.1 aangege

ven, om zijn as wordt gedraaid, bevindt het rondselpunt P(a,a
1

) zich in 
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het punt IP(a,a1) op de rechte i(a); zie figuur 5.2.1. Uit stelling 5.1.1 

volgt, dat het rondselpunt P(a,a
1

) dan met het kroonwiel in contact is. We 

concluderen hieruit, dat het punt IP(a,a
1

) op de rechte i(a) de ingrijp

positie van het punt P(a,a
1

) op de rondselflank is. De rechte i(a) wordt 

daarom de ingrijplijn in het transversale vlak T(a ) genoemd. Ret regel

oppervlak, dat door de ingrijplijnen wordt voortgebracht, vormt het 

ingrijpoppervlak van de kroonwieloverbrenging; zie figuur 5.2.2. 

z 

basiscilinder 

Figuur 5.2.1. Het transversale vlak T(a). 
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z 

y 

kroonwielas 

Figuur 5.2.2. Het ingrijpoppervlak van de kroonwieloverbrenging. 

De co6rdinaten van de ingrijppositie IP(a,a1) worden verkregen uit (5.1.6) 

door een draaiing over de hoek ~( a ,a 1 ) = tan(a1) - a om de rondselas. Voor 

de co6rdinaten van de ingrijppositie IP(a,a 1) wordt dan gevonden: 
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(5.2.1) y 

z 

rbl sin(a1-a.) 

cos (a
1

) 

rbl cos(a1-a.) 

cos(a.1) 

Na eliminatie van de parameters a en a 1 uit de vergelij kingen (5 .2.1) 

wordt de volgende vergelijking van het ingrijpoppervlak verkregen: 

(5.2.2) r x + fx2 -U2r2 y + Urbl z bl bl 0 • 

Het ingrijpoppervlak dat door de rolas gaat en raakt aan de basisc ilinder 

van het rondsel, is in figuur 5.2.2 weergegeven. 

In figuur 5.2.3 is een doorsnede getekend van de kroonwieloverbrenging met 

het vlak door de rondselas en de kroonwielas. In deze tekening z ijn de 

grootheden aangegeven welke primair van belang zijn om de geometrie van de 

kroonwieloverbrenging te beschrijven. De vertanding op het kroonwiel 

bevindt zich tussen twee evenwijdige vlakken welke loodrecht op de kroon

wielas staan, en twee coaxiale ci linders met de kroonwielas tot as. De 

stralen van de bovengenoemde coaxiale c ilinders zijn R1 en R
2

, R1 < R
2

. 

In verband met de voorwaarde (5.1.3) moet voldaan zijn aan de voorwaarde 

(5.2.3) 

zie figuur 5 .2.3. Het v lak, dat de kroonwielvertanding aan de bovenzijde 

begrenst, wordt beschreven door de vergelijking 

(5.2.4) z = - H H > 0 

zie figuur 5 . 2. 3 . 

De grootheid H wordt zodanig gekozen dat 

(5.2.5) 
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waar~n rfl de straal van de voetcilinder van het rondsel en rNFl de straal 

van de nuttige-voetcilinder van het rondsel is. 

z 
c b 

rondsel 

H 

· ki"OOf"MM iel 

1-----R, 

k roonwietas 

Figuur 5.2.3. De doorsnede van de kroonwieloverbrenging 
met het vlak door de r ondselas en de kroonwielas. 

We bepalen nu het ingrijpveld en de draagbeelden op de tandflanken. De 

punten P(a,a1) op de rondselflank, welke met het kroonwiel in contact 

komen, vormen het draagbeeld op de rondselflank. Tengevolge van de restric

ties in (5.1.6) voldoen de parameters a en a 1 van punten P( a ,a
1

) in het 

draagbeeld op de rondselflank aan 

~1 arccos [ Urcb1] :;; a :;; arccos [~] c + b ak2 ' 
(5.2.6) 

[ rbl ] [ rb1 J arl = arccos -r--- ~ a, :;; arccos ral ar2 · 
NF1 

Laat Q(a,a1) het contactpunt op de kroonwielflank zijn behorende bij het 

punt P(a,a 1) in het draagbeeld op de rondselflank. Aangezien voor de af

stand R2 (a,a 1) van het punt Q(a,a1) tot de kroonwielas geldt 

R1 ~ R2 (a,a 1) :;; R2 , voldoen de parameters a en a 1 van punten P(a,a
1

) in 

het draagbeeld op de rondselflank overeenkomstig (5.1.18) aan 
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(5.2.7) 

Merk op dat R1 ~ c = Urb 1/cos(ak1) $ Urb 1/cos(a), zodat de linker ongelijk

heid in (5.2.7) door de eerste ongelijkheid in (5.2.6) geimpliceerd wordt. 

Indien het punt P(a,a 1) tot het draagbeeld op de rondselflank behoort, 

behoort het contactpunt Q(a,a 1) niet tot het ondersneden gedeelte van de 

kroonwielflank en is derhalve op grand van (5.1.14) voldaan aan 

(5.2.8) 

waarbij y(a) gegeven is in (5.1.11). 

Laat IP(a,a 1) de ingrijppositie zijn van het punt P(a,a 1) in het draagbeeld 

op de rondselflank. De coordinaten van IP(a,a1) zijn gegeven in (5.2.1). 

Op grand van (5.2.4) is voldaan aan 

(5.2. 9) H ~ 
rb 1 cos (a 1-a) 

cos(a) 

De voorwaarden (5.2.6-9) zijn niet alleen noodzakelijk maar tevens vol

doende, opdat het rondselpunt P(a,a 1) met het kroonwiel in contact komt, 

dat wil zeggen tot het draagbeeld op de rondselflank behoort. Na uitwerken 

van de ongelijkheden (5.2.6-9) volgt, dat het punt P(a,a 1) dan en slechts 

dan tot het draagbeeld op de rondselflank behoort, indien 

arccos [
Urcb1] 

[
Urb1] 

$a$ arccos c +b = ak2 , 

(5.2.10) 

waarbij 

max {arctan [tan(a)- R.(a)], arctan [ rbl :in(a) - cotan(a)], 

arccos[~]}; 
rNF1 

min {arctan [tan(a) + R.(a)], arccos[::: J, y(a)} 

en 
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y(a) arctan [tan(a) 
2 

( 1 + 11 + 4U2 /cos2 (a))] 

R2 u2 2 
rb1 

Q. (a) 
rb1 cos(a) R2 

2 cos 2 (a) 

llet ingrijpveld wordt gevormd door de ingrijpposities IP(a,a 1) behorende 

bij de punten P(a,a 1) in het draagbeeld op de rondselflank. Dit betekent 

dat de ingrijppositie IP(a,a1) met coordinaten (5.2.1) dan en slechts dan 

tot het ingrijpveld behoort, indien de parameters a en a
1 

aan de voorwaar

den (5.2.10) voldoen. De contactpunten Q(a,a
1

) behorende bij de punten 

P(a,a1) in het draagbeeld op de rondselflank, vormen het draagbeeld op de 

kroonwielflank, dat wil zeggen dat het punt Q(a,a1) dan en slechts dan tot 

het draagbeeld op de kroonwielflank behoort, indien de parameters a en a 1 
aan de voorwaarden (5.2.10) voldoen. 

In figuur 5.2.4 is de ingrijplijn i(a) ~n het transversale vlak T(a) gete

kend. Het lijnstuk met beginpunt IP 1(a) en eindpunt IP2 (a) vormt de door

suede van de ingrijplijn i(a) en het ingrijpveld; zie figuur 5.2.4. De 

coordinaten van de punten IP1(a) en IP2 (a) worden met gebruik van (5.2.1) 

en (5.2.10) berekend: 

(5. 2. 11) 

rb 1 sin(g 1 (a)- a) 

cos (g
1 

(a)) 

rb 1 cos(g1(a)- a)) 

cos(g
1

(a)) 

rb 1 cos(g2(a)- a)) 

cos(g2 (a)) 

waarbij g
1

(a) en g
2

(a) gegeven worden door (5.2.10). 

De lengte van het lijnstuk dat de punten IP 1(a) en IP2 (a) verbindt, wordt 

de ingrijplengte IL(a) in het transversale vlak T(a) genoemd. Uit (5.2.11) 

volgt 

(5.2.12) IL(a) 

waarbij g1(a) en g
2

(a) gegeven worden door (5.2.10). 
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z 

i (ex) 

Figuur 5.2.4. De ingrijplijn i(a) 1n het transversale vlak T(a). 

Op het tijdstip 

is het rondselpunt P(a,a1) in de ingrijppositie IP(a,a 1) met het kroonwiel 

1n contact. De snelheid ~(a), waarmee het contactpunt van de rondselflank 

en de kroonwielflank zich over de ingrijplijn i(a) in het transversale 

vlak T(a) verplaatst, is met gebruik van (5.2.13) te schrijven aLs 

(5.2.14) ~(a) 
a~(a,a1) 

w1 cosz(a 1) --73-a-
1
---

waarin ~(a,a 1 ) de plaatsvector van de ingrijppositie IP(a,a 1) is, als 

gegeven in (5.2.1). De snelheid vC' waarmee het contactpunt van de rondsel

flank en de kroonwielflank zich van het punt IP 1(a) naar het punt IP2 (a) 

over de ingrijplijn i(a) verplaatst (zie figuur 5.2.4), wordt met gebruik 

van (5.2.14) en (5.2.1) berekend: 



5. 3. Het ingrijpquotient 

Beschouw bet transversale vlak T(a) met vergelijking x 

ak 1 ~ a ~ ak2 , waarbij 

(5. 3. 1) ak1 = arccos [ 
Urcb1] , 

[
Urb1 J 

arccos c +b • 

Nadat bet rondsel over de hoek 

(5.3.2) ~ 1 (a) = tan(g1(a))- a 
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(voor de definitie van g1(a) zie (5.2.10)) vanuit zijn stand op bet tijd

stip t = 0 om zijn as is gedraaid, begint in bet transversale vlak T(a) de 

ingrijping van de rondselflank in bet punt IP 1(a) op de ingrijplijn i(a); 

zie figuur 5.2.4. Vervolgens verplaatst bet contactpunt van de rondsel- en 

wielflanken zich met de snelheid vC = w
1
rb 1 (zie (5.2.15)) over de ingrijp

lijn i(a) naar bet eindpunt IP2 (a) van de ingrijpweg in bet transversale 

vlak T(a). Op bet tijdstip van contact tussen de rondsel- en wielflanken 

in bet punt IP2(a) wordt de hoek ~2 (a) waarover bet rondsel vanuit zijn 

stand op bet tijdstip t = 0 om zijn as gedraaid is, gegeven door 

(5.3.3) 

voor de definitie van g2(a) zie (5.2.10). 

Laat ~ 1 en ~2 de kleinste respectievelijk grootste verdraaiingshoek van 

bet rondsel om zijn as zijn, waarbij de rondselflank met bet kroonwiel in 

contact is, dan geldt 

~1 min ~~(a) 

akl;;;asak2 
min [tan(g1(a))- a] , 

akl :>a ::>ak2 
(5.3.4) 

~2 max ~2 (a) 
akl~a~ak2 

max [tan(g2(a)) - a] , 
ak1 :>a ::>ak2 

waarbij akl en ak2 gegeven worden door (5.3.1) en g 1(a) en g
2

(a) door 

(5.2.10). 
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In § 3.3 is het ingri jpquotient van een tandwieloverbrenging gedefinieerd 

als het gemiddelde aantal tanden van het rondsel, dat met het wiel in con

tact is. Met gebruik van (3.3.6) is het ingrijpquotient £ van de kroonwiel

overbrenging te schrijven als 

(5.3.5) £ = 

waarbij ~ 1 en ~2 gegeven worden door (5.3.4) en z 1 het aantal tanden op 

het rondse 1 is. 

Uitgaande van de hier beschreven resultaten is een computerprogramma ge

geschreven, waarmee het ingrijpquotient £ van de kroonwieloverbrenging 

berekend wordt. Voor numerieke resultaten wordt verwezen naar Striezenou 

[16, p. 5.17-18]. 

5. IJ. Contactkrommen en totale dragende tandlengte 

Laat P(a,a 1) een punt op de rondselflank zijn welke op het tijdstip t = 0 

beschreven wordt door de parametervoorste.lling (5.1.6). Ret punt P(a,a
1

) 

behoort dan en slechts dan tot het draagbeeld op de rondselflank, indien 

(zie 5.2.10)) 

= [ Urcb 1] ~ ~ 
[ Ur b 1] 

ak1 a rccos a arccos c + b ak2 , 
(5. 4. 1) 

g1 (a) ~ a1 ~ g2(a) ' 

waarbij g
1

(a) en g2 (a) gegeven worden door (5.2.10). 

In figuur 5.4.1 is het gebied in het (a,a
1
)-vlak geschetst waarin de par3-

meterparen (a,a1) liggen behorende bij de punten P(a,a 1) in het draagbeeld 

op de rondselflank. De grootheden art en ar 2 in figuur 5.4.1 zijn gegeven 

in (5.2.6). 



g.a(cx:) 
- -----r---------~--------, 

D 

gl (eX) 

Figuur 5.4.1. Het gebied in bet (a,a
1

)-vlak 
behorende bij (5.4.1). 
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Dit gebied in het (a,a1)-vlak wordt begrensd door de rechten a= akl en 

a= ak
2

, en door de krommen a 1 = g1 (a) en a 1 = g2(a). Met behulp van een 

computerprogramma dat gebaseerd is op de forrnules voor g
1

(a) en g2 (a) in 

(5.2.10), kan dit gebied exact bepaald en getekend worden. Voor nurnerieke 

resultaten wordt verwezen naar Striezenou [16, p. 5.21]. 

In (5.3.4) zijn de hoeken (j)l en (j)
2 

ingevoerd. Gedurende de tijd waarin het 

rondsel vanuit zijn stand corresponderend met (j)l naar de stand correspon

derend met (j)2 draait, ~s de rondselflank met het kroonwiel in contact. 

Laat (j)
1 

~ (j) ~ (j)2 zijn en beschouw de punten P(a,a
1) in het draagbeeld op 

de rondselflank, waarvoor geldt 

(5.4.2) tan(a 1) - a = (j) 

Deze punten vorrnen overeenkomstig stelling 5.1.1 de contactkromme C((j)) 

van de rondsel- en wielflank op het tijdstip, waarop het rondsel zich in 

de stand corresponderend met (j) bevindt. We bepalen een parametervoorstel

ling op het tijdstip t = 0 van de contactkromme C((j)) in het draagbeeld op 

de rondselflank. 

Beschouw de kromme S((j)) ~n het (a,a 1)-vlak, welke beschreven wordt door de 

vergelijking 
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(5.4.3) a
1 

= arc tan (a+ tp) . 

Het gebied in het (a,a
1
)-vlak, dat met het draagbeeld op de rondselflank 

overeenkomt en dat door de ongelijkheden (5.4.1) wordt beschreven, duiden 

we aan met D; zie figuur 5.4.1. De punten van de kromme S(tp), welke tevens 

1n het gebied D liggen, corresponderen met de punten van de contactkromme 

C(tp). De kromme S(tp) snijdt de rand van het gebied Din twee punten met 

(a,a
1
)-coordinaten 

(o
1 

(tp), arctan [o
1 

(tp) + tp]) , 

(5.4.4) 

waarin 

De waarden o
1

(tp) en o
2

(tp) worden met behulp van een computerprogramma bere

kend. 

Met gebruik van (5.1.6) en (5.4.3) wordt nude volgende parametervoorstel

ling, met parameter a, van de contactkromme C(tp), \1)
1 

~ tp ~ \llz• in het 

draagbeeld op de rondselflank op het tijdstip t = 0 verkregen: 

(5. 4. 5) y rb
1

[(a+tp)cos(a+tp)- sin(a+tp)] 

z -rbl [(a+tp)sin(a+tp) + cos(a+tp)] , 

waarbij 

met o 1(tp) en o2 (tp) als omschreven 1n (5.4.4). 

De lengte van de contactkromme C(tp), \1)
1 

~ tp ~ \1)
2

, wordt de dragende tand

lengte L(tp) van C(tp) genoemd. Gebruik makend van de parametervoorstelling 

(5.4.5) wordt voor de dragende tandlengte L(tp) van C(tp) gevonden: 
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(5.4.6) 
tan2 (a) 2 2 
cos2 (a) + k (a+ <+J) da ' 

waarin o 1(<+J) en o2 (<+>) als omschreven in (5.4.4). 

Indien het rondsel over de hoek <+J, <+> 1 ~ <+> ~ <+>2 , vanuit zijn stand op het 

tijdstip t 0 is gedraaid, zijn in het algemeen behalve de beschouwde 

rondselflank ook rondselflanken op naburige tanden met het kroonwiel in 

contact. De som van de dragende tandlengten van de contactkrommen, waar

langs deze rondselflanken met het kroonwiel in contact zijn, heet de totale 

dragende tandlengte TL(<+J). Voor de totale dragende tandlengte TL(<+J), 

<+> 1 ~ <+> ~ <+>2 , wordt aldus gevonden 

(5.4. 7) TL(<+J) = I 
m geheel 

L(<+> + 2nm) 
z ' 1 

<+> 1 ~<+J+2mn/z 1 ~ <+>2 

waarbij z 1 het aan tal tanden op het rondsel is. 

Uitgaande van de hier beschreven resultaten zijn computerprogramma's ge

schreven ter bepaling van de dragende tandlengte van contactkrommen en van 

de totale dragende tandlengte als functie van de tijd. Voor numerieke re

sultaten wordt verwezen naar Striezenou [16, p. 5.24]. 

5. 5. Relatieve snelheid en relatieve kromming van de tandflanken in 

con tact pun ten 

Laat P(a,a 1) een punt in het draagbeeld op de rondselflank z~Jn. In figuur 

5.2.1 zijn de vectoren ~(a) en !(a) aangegeven. De vector ;(a) is de een

heidsrichtingsvector van de ingrijplijn i(a) in het transversale vlak T(a) 

met vergelijking x = Urb 1/cos(a). De vector t(a) ~s een eenheidsvector in 

het vlak T(a), welke loodrecht op i(a) staat. De vector!= ~(a) x !(a) ~s 

een eenheidsvector in de richting van de positieve x-as (rondselas). De 

vectoren !, ~(a), !(a) vormen een rechtsdraaiend orthonormaal stelsel vee-
+ toren. De plaatsvector x(a,a 1) van de ingrijppositie IP(a,a 1) is te schrij-

ven als (zie figuur 5.2.1) 
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(5. 5. 1) -+ x(a,a1) -+ 
r + tan(a1)ri(a) - t(a)] . 

-+ -+ 
Ook de vectoriele hoeksnelheden w1 en w2 van rondsel en kroonwiel worden 

uit figuur 5.2.1 bepaald: 

(5.5 .2) 
;:;

2 
kw 1 [- sin(a)ri(a) + cos(a)!(a)] . 

De relatieve snelheid van het rondselpunt P(a,a 1) ten opzichte van het 

kroonwiel tijdens contact duiden we aan met ~R(a,a 1 ). Met gebruik van 

(1.1.5) en (1.1.6) wordt de relatieve snelheid ~R(a,a 1 ) gegeven door 

(5.5.3) 

Substitutie van (5.5.1) en (5.5.2) in (5.5.3) leidt tot de volgende uit

drukking van de relatieve snelheid: 

(5.5.4) 

waarin 

~R(a,a 1 ) = w1 rb 1 [tan(a1)- tan(a)][k cos(a)f+ !(a)], 

f ;:;,; w
1 

, dat wil zeggen "t is de eenheidsvec tor ~n de richting 

van de rondselas; 

l(a) de eenheidsvector in het transversale vlak T(a) loodrecht 

op de ingrijplijn i(a); zie figuur 5.2.1. 

We bepalen de coefficienten van de eerste en tweede fundamentaalvorm van 

de rondselflank met betrekking tot de parameters a en a 1, als gedefinieerd 

in (1.5.1) en (1.5.2). In (5.1.6) is een parametervoorstelling, met para

meters a en a 1, van de rondselflank op het tijdstip t = 0 gegeven. Bij de 

berekening van de coefficienten van de tweede fundamentaalvorm wordt de 

normaalvector op de rondselflank genomen, welke vanaf het rondsel naar 

buiten wijst. De componenten ~1 (a,a 1 ) van deze normaalvector op het tijd

stip t = 0 zijn: 

(5.5.5) (0, cos(tan(a 1)), -sin(tan(a1))) . 
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De coefficienten van de eerste en tweede fundamentaalvorm van de rondsel

flank met betrekking tot de parameters a en a 1 worden met gebruik van 

(5.1.6) en (5.5.5) overeenkomstig (1.5.1) en (1.5.2) berekend: 

E
1
(a,a 1) u2 2 

tan2 (a) I cos 2 (a) rb1 ' 

F 1(a,a 1) 0 ' 

c,(a,a,) 
2 tan2 (a

1 
)/cos4 (a

1
) rb1 ' 

(5.5.6) 
1 1 (a,a 1) 0 

M
1

(a,a.
1

) 0 
' 

N 
1 

(a ,a.1) - rb1 tan(a
1
)/cos 4(a 1) 

We bepalen de coefficienten van de eerste en tweede fundamentaalvorm van 

de kroonwielflank met betrekking tot de parameters a en a
1

, als gedefini

eerd in (1.5.1) en (1.5.2). In (5.1.9) is een parametervoorstelling, met 

parameters a en a 1, van de kroonwielflank op het tijdstip t = 0 gegeven. 

Bij de berekening van de coefficienten van de tweede fundamentaalvorm 

wordt de normaalvector op de kroonwielflank genomen, welke vanaf het kroon

wiel naar buiten wijst. De componenten van deze normaalvector op het tijd

stip t = 0 zijn gegeven 1n (5.1.12). Verder zijn in (5.1.10) de componenten 

gegeven van de twee raakvectoren aan de kroonwielflank op het tijdstip 

t = 0, welke bij de bepaling van de coefficienten van de eerste en tweede 

fundamentaalvorm gebruikt worden. De coefficienten van de eerste en tweede 

fundamentaalvorm van de kroonwielflank met betrekking tot de parameters a 

en a 1 worden met gebruik van (5.1.10) en (5.1.12) berekend: 

u2 r2 [{tan (a) -
b1 cos(a) 

2 2] + k {tan(a
1

) - tan(a)} 

2 
rbl (tan(a 1)- tan(a)) 

cos 2 (a
1

) 

k2 

[2 tan(a)-
cos(a)sin(a1-a)] 

cos(a 1) ' 
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(5.5. 7) 

2 

rbl [ ---iT--- · tan2 (a) + cos"(a
1

) 

k
2 

sin2 (a 1-a)] 

cos 2 (a
1

) 

- rbl [ 2 tan(a) -
k

2 
cos(a)sin(a 1-a)] 

tan(a 1) - ( ) , cos a
1 

[ 

k
2 

cos(a)sin(a 1-a)] 
tan(a) - ( ) , cos a

1 

2 
rbl k cos(a)sin(a 1-a) 

cos5(a
1

) 

Laat P(a,a 1) een punt in het draagbeeld op de rondselflank zijn inet op het 

tijdstip t = 0 de coordinaten ~1 (a,a 1 ) = (x,y,z), waarbij x, yen z gegeven 

worden door (5.1.6). Langs de contactkromme op de rondselflank door het 

punt P(a,a 1) is tan(a 1)- a constant, zodat een raakvector ~ 1 (a,a 1 ) in 

P(u,a1) aan de contactkromme op de rondselflank op het tijdstip t = 0 gege

ven wordt door 

(5.5.8) 

De vector 

(5.5.9) 

a~1 (a,a 1 ) 
- cos 2 (a

1
) 

1s een raakvector in P(a,a
1

) aan de rondselflank 1n de richting loodrecht 

op de contactkromme op de rondselflank op het tijdstip t = 0. 

De normale kromming KC 1(a,a 1) van de rondselflank in het punt P(a,a 1) in 

de richting loodrecht op de contactkromme wordt met gebruik van (5.5.6), 

(5.5.9) en (1.5.4) berekend: 
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-1 
2 rbl tan(a1) [ 1 + k tan2 (a1 )cos 2 (a)cotan2 (a)] 

waarbij de normale kromming betrokken is op de normaal op de rondselflank, 

welke vanaf het rondsel naar buiten wijst. 

Laat Q(a,a
1

) een punt in het draagbeeld op de kroonwielflank zijn met op 

het tijdstip t = 0 de coHrdinaten ~2 (a,a 1 ) = (x,y,z), waarbij x, y en z 

gegeven worden door (5.1.9). Langs de contactkromme op de kroonwielflank 

door het punt Q(a,a
1

) is tan(a
1

) -a constant, zodat de raakvector ~2 (a,a 1 ) 

in Q(a,a
1

) aan de contactkromme op het tijdstip t = 0 gegeven wordt door 

(5.5.11) ~2 (a,a 1 ) 
a~2(a,a,) 

+ cos 2 (a
1

) 
a~2 (a,a 1 ) 

a a a a, 

De vector 

(5.5.12) ~2 (a,a 1 ) - l;(a,a
1

) 
a~2 (a,a 1 ) 

+ n(a,a 1) 
a~2(a,a,) 

aa aa, 

waarbij 

r;(a,a 1) F 2(a,a 1) + cos 2 (a
1

)G 2(a,a
1

) 

n(a,a 1) E2(a,a 1) + cos2 (a
1

)F 2(a,a
1

) , 

is een raakvector in Q(a,a
1

) aan de kroonwielflank in de richting loodrecht 

op de contactkromme op de kroonwielflank op het tijdstip t = 0. 

De normale kromming KC
2

(a,a
1

) van de kroonwielflank in het punt Q(a,a
1

) in 

de richting loodrecht op de contactkromme wordt met gebruik van (5.5.7), 

(5.5.12) en (1.5.4) berekend: 

(5.5.13) 

waarin 

n n(a,a 1) 
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N2(a, a
1

) zijn gegeven in (5.5.7), 

waarbij de normale kromming betrokken is op de normaal op de kroonwiel

flank, welke vanuit he t kroonwiel naar buiten wijst. 

In punten Q(a, a 1) op de kroonwielflank, waarin de raakve c toren a~2/aa en 

a~2/aa 1 uit (5.1.10) onafhankelijk zijn, geldt E2 G2 - F; > 0, en derhalve 

(5.5.14) 

In punten Q( a , a 1) op de kroonwielflank, waarin de raakvectoren a~2 / aa en 

a~2/aa 1 uit (5.1.10) a fhankelijk zijn, geldt E2 G2 - F; = 0, en derhalve 

(5.5.15) 0 . 

De kromme op de kroonwielfl ank, welke gevormd wordt door de punten waarin 

de raakvectoren (5.1.10) afhanke lijk zijn, hebben we r genoemd en in 

(5.1.11) beschreven. Uit (5.5.13-15) blijkt, dat de kromme r tevens geka

rakteriseerd kan worqen als de verzameling punten op de kroonwielflank, 

waarin de normale kromming Kcz in de richting loodrecht op de contactkromme 

oneindig is. De kromme r vormt een keerkromme op de kroonwielflank en is 

derhalve de grens tussen het draagbeeld en het eventueel ondersneden ge

deelte van de kro onwielflank. 

We bepalen nu de relatieve kromming van de rondselflank en de kroonwiel

flank in contactpunten. Laat P(a, a
1

) een punt in het draagbeeld op de 

rondselflank z ijn. Op het tijdstip t(a,a
1

) = [tan(a
1
)- a]/w

1 
zijn de rond

selflank en de kroonwielflank in contact langs een contactkromme door het 

punt P(a,a1); zie stelling 5.1.1. De relatieve kromming KC(a,a 1) van de 

rondselflank en de kroonwielflank tijdens contact in het rondselpunt 

P(a,a
1

) wordt overeenkomstig (1.5.8) gegeven door 

waarbij de normale krommingen KC
1
(a,a

1
) en KC2 (a,a

1
) gegeven worden door 

(5.5.10) en (5.5.13). 

We vatten dit resultaat samen: 
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De relatieve kromming KC(a,a 1) van de rondselflank en de kroonwielflank 

tijdens contact in het punt P(a,a1) in het draagbeeld op de rondselflank 

wordt gegeven door 

-----------------o~--~-------------------- + 
rb

1 
tan(a 1)[1 + k

2 
tan2 (a1)cos2 (a)cotan2(a)] 

(5.5.17) 

waarbij s, n en E2 , .•. ,G2 als in (5.5.13). 

We beschouwen de punten P(a,a 1) op de rondselflank met a= a 1• De bijbeho

rende ingrijppositie IP(a,a) heeft de coordinaten (zie (5.2.1)) 

(5.5.18) (x,y,z) = (Urb/cos(a), 0, -rb/cos(a)) , 

en ligt derhalve op de rolas. De relatieve snelheid van het rondselpunt 

P(a,a) ten opzichte van het kroonwiel tijdens contact is overeenkomstig 

(5.5.4) gelijk aan nul. Het punt P(a,a) komt dus in rollend contact met 

het kroonwiel. De kromme op de rondselflank, welke gevormd wordt door de 

rondselpunten P(a,a), wordt daarom de roZkromme op de rondseZfZank genoemd. 

Evenzo vormen de bijbehorende punten Q(a,a) op de kroonwielflank de roZ

kromme op de kroonwieZflank. De relatieve kromming KC(a,a) van de rondsel

flank en de kroonwielflank tijdens rollend contact in het punt P(a,a) op 

de rolkromme van de rondselflank wordt berekend met gebruik van (5.5.17): 

(5.5.19) Kc(a,a) 
+ k

2 
cos 2 (a) [2 + k2 cos2 (a)] 

rb 1 tan(a)[1 + k2 cos2(a)] 

Tenslotte onderzoeken we de kromming van de kroonwielflank voor grote 

waarden van de overbrengingsverhouding U = 1/k. Voor de coefficienten van 

de eerste en tweede fundamentaalvorm van de kroonwielflank, als gegeven in 

(5.5.7), gelden de volgende asymptotische formules 
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(5.5.20) 

Voor de notaties 

~ ( a , a 1 ) 

(5 .5. 21) 

n(a ,a
1

) 

U
2 2 

rb 1 tan2 (a) 2 
cos2(a) [1 + O(k )1 ' k .. 0 ' 

2 2rb
1 

tan(a)[tan(a
1
)- tan(a)] 2 

[1 + O(k )1 -, k .. 0 ' cos 2 (a
1

) 

2 
rbl tan2 (a) 2 

[ 1 + 0 (k ) ] ' cos 4 (a
1

) k .. 0 ' 

2 
- rb 1[2 tan(a)- tan(a 1)](1 + O(k )] , 

rbl tan(a) 2 
[ 1 + O(k ) 1 , cos 2 (a 1) 

2 
rbl k cos(a)sin(a 1-a) 

cos 5 (a
1

) 

~(a,a 1 ) en n(a,a
1

) uit (5.5.13) 

k .. 0 ' 

geldt 

2 tan (a) [2 tan (a
1

) - tan(a) 1 rb1 
[1 + 0(k2)1 cos2 (a

1
) 

u2 2 
tan2 (a) rb1 

+ 0(k2)1 
cos 2 (a) 

[1 
' 

k .. 0 . 

k .. 0 ' 

k .. 0 ' 

Met gebruik van (5.5.13) en (5.5.20-21) vinden we de volgende formule voor 

de normale kromming KC 2 (a ,a 1) van de kroonwielflank in het punt Q(a,a 1) in 

de richting loodrecht op de contactkromme: 

cos2 (a ) [3 tan (a 1) - tan (a) 1 2 
[ 1 + O(k ) 1 , k .. 0 . 

2 
U rb 1 tan2 (a) 

De kromme r welke de grens vormt van het draagbeeld en het eventueel onder

sneden gedeelte van de kroonwielflank, hebben we gekarakteriseerd door 

KC 2 = oo. Het feit dat ondersnijding bij kleine overbrengingsverhouding U 

optreedt, is in overeenstemroing met (5.5.22). 



De relatieve kromming KC(a,a 1) van de rondselflank en de kroonwielflank 

tijdens contac t in bet punt P(a, a 1) in het draagbeeld op de rondself,lank 

kan met gebruik van (5.5.16-17) en (5.5.22) geschreven worden als 

k + 0 • 
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De hoofdkrommingen van de kroonwielflank in het punt Q(a,a 1) duiden we aan 

met K21 Ca ,a 1) en K22 Ca,a 1). Deze hoofdkrommingen worden berekend met 

gebruik van de coefficienten van de eerste en tweede fundamentaalvorm uit 

(5.5. 7): 

(5.5.24) 

waar1.n 

w2 -lw;- 4D 2(12 N2 -M;) 

2D
2 

W2 + Jw; - 4D 2(12 N2 - M;) 

2D
2 

Voor een bewijs van (5.5.24) wordt verwezen naar [11, p. 280]. 

Uit de formules (5.5.20) vo lgen de asymptotische uitdrukkingen 

u2 2 
tan~(a ) 

2 rb1 2 
E2 G2 - F 2 cos~ (a

1 
)cos2 (a) [1+0(k)], k + 0 , 

(5.5.25) 2 r~ 1 tan 2 (a) 
[1 + 0(k

2
)J 12 N2 - M2 cos4(a

1
) , k + 0 , 

3 tan2 (a) [tan(a ) - 2 tan( a
1
)] rb1 

+ 0(k2)] w2 cos~(a 1 ) 
[ 1 , k + 0 . 
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Na substitutie van de formules (5.5.25) in (5.5.24) worden asymptotische 

uitdrukkingen verkregen voor de hoofdkrommingen K21 (a , a 1) en K
22

(a ,a1) van 

de kroonwielflank in het punt Q(a,a1): 

K21 (a,a1) 
cos (a) [1 + O(k)] 

Urbl tan(a) 
, k + 0 , 

(5 .5. 26) 

K22(a,a1) 
cos(a) 

[1 + O(k)] 
Urb1 tan(a) , k + 0 • 
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INTRODUCTION AND SUMMARY 

The research described in the present dissertation originated from ques

tions of ir. C. Striezenou concerning the description of the geometry of 

the face (crown) gear in the face gear transmission. The dissertation of 

Striezenou [16) deals with the face gear transmission. His research is 

part of the face gear project under the guidance of prof.dr.ir. M.J.W. 

Schouten of the Faculty of Mechanical Engineering at the Eindhoven 

University of Technology. In this dissertation a calculation method is 

developed, which starting from a given geometry of the tooth surface of 

one of the gears determines the geometry of t .he corresponding tooth sur

face of the other gear, such that the two gears can mesh with a constant 

angular v e locity ratio. 

In the case of a pair of spur gears with parallel axes the calculation 

method corresponds to the well-known construction of Reuleaux [9, p. 140), 

[12, p. 96). Since the calculation method, presented in Chapter 1 of this 

dissertation, can be applied to general gear pairs, where the axes of the 

two gears are not necessarily coplanar, we called this calculation method 

the three-dime~sional construetio.n of Reuleaux. This three-dimensional 

construction of Reuleaux is based on the insight that the tooth surface of 

one of the gears (the wheel) 1n a gear pair can be determined as the enve

lope of the tooth surface of the other gear (the pinion) in its relative 

motion with respect to the first gear. This insight is not completely new, 

but can already be found in e.g. the book of Litvin [6]. 

The three-dimensional construction of Reuleaux is described in Chapter 1. 

The construction is based on the theory of the envelope of a one-parameter 

family of surfaces in three-dimensional space. These surfaces are gener

ated by the momentary positions (at time t) of the tooth surface of the 

pinion with respect to a 'wheel-fixed' coordinate system, while time con

stitutes the parameter of the family. The actual calculations involve 

linear algebra in R3 (vectors, matrices, the exponential function with 



matrix-argument), the implicit-function theorem, and a number of results 

from differential geometry, taken from (4], (11] and (15]. 
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In Chapter 2 we describe the geometry of the tooth surfaces of the pinions 

~n the gear pairs that are investigated in this dissertation. Since the 

tooth surfaces of these pinions are of the involute type, in Chapter 2 we 

present a survey of the properties of spherical and circle involutes for 

later use. 

In the Chapters 3 and 4 the three-dimensional construction of Reuleaux is 

illustrated by its application to respectively a pair of parallel helical 

gears and a pair of straight-toothed bevel gears having involute teeth. 

Chapter 5 deals with the face gear transmission, which was the starting 

point of the joint research with Striezenou. The face gear transmission 

consists of a spur gear with straight involute teeth as a pinion and a 

face gear, such that the axes of the pinion and the face gear intersect 

perpendicularly. The three-dimensional construction of Reuleaux is used to 

attain an analytic description of the total meshing process of the face 

gear transmission. The results constitute the starting point for numerical 

calculations in the dissertation of Striezenou [16]. Particularly, when 

the face gear transmis s ion is applied with high angular velocity, an exact 

description of the meshing process is indispensable. The three-dimensional 

construction of Reuleaux yields an exact description of the tooth surface 

of the face gear and its contact curves. Moreover, the construction gives 

explicit expressions for 

the pressure angles on the pinion and the face gear in points of con

tact; 

the surface of action of the face gear transmission; 

the contact ratio of the face gear transmission; 

the tooth bearing on the flanks of the pinion and the face gear; 

the total length of the contact curves as function of time; 

the relative veloci t y of the flanks in points of contact; 

the curvature of the flanks in points of contact. 
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The relative velocity and the curvature of the flanks in points of contact 

play an important role Ln tribological investigations on the face gear 

transmission. An exact description of the tooth surface is needed in 

strength calculations and can be used in computerized production methods. 
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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift 

DE DRIEDIMENSIONALE CONSTRUCTIE VAN REULEAUX 

Douwe Overdijk 



Stelling 1. 

Laat Xn' n = 0,1,2, •.. , een Markov keten zijn op de meetbare ruimte (IR,B), 

waarin B de a -algebra van de Bor.elverzamelingen van IR is. De Lebesguemaat 

op (IR,B) wordt met A aangeduid. 

Een verzameling A E B heet recurrent indien 

lP(Xn E A oneindig vaak I x0 = x) 1 , voor A-bi jna al le x E A . 

Een verzameling A E B heet transient indien 

lP(Xn E A oneindig vaak I x0 = x) 0 , voor A-bijna alle x E IR. 

Indien ieder interval recurrent is, wordt de Markov keten intervalrecurrent 

genoemd. 

De Markov keten heet dissipatief indien er een rij A1,A2 , .. . transiente 

Borelverzamelingen en een A-nulverzameling N bestaan, zodanig dat 

u 
n=1 

A 
n 

Er bestaan dissipatieve Markov ketens op (IR,B), die intervalrecurrent z i j n. 

Stelling 2. 

F.H. Simons en D.A. Overdijk: A rec urrent dissipative Markov 
process, Interne publikatie COSOR 77-02, T.U. Eindhoven, 1977 . 

Broughton en Huff hebben als eersten opgemerkt, dat de vereniging van een 

echt stijgende rij a-algebras geen a-algebra is. 

De uitspraak van Broughton en Huff kan als volgt verscherpt worden: 

De vereniging van een echt stijgende rij ringen is geen o-ring . 

A. Broughton _en B.W. Huff: A comment on unions of s igma-fields, 
Amer. Math. Monthly 84 , 553-554, 1977. 

D.A. Overdijk, F.H. Simons en J.G.F. Thiemann: A comment on 
unions of rings, Proceedings of the Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen, Series A, Volume 82 (4), 1979. 



Stelling 3. 

Laat X een verzameling zijn en beschouw de meetbare ruimte (X,P(X)), waarin 

P(X) de a-algebra is van al le deelverzamel ingen van X. In de produktruimte 

(X x X, P(X) @ P(X)) wordt de verzameling { (x,x) EX x X I x EX} de dia

gonaal D genoemd. 

Er bestaat een verzameling X, zodanig dat de diagonaal niet mee tbaar is in 

de produktruimte, i.e. D ~ P(X)@ P(X). 

Stelling 4. 

Laat x1 en x2 onderling onafhankelijke stochasten zijn, elk met een ~

Poisson verdeling. Er geld t 

waarin I 0 en I 1 gemodificeerde Besselfunc ties zijn . 

Stelling 5. 

Laat X een 

lingen van 

impliceert 

Stelling 6. 

D.A. Overdijk en F.W. Steute l: Problem 192 , Statistica Neer landica 
( 1) 4 1 , 1 987. 

verz ameling zijn en l: 1 en l:2 twee a-algebras van deelverzame-

X zo dat l:1 c: l:2. Het feit dat E2 aftelbaar voortgebrach t i s 

niet dat l:1 aftelbaar voortgebrach t is. 

D.A. Overdijk en F.H. Simons: A comment on countably generated 
t opologies and a-fie lds, Interne notitie COSOR R79-11, T. U. 
Eindhoven, 1979. 

De tandflank op de tanden van techni sch gangbare tandwielen is me estal een 

regelopperv l ak, i.e.· een oppervlak dat uit rechten is opgebouwd . De t and

flank op de tanden van het kroonwiel in de kroonwie l overbrenging uit hoofd

stuk 5 van dit proefschrift is geen regeloppervlak . 



Stelling 7. 

Indien in een punt van een tandflank op een van de tandwielen in een enkel

voudige tandwieloverbrenging de normale kromming, in de richting loodrecht 

op de contactkromme, oneindig is, dan ligt dat punt op de ondersnijdings

grens. 

Stelling 8. 

De gebruiker van een rekenlineaal dient na te denken over de orde van 

grootte van de geproduceerde uitkomst; het is een groat nadeel dat de 

gebruiker van een computer hiertoe niet verplicht ~s. 


