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Tekenafspraken

In dit proefsehrift is gebruik gemaakt van een
eartesiseh eoordinatenstelsel (x, y), waarvan de
oorsprong samenvalt met de pool P en de positieve
y-richting wordt genomen in de richting van P
naar de buigpool W. De positieve x-riehting gaat,
na een verdraaiing om P over 90° linksom, over in
de positieve y-richting. Onder de buigeirkeldia
meter <5 wordt verstaan de y-eoordinaat van de
buigpool W. (Deze is dus steeds positief.)
Daar, bij de in de kinematica gebruikelijke notatie
voor de forrnule van/Euler-Savary, aan een baan-

/

punt X(r, cp) en aAn het bijbehorende kromte-
middelpunt Xo(r/cp) eenzelfde poolcoordinaat cp
is toegekend, is het voor dit vakgebied niet moge
lijk, het in de wiskunde gebruikelijke poolcoordi
natensysteem toe te passen, waarbij

o <: cp < 2n (of - n < cp <: +n) en r ;;;:, O.

Ret is daarom noodzakelijk om aan elk punt van
een willekeurige lijn door de oorsprong P eenzelfde
poolcoordinaat cp toe te kennen en aan punten van
een van de twee halflijnen negatieve waarden
voor r toe te voegen.
Gekozen is het poolcoordinatenstelsel (r, cp), waar
bij cp = "9: xPXw met 0 <: cp < n, als X w het
snijpunt is van een poolstraal PX met de buig
cirkel. De poolcoordinaat r = PX is positief, wan
neer X en W aan dezelfde zijde van de poolraak
lijn p en negatief, wanneer X en W aan weers
zijden van p gelegen zijn.
Voor een willekeurig lijnstuk, waarop of op het
verlengde waarvan zich de pool bevindt, wordt de
riehting van P naar X w positief genomen. (Dus
PXw > 0.) Voorts wordt aan twee onderling even
wijdige lijnstukken dezelfde positieve riehting
toegekend.
Indien in een bepaalde figuur sprake is van twee
van elkaar versehillende posities van een stangen
vierzijde of van twee versehillende, uit elkaar af
te leiden, stangenvierzijden, waarbij ook twee ver
sehillende buigcirkels behoren, worden overeen
komstige tekens aan lijnstukken toegekend, die
reehtstreeks behoren bij de overeenkomstige stan
genvierzijden.

In het algemeen is in dit proefsehrift dus de af
spraak gemaakt, dat voor 2 punten X en Y het
lijnstuk Xy = - YX. Georienteerde lijnstukken
zijn eursief gezet. Niet georienteerde lijnstukken
romein.
Stanglengten van de stangenvierzijde (a, b, c en d),
alsmede de opstaande zijden van de koppeldrie
hoek (e en f) zijn steeds positieve lengtegroot
heden.
In het algemeen zijn de in dit proefsehrift voor
komende hoeken georienteerd en weI links om het
hoekpunt draaiend positief. Van deze orientatie
wordt gebruik gemaakt waar de hoeken ex, {3 of Y
van de koppeldriehoek als een argument bij een
complex getal optreden.
Indien geen orientatie aan deze hoeken wordt toe
gekend, zijn ex, {3 en Y gelegen in de respectieve
intervallen 0 <: ex <: n, 0 <: {3 <: n en 0 <: Y <: n.
De hoek A is steeds georienteerd en weI z6, dat
0<: A < 2n.
In verband met de wenselijkheid van onderlinge
vergelijking van diverse hoeken bij versehillende
stangenvierzijden is een referentiesysteem "ge
gekozen, waarvoor de orientatie van ~BBoAo is
genomen. Formeel is het mogelijk de orientatie
van deze referentiedriehoek altijd positief te kiezen,
waardoor de hier volgende definities voor de hoe
ken Yl, (h en T in overeenstemming zijn te brengen
met de algemene afspraak, waarbij de orientatie
van de voorkomende hoeken linksom draaiend
positief is genomen. Voor de hoek Yl heeft men
zo de definitie

!Yll = "9: BAK met -in <: Yl <: + in
als

BA = BK.

Daarbij is Yl < 0 als de orientatiezin van de drie
hoeken ABK en BBoAo versehillend is en Yl > 0
als de orientatiezin van deze driehoeken met elkaar
overeenstemt. Daar de orientatiezin van de drie
hoeken BBoAo en BBoA bij krukslingermeeha
nismen (met AAo als kruk) steeds dezelfde is, is
dus Yl < 0 als Bo en K aan weerszijden van AB

.XI



en Yl > 0 als Bo en K aan dezelfde zijde van AB
gelegen zijn.

Opm. In het geval het punt Bo op AB ligt,
valt de pool P samen met A en ligt Ao op de
poolraaklijn (zie figuur 32A), zodat de stan
genvierzijde niet meer aan de voorwaarde van
Grashof voldoet en zodoende niet meer onder
het geste1de hoofdprobleem valt, waardoor een
nadere precisering van de hoek Yl in dit geval
overbodig wordt.
In het geval K op AB ligt, is Yl O.

Op soortgelijke wijze vindt men voor de hoek (h
de volgende definitie:
I(hl ~ AAoBo in die positie van de stangenvier
zijde, waarbij het koppelpunt samenvalt met het

XII

punt van Ball. Daarbij is I(hl ~ n. Voorts is
fl} > 0 als daarbij de punten A en B aan deze1fde
zijde van AoBo en 01 < 0 als A en B aan weers
zijden van AoBo gelegen zijn.

° min(lOll, n - 1011).

Tenslotte wordt voor de hoek Teen definitie ge
gegeven, welke eveneens gegrond is op het refe
rentiesysteem.

waarbij -tn < T ~ +tn en T> 0 als de om
loopzin, waarmee het punt A de krukcirkel door
loopt, tegengesteld is aan de omloopzin, waarmee
tegelijkertijd het koppelpunt de koppelkromme
doorloopt en waarbij T < 0 als beide o:tnloopzinnen
met elkaar overeenstemmen.



HOOFDSTUK I

1. Inleiding

De koppelkromme

Een sta,ngenvierzijde is een gesloten kinematische
keten, waarvan de 4 zijden door middel van schar
nieren met evenwijdige scharnierassen opeenvol
gend met elkaar zijn verbonden. Er ontstaat een
meckanisme, dat is een kinematische keten met een
graad van vrijheid, door een van deze 4 zijden tot
gestel te maken. De overstaande zijde, de koppel
stang, wordt als basis van een zogenaamde koppel
driekoek genomen, waarvan het toppunt, het kop
pelpunt K, bij beweging van het mechanisme een
zogenaamde koppelkromme beschrijft. De eenvou~

dige wijze, waarop deze stangenvierzijde technisch
kan worden verwezenlijkt, heeft ertoe. geleid, dat
de koppelkromme een onderwerp van veel studie
is geweest.
Het is mogelijk de, over de koppelkromme be
staande, literatuur in twee hoofdgroepen in te
delen: de eerste groep is gericht op de technische
toepasbaarheid van de kromme, terwijl in de
tweede groep het theoretische karakter van de
koppelkromme wordt onderzocht. Tot de eerste
groep hebben o.a. bijgedragen: F. Reuleaux [25J,
F. Grashof [6J, L. Burmester [26J, W. Hartmann
[27], :M. Grubler [28J, R. :Muller [7J, H. Alt [20J,
R. Beyer [16J, K. Rauh [29J, :Meyer zur Capellen
[17J, N. Rosenauer [30J, W. Lichtenheldt [31J,
en K. Hain [32J, terwijl studies van A. Cayley [33J,
G. Darboux [34J, R. L. Hippisley [2J, G. Bennet
[3J, F. :Morley [4J, A~ Haarbleicher [IIJ, L. Eck
hart [8], J. Groenman [1], O. Bottema [13] en
F. Freudenstein [35J tot de tweede groep worden
gerekend. Een uitvoerige samenvatting van de
literatuur in deze laatste groep wordt gevonden in
het proefschrift van J. T. Groenman [1]. In het
bijzonder het werk van de auteurs R. L. Hippisley
[2J, G. T. Bennet [3J en F. V. :Morley [4J is voor
het hier beschreven onderzoek van betekenis.
De koppelkromme heeft de volgende meetkundige
eigenschappen: de kromme is van de 6e graad en
heeft in het algemeen het geslackt 1. De isotrope
punten zijn drievoudige punten; er zijn in het
algemeen 3 dubbelpunten Dl, D2 en Ds, welke
met de 3 reele brandpunten Ao, Bo en Co op een
cirkelliggen. (Het geslackt van een kromme wordt

berekend door het maximale aantal dubbelpunten,
dat bij de graad van de kromme mogelijk is, te
verminderen met het aantal keerpunten en met
het bestaande aantal dubbelpunten, waarbij een
k-voudig punt voor lk(k - 1) dubbelpunten ge
teld wordt. Bij de koppelkromme tellen de beide
isotrope punten ieder voor 3 gewone dubbel
punten, zodat het geslacht 1 is en de kromme dus
naar zijn aard elliptisck is.)
Zijn x en y de cartesische coordinaten van een punt
van een kromme, dan kunnen zij, indien de krom
me het geslacht °heeft, worden uitgedrukt in
rationale, eenwaardige functies van een parameter.
Dit is bij de koppelkromme het geval, als nog een
vierde (enkelvoudig) dubbelpunt optreedt. In het
bijzondere geval, dat er een stand bestaat, waarbij
de basispunten van de koppeldriehoek collineair
liggen met de beide vaste scharnierpunten, zal in
deze zogenaamde doorslaande stand, inderdaad nog
een vierde dubbelpunt optreden. (Zie figuur 1.) De
koppelkromme is in dit geval rationaal. Bij krom
men van het geslacht 1 kunnen de cartesische
co5rdinaten x en y alleen rationaal in eenwaardige
elliptiscke functies van een parameter worden uit
gedrukt. :Morley heeft voor deze parametervoor
stelling van de koppelkromme de a-functies van
Weierstrasz gebruikt. Hoewel :Morley diverse eigen
schappen van de koppelkromme heeft kunnen af
leiden, zijn zijn methoden niet toereikend voor het
oplossen van de in dit proefschrift beschreven pro
blemen. Reeds in de volgende paragrafen lijkt het
verkieslijker x en y te gaan schrijven als twee
waardige functies van een parameter, waardoor
men het onderzoek aan koppelkrommen aanmer
kelijk kan vereenvoudigen.
Ais hoofdthema wordt in dit boek het probleem
gesteld een stangenvierzijde te construeren en te
berekenen, waarbij het koppelpunt een symmetri
sche koppelkromme beschrijft, die de vorm heeft
van een gesloten V, waarvan de zijden bij bena
dering recht zijn en een voorgeschreven hoek 2-r
insluiten. Daarbij is de nevenconditie gesteld, dat
de stangenvierzijde moet voldoen aan de voorwaar
de van Grashof, opdat minstens een schakel een
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volle omwenteling ten opzichte van het gestel kan
maken. Ook wordt geeist, dat de door het koppel
punt beschreven tak van de koppelkromme zich
zelf niet in een reeel, niet geisoleerd dubbelpunt
snijdt.

2. De koppelkromme als de meetkundige
plaats van de snijpunten van twee bewe
gende cirkels met constante stralen

De stangenvierzijde (AoABBo) met de gestelpun
ten Ao en Bo en de draaipunten A en B kan worden
aangeduid door de lettercombinatie (a, h, c, d),
waarbij

a AoA, de lengte van de kruk,
h AB, de koppelstanglengte,
C = BBo, de lengte van de slingerstang en
d = AoBo, de lengte van het gestel.

Voor de koppeldriehoek ABK worden de volgende
afkortingen ingevoerd

AK e,
BK I,

~BAK 0:,

~KBA {J en

~AKB ".
De vergelijking van de koppelkromme kan nu op
de volgende wijze worden afgeleid. De oorsprong
van een rechtsdraaiend, rechthoekig assenstelsel
wordt in het gestelpunt Ao gekozen, terwijl de x-as
samenvalt met de gestellijn AoBo. (Zie figuur 2.)
Kiest men als parameter de hoek A(met O:::;;;A<~),

die de zijde AK met het gestel maakt, dan vindt
men tussen de coordinaten van A(XA, YA), B(XB, YB)
en K(x, y) de betrekkingen

2



(a ± c)2

= d2 + e2 12 2et cos y - 2db cos (AU - IX),

zodat

zoals later blijkt, hoogstens 2 intervalien voor A
aan te wijzen, waarmee steeds 2 reele snijpunten
op de koppelkromme kunnen worden gevonden.
De grenspunten van de beide intervallen worden
gevonden in die posities, waarin de 2 snijpunten
samenvallen, dus juist wanneer de beide overeen
komstige cirkels elkaar raken.
Deze grenswaarden AU kunnen worden berekend
op grond van de overweging, dat de afstand tussen
de overeenkomstige middelpunten MA en MA ' dan
juist gelijk zal zijn aan de som of "het ve"rschil
van de stralen der beide cirkels, al naar gelang
er sprake is van een uitwendige resp. inwendige
raking. Men heeft dus

Geval A
Wanneer het rechterlid zowel bij uitwendige als
bij inwendige raking in absolute waarde < 1 is,
bestaat de koppelkromme uit 2 takken, omdat in
dit geval 2 intervallen voor A met 4 reele grens
waarden voor AU kunnen worden gevonden. De bij
deze grenswaarden behorende middelpunten MA.. "zlJn twee aan twee symmetrisch gelegen ten op-
zichte van een, in het hoekpunt Ao uitkomende,
vaste, lijn AoCo, die een hoek IX met AoBo maakt.
Net zo liggen de middelpunten M), , twee aan twee

"symmetrisch ten opzichte van de lijn BoCo. De
hierbij optredende gesteldriehoek AoBoCo is dus
gelijkvormig met de koppeldriehoek ABK, waar
bij de orientatiezin van beide driehoeken de
zelfde is.

(3)
2db

b2 - (a ± c)2

{f sin (AU + y) - e sin Au}2
{d 1cos (AU + y) ecos Ag}2,

cos (AU - IX)

(a c)2

of
(y - e sin A)2 (x - e cos A)2 = a2, (la)

{y - 1sin (A + y)}2 +
+ {x d - 1cos (A + y)}2 c2. (2a)

De eliminatie van Auit de vergelijkingen (1) en (2)
levert de 6e-graads vergelijking voor de koppel
kromme. (la) stelt de vergelijking voor van een
cirkel met straal a en middelpunt M},(e cos A,
e sin A). Analoog stelt (2a) de vergelijking voor
van een cirkel met straal c en middelpunt
MA'(d + 1cos (A y), 1sin (A y)) *). Steeds lig
gen de beide snijpunten van 2 dergelijke bij elkaar
behorende cirkels (met dezelfde A) op de koppel
kromme. Complexe punten van de koppelkromme
kunnen worden berekend in die gevallen, waarbij
de beide overeenkomstige cirkels elkaar niet reeel
snijden. Twee / samenvallende relHe snijpunten
worden gevonden, wanneer de beide overeenkom
stige cirkels elkaar juist raken. Dit kan zowel een
uitwendige als een inwendige raking zijn.
Bij keuze van de.parameter Atussen 0° en 360° zijn,

of anders geschreven

Eliminatie van de coordinaten van A en B uit de
voorgaande betrekkingen levert de parameter
voorstelling van de koppelkromme

2eXCOSA 2ey sin A= x2 + y2 e2 a2, (1)

2/(x - d) cos (A + y) + 21y sin (A + y)
(x - d)2 + y2 +12 - c2 (2)

*) De vierhoeken (AoM;.KA) en (BoM/KB) zijn paral
lelogrammen.

XA X e COS A YA = Y e sin A

XB = x-I cos (A + y) YB = Y - 1sin (A + y)

De draaipunten A en B liggen resp. op de cirkels

XA2 YA2 -a2 =0 en

(XB - d)2 + YB2 - c2 = O.

K

FiguU1 Z

A~-+--I-~--~\

Figuur 3
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Bij onderlinge raking van een cirkelpaar, raakt
dit eveneens de koppelkromme in het raakpunt en
pevindt de stangenvierzijde zich in een stand,
waarbij de kruk AAo evenwijdig is met de slinger
stang BoB. (In zulk een stand leidt de eosinus
regel, toegepast in figuur 3, onmiddellijk tot be
trekking (3).) In het algemeen heeft een stangen
vierzijde niet meer dan 2 posities, waarbij de kruk
evenwijdig is met de slingerstang. De twee andere
grensposities kunnen worden gevonden door spie
geling ten opzichte van de gestellijn AoBo.
Bij de transformatie, waarbij uitgaande van een
willekeurige positie van de stangenvierzijde deze
met haar koppeldriehoek wordt gespiegeld ten op
zichte van AoBo en vervolgens de koppeldriehoek
ten opzichte van de koppelstang wordt gespiegeld,
gaat het koppelpunt K over in het daaraan toege
voegde punt K (en blijft de orientatiezin van de
koppeldriehoek dezelfde).
Door Hippisley [2] werd aangetoond, dat zulke aan
elkaar toegevoegde punten ten opzichte van de
dubbelpuntsdriehoek D1D2Da isogonaal [5] aan

Figuur4A
4 reele grenswaarden Ag. Beide takken snijden
elkaar in de dubbelpunten Dg en Da van de koppel
kromme. D 1 is een dubbelpunt in een der takken
van de koppelkromme. (de bijbehorende A's liggen
tussen dezelfde grenswaarden)

4

elkaar verwant zijn, en aan dezelfde 6e graads ver
gelijking voldoen. De koppelkromme is dus isogo
naal verwant aan zichzelt. Men heeft daarbij

STELLING A

Bij de isogonale transtormatie, waarbij het kop
pelpunt K in K overgaat, zijn de overeenkom
stige middelpunten M). en MA elkaars spiegelbeeld
ten opzichte van de gesteUijn AoCo.

Voor het bewijs gaat men uit van het feit, dat
.q:: M).AoBo = A. Door de spiegeling van de stan
genvierzijde met haar koppeldriehoek ten opzichte
van AoBo gaat M). over in het spiegelbeeldpunt NA,
waarbij .q:: BoAoN). = A. Door de spiegeHng van
de koppeldriehoek ten opziehte van de koppel
stang AB, draait de zijde AK om A over een
hoek 2<%, zodat ook .q:: M,tAoNA= 2<%. Dit betekent

- - 'dat .q:: MAAoBo = .q:: M,tAoN). - .q:: BoAoN). =

2<X - A, zodat met .q:: MAAoBo Ade Hjn AoCo
de middelloodlijn van MAM). is.
Met 4 reele grenswaarden ).g is het duidelijk, dat

.Ik••mm"
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Figuur 4B
4 reele grenswaarden voor 19

er twee afzonderlijke boogintervallen voor de ver
zameling van de middelpunten MA bestaan. (Zie
figuur 4A) Op grond van stelling A is de lijn AoCo
een lijn van symmetrie voor deze intervallen. Men
heeft

STELLING B

I ndien 4 reele grenswaarden van Ag bestaan,
zijn de twee alzonderlijke boogintervallen voor
MA ten opzichte van AoCo elkaars spiegel
beeld.

Wanneer beide intervallen de lijn AoCo zouden
snijden, valt in elk snijpunt MA met MA samen,
zodat As = IX, IX + n, n - IX of 2n IX. Op grond
van de definitie voor A correspondeert dan elk
snijpunt met een stand, waarbij de koppelstang
evenwijdig staat met het gestel AoBo. De twee
ongelijkheden, die in zulk een stand voor de stang
lengten kunnen worden opgesteld, zijn echter in

strijd met de onderstelling, dat het rechterlid van
(3) in absolute waarde kleiner dan 1 is.
Bij iedere A behoort een cirkelpaar, waarvan de
snijpunten op de koppelkromme liggen. Deze
koppelpunten kunnen uit elkaar worden gevonden
door spiegeling ten opzichte van de verbindingslijn
der middelpunten MA en MA'. Wanneer A= Ag
raken beide cirkels elkaar en liggen de overeen
komstige middelpunten MAen MA' met het koppel
punt op een rechte. De spiegeling vindt nu plaats
ten opzichte van een lijn door het koppelpunt zelf,
waardoor beide koppelpunten samenvallen en bij
eenzelfde positie van de stangenvierzijde behoren
(zie figuur 4B). Dit betekent, dat een tak van de
koppelkromme het cirkelpaar in het grenskoppel
punt Kg moet raken.
Bij wijziging van Ain het interval, waartoe ook Ag
behoort, doorlopen beide snijpunten van een cirkel
paar ieder een in het algemeen van elkaar ver
schillend gedeelte van een kromme. Beide gedeelten
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* Q a<b+d

Q+b<a+d,

Q d<a+b &+a>b+d

Q+b>a+d

~+d>a+b

Q+a>c+d

Q+c>a+d

Q+d>a+c

of

of
4+b>c+d

4+c>b+d

4+d>b+c

voor een volledige omwentelingsmogelijkheid van
de stangen a of c ten opzichte van de overige drie
stangen. Is aan een van bei~e voorwaarden vol
daan, dan heeft men 4 reele grenswaarden voor Ag
en is de koppelkromme dus tweedelig.

Daarnaast heeft men met aIleen inwendige raking
de keuze uit de twee volgende drietallige ongelijk
heden

, 9

Figuur 5. 2 reele en 2 comple%e grenswaarden Ag

Geval B
Is het rechterlid van (3) in absolute waarde alleen
bij uitwendige of aIleen bij inwendige raking < 1,
dan zijn slechts 2 reele grenswaarden voor Ag te
vinden. De hierbij behorende middelpunten MAg en
MA. zijn weer symmetrisch gelegen ten opzichte van
AoCo. Omdat er nu slechts sprake is van Mn inter
val voor A, bestaat de koppelkromme in dit geval
uit een gesloten kromme, die isogonaal verwant is
aan zichzelf. De koppelkromme kan hierbij ook
dubbelpunten bezitten. (Zie figuur 5.)
Reeft men aIleen uitwendige raking, dan kan men
analoog met het voorgaande afleiden, dat een van
de twee volgende drietallige ongelijkheden moge
lijk is.

d+a>b+c

d+b>a+c

d+c>a+b

In beide gevallen is niet aan de voorwaarde van
Grashof voldaan, zodat de stangen alleen slinge
ringen ten opzichte van elkaar kunnen uitvoeren.
Een der vier zojuist genoemde combinaties van
ongelijkheden is voldoende om een eendelige gesloten

* @+b<c+d
4 + c< b + d of in een drietal

q+d<b+c

STELLING C

Bestaat een koN>elkromme ttit 2 takken, dan zijn
beide takken onderling isogonaal verwant ten op
zichte van de dubbelpuntsdriehoek.

De grootte van de beide intervallen voor Ais gelijk
aan het verschil tussen de beide uiterste hoeken,
die de koppelstang met het gestel kan maken.
Tenslotte kan men nog opmerken, dat de beide
grenskoppelpunten Kg en Kg, elk bepaald door
een uitwendige of door een inwendige raking van
een cirkelpaar, isogonaal aan elkaar zijn toege
voegd.

sluiten in de twee grenskoppelpunten K 1g en K 2g

met gemeenschappelijke raaklijn op elkaar aan
en vormen samen een gesloten tak van de koppel
kromme. (Ret geval, dat beide snijpunten steeds
op eenzelfde gedeelte liggen, kan worden uit
gesloten, daar dit gedeelte dan uit een oneindige
verzameling van dubbelpunten zou bestaan.) Twee
snijpunten van een cirkelpaar liggen dus steeds
op eenzeljde tak van de koppelkromme.

Stelt men M;.AoBo ;:, (de isogonaal toege-
voegde parameterhoek van de koppelkromme), dan
liggell A en ;: in een verschillelld interval voor A.
Elk interval correspondeert met een van beide
takkell van de koppelkromme. Men heeft dus

In een dubbelpunt D van de koppelkromme zijn
2 cirkelparen te vinden, die door dat punt gaan.
Elk cirkelpaar correspondeert met een bepaalde AD.
Beide parameterhoeken Am en Am kunnen met
betrekking (1) uit de coordinaten van het dubbel
punt worden bepaald. Liggen Am en A2D in een
verschillend interval voor A, dan snijden beide
takken van de koppelkromme elkaar in een reeel
punt. In het andere geval heeft een der takken
een eigen dubbelpunt. (Zie figuur 4.)

1

d2 + b2 (a C)21
De condities 2db < I kunnen

worden Qmgezet in een drietal ongelijkheden

zodat de som der lengten van de kleinste (a of c)
en de grootste stang kleiner is dan de som der
beide andere stanglengten. En dit komt juist
overeen met de bekende voorwaarde van Grashoj [5]

*) De condities worden verkregen door een van de voor
keursstl'!Jlgen voorop te zetten en de andere drie te per
muteren.
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koppelkromme te geven. Gaat men omgekeerd uit
van een eendelige gesloten koppelkromme, dan is
alleen Mn van deze vier combinaties van ongelijk
heden mogelijk. Zou dit niet het geval zijn, dan
heeft men een combinatie van ongelijkheden, waar
bij het groter teken door een kleiner teken is ver
vangen, in welk geval de koppelkromme tweedelig
blijkt. Men heeft dus

STELLING 1

Wanneer bij een stangenvierzljde de som der
lengte van de kleinste en van de grootste stang
groter is dan of gelijk is aan de som der lengten
der beide andere stangen, dan is de koppelkrom
me eendelig gesloten en otngekeerd.

Geval C
Is het rechterlid van (3) in absolute waarde zowel
bij uitwendige als bij inwendige raking > 1, dan
is er geen enkele rei:He grenswaarde voor Ag te vin
den en komt a nooit evenwijdig te staan met c.
Er is dan geen stand te vinden met een cirkelpaar,
dat elkaar zal raken. Doordat beide cirkels niet
meer in de raakstand kunnen komen, zuBen de

beide snijpunten van zulk een cirkelpaar ook niet
meer op dezelfde tak van de koppelkromme komen
te liggen. Voor het vinden van een der taken van
de koppelkromme dient men een der beide snij
punten van zulk een cirkelpaar in zijn loop te
volgen. De andere tak is dan de meetkundige
plaats van het andere snijpunt. Kiest men Mil op
de lijn AoCo, dan valt JI.:h met Mil samen. Omdat
een koppelpunt nooh met het isogonaal toege
voegde punt kan samenvallen, als gevolg van de
achtereenvolgende spiegeling van het koppelpunt
om twee van elkaar verschillende lijnen, zijn de
twee snijpunten van het bij Mil Mil behorende
cirkelpaar isogonaal aan elkaar toegevoegd. Hier
uit voIgt door continue voortzetting, dat ook in
dit geval, in overeenstemming met stelling C, beide
takken van de koppelkromme isogonaal aan elkaar
zijn toegevoegd. (Zie figuur 6.)

De twee voorwaarden Id
2

2db C)21> 1

voor het niet bestaan van reele grenswaarden
voor Ag , kunnen worden omgezet in de twee voor
waarden d + b < a + c en (d b)2 > (a - C)2,

Figuur 6. 4 complexe grenswaarden voor t.g • 3 dubbelpunten
in de tak x = F-(l) van de koppelkromme

2° tak v.d.kappelkromme
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die bij uitwerking neerkomen op een der volgende
drietallige ongelijkheden, waarbij dus de koppel
kromme ook weer tweedelig is.

STELLING 2

Wanneer bij een stangenvierzijde de som der
lengten van de kleinste en de grootste stang
samen kleiner is dan de som der beide andere
stanglengten, is de koppelkromme tweedelig en
omgekeerd.

Het blijkt dus, dat bij niet reele grenswaarden
voor Ag voldaan is aan de voorwaarde van Grashoj
[5J, indien voor de kleinste stang de koppelstang b
of het gestel d wordt genomen. Vult men deze
mogelijkheid aan met die waarbij juist 4 reele
grenswaarden voor Ag optreden, dan is de volgende
samenvatting te geven

Een overgangssituatie treedt op, wanneer het
rechterlid van (3) bij uitwendige raking in absolute
waarde juist gelijk is aan 1 en bij inwendige raking
< 1 is of andersom. Dit vindt plaats, wanneer de
stangenvierzijde in een zogenaamde vertakkings
positie (doorslaande stand) gebracht kan worden.
Uit het voorgaande blijkt, dat in deze vertakkings
positie van de stangenvierzijde, bij kleine wijziging
der stanglengten, de koppelkromme juist van een
eendelige in een tweedelige overgaat of omgekeerd.
Is de koppelkromme eendelig gesloten, dan door
loopt het isogonaal toegevoegde koppelpunt K de
zelfde kromme als het punt K. Hieruit voIgt
bovendien, dat een ten opzichte van het gestel
spiegelbeeldig genomen positie van de stangen
vierzijde ook bereikt kan worden door continue
verandering van de oorspronkelijke positie van de
stangenvierzijde. Dit is niet het geval, wanneer de
koppelkromme uit 2 takken bestaat. In het laatste
geval wordt slechts een tak reeel doorlopen. De
andere tak doorloopt het koppelpunt behorende
bij een gespiegelde stangenvierzijde.
Ter onderscheiding van eigen dubbelpunten bij een
tak met de dubbelpunten, die de snijpunten van
twee takken zijn, kan in het geval, waarin de
koppelstang een volle omwenteling ten opzichte
van het gestel kan maken, en dus ook Aelke waarde
tussen 00 en 3600 kan aannemen, de volgende be
rekening worden opgezet: Uit de betrekkingen (1)
en (2) elimineert men de term (x2 + y2). Men
verkrijgt daarmee een lineaire vergelijking in

F_(A)

G-(A)
enI

x = F+(A)

Y = G+(A)

stellen de respectieve parametervoorstellingen voor
van de beide takken der koppelkromme in het geval
dat de koppelstang een volle omwenteling ten op
zichte van het gestel kan maken. Zijn de coordi
naten van een dubbelpunt bekend, dan kan men
met (1) de parameterhoeken Am en A2D van het
dubbelpunt bepalen. Voldoen ze beide aan x=F+(A)
6f aan x = F _(A), dan is er sprake van een eigen
dubbelpunt in een tak van de koppelkromme, anders
niet. (Zie figuur 6.)

x en y. Hieruit wordt de y-coordinaat opgelost
en in betrekking (1) gesubstitueerd. Het resultaat
is een vierkantsvergelijking in x als functie van A.
De twee wortels x = F+(A) en x = F_(A) behoren
bij de respectieve takken van de koppelkromme.
Substitueert men deze wortels successievelijk in
de lineaire vergelijking voor x en y, dan verkrijgt
men de overeenkomstige wortels y G+(A) en
y G-(A).
De betrekkingen

3. De dubbelpunten van de koppelkromme

R. Muller [7J heeft in 1889 reeds aangetoond, dat
een koppelkromme in het algemeen niet meer dan
3 dubbelpunten bezit, waarvan er twee complex
kunnen zijn. L. Eckhart [8J heeft in 1936 een
methode aangegeven, waarmede deze dubbelpun
ten met passer en lineaal kunnen worden gecon
strueerd. Hij toont aan, dat deze dubbelpunten
liggen op een orthogonale hyperbool door een der
3 gestelpunten van de gesteldriehoek. Het middel
punt van deze hyperbool ligt in het midden van
de Hjn die het hoogtepunt H1 van de dubbelpunts
driehoek D1D2Ds met het in de vorige zin bedoelde
gestelpunt verbindt. Een eenvoudige constructie
voor de beide asymptotische richtingen van deze
hyperbool kan gevonden worden in het proef
schrift van J. T. Groenman [1J.
Zoals bekend [9J liggen de dubbelpunten van een
koppelkromme in het algemeen op de omgeschre
yen cirkel van de gesteldriehoek. De drie, buiten
het als snijpunt gekozen gestelpunt liggende1 snij
punten van de orthogonale hyperbool met deze
omgeschreven cirkel zijn de dubbelpunten van de
koppelkromme. Minstens een reeel, overigens niet
altijd realiseerbaar, dubbelpunt is daardoor steeds
te construeren. De beide andere dubbelpunten
kunnen in sommige gevallen complex uitvallen.
In het geval dat de stangenvierzijde in een ver
takkingspositie (doorslaande stand) is te brengen,

f.l+a<b+c

f.l+b<a+c

f.l c < a b

of
l! a<c d

l! c<a d

g+d<a c
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Figuur 7
Constructie voor de dubbelpuntsraaklijnen tl en t2

treedt er nog een vierde dubbelpunt op, dat over
eenkomt met de dubbele bewegingsmogelijkheid
in die positie waarbij aIle stangen langs elkaar
vaIlen (zie figuur 1). Dit vierde dubbelpunt ligt
dan in het algemeen niet meer op de omgeschreven
cirkel van de gesteldriehoek, omdat de andere 3
dubbelpunten ieder overeenkomen met 2 van el
kaar verschillende posities van de koppeldriehoek
en uit hoofde daarvan op de omgeschreven cirkel
liggen.

4. Constructie van de dubbelpuntsraaklijnen

Door A. E. Mayer [1 OJ is reeds bewezen, dat de
koppelkromme de verbindingslijn van twee harer
dubbelpunten in nog twee punten snijdt, die zo
liggen, dat het midden van het lijnsegment, be-

/

grensd door deze twee punten, samenvalt met het
voetpunt der loodlijn uit het hoogtepunt van de
gesteldriehoek op de beschouwde verbindingslijn
neergelaten. Aan de hand van de volgende stelling
zal het mogelijk blijken de dubbelpuntsraaklijnen
van een dubbelpunt der koppelkromme te con
strueren. De stelling van Mayer geeft daartoe
nog onvoldoende gegevens.

STELLING 3

De verbindingsliy'n van 2 dubbelpunten sniy'dt
de koppelkromme in nog 2 andere punten K 1

en K 2, die tevens liggen op een cirkel met straal
geliy'k aan 2 maal de hoogteliy'n hK van de kop
peldriehoek ABK, en met middelpunt V2 in het
spiegelbeeldpunt van het 3e dubbelpunt ten op
zichte van de gestelliy'n AoBo. (Zie figuur 7.)
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Volgens de stelling van Roberts [17J zijn 3 stan
genvierzijden te vinden. waarvan het koppelpunt
K dezelfde koppelkromme beschrijft. Dit betekent,
dat nog twee andere cirkels gevonden kunnen
worden, waarop de in stelling 3 genoemde punten
Kl en K 2 liggen. De stralen van deze cirkels zijn
gelijk aan 2hK' resp. 2hK", terwijl de respectieve
middelpunten de spiegelbeeldpunten zijn van het
3e dubbelpunt ten opzichte van de gestellijnen
AoCo en EoCo. (Volgens de stelling van Roberts
zijn nl. AoEo, EoCo en CoAo de 3 overeenkomstige
gestellengten d, d' en d").
De lijn door Kl en K2 is blijkbaar de machtlijn van
de 3 cirkels. Men heeft hiermede de volgende
stelling

STELLING 4

De 3 cirkels met middelpunten bepaald door
spiegeling van een dubbelp-unt der koppelkromme
ten opzichte van de 3 zijden van de gesteldriehoek
en met stralen gelijk aan het dubbele van de over
eenkomstige uit het koppelpunt op de 3 koppel
stangen neergelaten hoogtelijnen, bepalen een
machtlijn, die de omgeschreven cirkel van de
gesteldriehoek in de beide andere dubbelpunten
snijdt.

Voor de constructie van deze 2 dubbelpunten is
het reeds voldoende de machtlijn te bepalen van
2 del' 3 cirkels. Voorts kan men voor de middel
punten van deze cirkels nog de volgende stelling
formuleren

STELLING 5

De drie ten opzichte van de zijden van een gestel
driehoek AoBoCo genomen spiegelbeeldpunten
van een dubbelpunt van een koppelkromme lig
gen op ten lijn, die bovendien door het hoogte
punt H van de gesteldriehoek gaat en loodrecht
staat op de verbindingslijn van de 2 andere
d~tbbelpunten.

Het bewijs van stelling 3 heeft verwantschap met
het bewijs van Groenman [1] voor de stelling van
Mayer. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van
de door Haarbleicher [IIJ ingevoerde isotrope
coordinaten.
Gaat men uit van een Cartesisch coordinatenstelsel
(X, Y). met oorsprong 0 in het middelpunt M van
de gesteldriehoek AoBoCo, dan verkrijgt men de
bovengenoemde isotrope coordinaten (x, y) door
middel van de coordinatentransformatie

10

I
x = X iY .

. met 1 = (- 1)l.
y = X -lY

De volgende 6 door Haarbleicher opgestelde eigen
schappen over isotrope coordinaten zijn:

1) De graad van de vergelijking van een kromme
is invariant t.o.v. deze transformatie.

2) De vergelijking van een rechte in isotrope co
ordinaten (x, y) kan geschreven worden in de
vorm y = px q, waarbij evenwijdige lijnen
dezelfde waarden voor p en onderling lood
rechte Hjnen tegengestelde waarden voor p
geven.

3) De vergelijking van een cirkel kan geschreven
worden in de vorm:

(ml - x)(m2 - y) p2,

waarin p de straal van de cirkel en (mI, m2)
de isotrope coordinaten van het middelpunt
voorstellen.

4) Als het middelpunt van de omgeschreven cir
kel van L'.o.AoBoCo als oorsprong wordt geno
men, is de vergelijking van deze cirkel met
straal 1

xy - 1 O.

Bij de gestelpunten en de 3 dubbelpunten op
deze eenheidscirkel behoren de volgende iso
trope coordinaten:

Ao(ao, ~o), Bo (Po, ;0). Co (YO, ;0)
DI(dl'~). D2(d2,i-). D3(~3' :3)'

5) Voor de afstand p van twee punten op de een

heidscirkel Ao (ao. ~o) en Bo (po, ;0) geldt

i(ao - Po)
(aopo)t

6) De isotrope coordinaten x en y kunnen als
vectoren in het complexe vlak worden be
schouwd

x OK en y OK,

waarin het spiegelbeeldpunt is van K t.o.v.
de X-as.

Een del' door Haarbleicher opgestelde vergelijkin
gen voor de koppelkromme in isotrope coordinaten
zal als uitgangspunt worden genomen:



waarin

met

Hierbij is de straal van de omgeschreven drkel
van de gesteldriehoek AoBoCo = I genomen en is
hAo de hoogtelijn uit Ao in D AoBoCo. Bij deze
omvorming is bovendien gebruik gemaakt van
de gelijkvormigheid van de koppeldriehoek met de
gesteldriehoek. Op deze wijze vindt men voar de
snijpunten K 1 en K 2 van de verbindingslijn der
dubbelpunten D2 en D3 met de koppelkromme de
volgende betrekking

{i- P:YO - (;0 + ~;o )} X
X {<51 POyoY (Po + yo)} = 4hK2•

(_1 +_1)W}X
Po yo

(Po + yo)W} = 0,

b2 (cxo PO)2(CXO 1'0)2 W2
CX02(PO 1'0)2

{
u W.X

P POl'O

X {V POYOWy

51 = (h <52 <53,

T 1 = <51<52 + <52<53 + <53<51,

PI = <51<52<53 = cxoPoyo = P.

De verbindingslijn van de dubbelpunten D2 en D3
heeft in isotrope coordinaten de vorm

W xy 1,

U x2 SIX PlY + T 1,

V = P 1y2 - T 1y - X + 51,

(Po yo)} = 0.

Kiest men voor de X-as de middelloodlijn van
_ 1
BoCo, dan is yo = -, zodat er komt

Po

{+(x+i-)-+(po+ ;o)}x
X {tcy + <51) - +(;0 + Po)} hK 2

.

Dit is de vergelijking van een drkel met straal
2h K en met middelpunt V2 in het spiegelbeeld

punt van D1 ten opzichte van de gestellijn AoBo.
(Zie figuur 7.) Zijn de dubbelpunten met de door
Eckhart [8J aangegeven constructie eenmaal be
paald, dan kunnen daarna dus de punten K 1 en K2
met passer en lineaal worden geconstrueerd.
Volgens Rutgers [5J is een punt ten opzichte van
een basisdriehoek isogonaal verwant met een daar
aan toegevoegd punt, wanneer de bissectrice van
de hoek tussen elke verbindingslijn van zulk een
punt met een hoekpunt van de basisdriehoek en
de overeenkomstige verbindingslijn van het toe
gevoegde punt, samenvalt met de door dat hoek
punt gaande bissectrice van de basisdriehoek.
Op grond van deze definitie is de isogonaal ge
transformeerde van een willekeurige rechte, een
kegelsnede door de hoekpunten van de basisdrie
hoek. Een rechte door een hoekpunt van de basis
driehoek, is isogonaal verwant met de ten opzichte
van de bissectrice van die hoek spiegelbeeldig ge
nomen rechte door dat hoekpunt. In dit hoofdstuk
is voor de basisdriehoek de dubbelpuntsdriehoek
D1D2D3 gekozen. Een punt op de koppelkromme,
dat infinitesimaal dicht bij D1 ligt, is isogonaal

De eerste term kan worden omgevormd tot

b2(cxo - PO)2(cxO - 1'0)2

cx02(Po - 1'0)2

Substitueert men deze uitdrukking voor X in de
vormen voor W, U en V, dan komt er

b2 _i2-:(,-cxO_:--PO,-)_2 _i_2(,-cx_0_-,-1',-0)_2 X

CXoPo cxoyo
-2--2

X POl'O _ b2 AoBo AoCo
i2(po 1'0)2 BoCo

2

--2-2-2
4b2 AoBo BoCo CoAo

16ihAo
2 BOC0

2

W = - (<52Y - 1)(<53Y - I),

U = <5z<53(<52Y - 1)(<53Y - I),

V = <51(<52Y - I )(<53Y 1).

Vervolgens substitueert men deze uitdrukkingen
voor W, U en V in de vergelijking van Haarbleicher
voor de koppelkromme. Nulstelling van de hierin
optredende factor (<52Y - 1)2(<53Y 1)2 geeft op
nieuw de dubbelpunten D 2 en D3. De twee over
blijvende snijpunten K 1 en K 2 worden tenslotte
gevonden uit de betrekking

b2(cxo - PO)2(cxo 1'0)2 +
cx02(po - 1'0)2

{
<52<53 X+-+
P POl'O

X {<51 POyoY

II



toegevoegd aan het snijpunt van twee resp. door
D2 en Da gaande lijnen, die een infinitesimaal
kleine hoek met D2Da maken. Daar de koppel
kromme isogonaal verwant is aan zichzelf, liggen
beide punten op de koppelkromme, zodat de ver
bindingsHjnen van D1 met K 1 resp. K 2 isogonaal
verwant zijn met de dubbelpuntsraaklijnen tl en t2
in D1 (zie figuur 7).
Op grond van de definitie van isogonale verwant-
schap is <9:: K2D1D2 <9::DaD1t2 en <9:: K1D1D2
= <9:: DsD1tt, zodat de dubbelpuntsraaklijnen met
passer en lineaal geconstrueerd kunnen worden.
In het geval de drkel om V2 de verbindingslijn van
de dubbelpunten D 2 en Ds niet reee1 snijdt, zijn
ook dedubbelpuntsraaklijnen complex en is er
sprake van een geisoleerd d~£bbelpunt D 1. (De Hjn
D2Da is overigens als machtlijn van de 3, in stel
ling 4 genoemde, drkels zelf weI steeds reeel.)
Daar 2 takken van een koppelkromme isogonaal
verwant zijn aan elkaar, blijkt uit het voorgaande
ook nog, dat voor het geval deze 3 cirkels elkaar
in 2 reele basispunten snijden, die ieder op een

Figuur 8
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andere tak van de koppelkromme Hggen, het dub
belpunt, dat niet op de machtlijn van deze drkels
Hgt, een gewoon snijpunt is van de ene tak van
de koppelkromme met de andere. Liggen de 2 reele
basispunten daarentegen op dezelfde tak van de
koppelkromme, dan is dat dubbelpunt een eigen
dubbelpunt.

5. Symmetrische koppelkrommen

STELLING 6

Een koppelkromme, beschreven door het koppel
punt K van een koppeldriehoek ABK, is, bij
beweging van een stangenvierzijde (AoABBo),
symmetrisch, wanneer BA BBo = BR.
De symmetrieas gaat door het vaste draaipunt
Bo en maakt een hoek van (in - <t KAB)
met hef gestel AoBo. De symmetrieas staat tevens
loodrecht op AoCo, een zijde van een met de
koppeldriehoek ABK gelijkvormige gesteldrie
hoek AoBoCo.

imagil'laire as

reiHe as



Voor het bewijs van deze stelling zal worden uit
gegaan van de stangenvierzijde (AoAlBlBo) met
.de gelijkbenige koppeldriehoek AlBlKl (zie fi
guur 8). Een "tweeslag" AlBaBo wordt op zodanige
wijze aan het mechanisme gekoppeld, dat de stan
genruit AlBlBoBa zichtbaar wordt. In het geheel
onderkent men de stangenvierzijde (AoAaBaBo).
De hieraan toegevoegde koppeldriehoek AaB3K3
wordt congruent gemaakt met t,. AlBlKl (zie
figuur 8).
Beschouwt men het platte vlak als een complex
vlak (waarin dus de hoeken georienteerd worden
op de conventionele wijze) met een in Bo gelegen
oorsprong, dan zal allereerst worden aangetoond,
dat het koppelpunt Ka van de stangenvierzijde
(AoAaBaBo) een kromme beschrijft, die congruent
is met de kromme, die het koppelpunt Kl door
loopt. Immers

BoKl = BoBl BlKl = b e1q, b eHq,-q:>+2v)

en

BoKa BoBa + BaKa
= b e1(n+rP-q:» b e1(n+q,-2V) ,

zodat

BoKa = e1(n-'-2v) BoKl.

Dit betekent, dat de koppelkromme k3, beschreven
door het koppelpunt Ka, verkregen kan worden
uit kl door verdraaiing over een hoek ter grootte
van (n - 2y) om Bo. Wordt de stangenvierzijde
(AoA3B3BO) met zijn koppeldriehoek A3B3K3 ge
spiegeld ten opzichte van het gestel AoBo, dan
ontstaat de stangenvierzijde (AoA2B2BO) met kop
peldriehoek A2B2K2. Deze laatste stangenvierzijde
is niets anders dan de oorspronkelijke, die zich in
een andere bewegingspositie bevindt. Men vindt
dus

BoK2 b e-i(n+q,-q:» b e-1(n+q,-2v)

of

BoK2 = b e1(in+v){e1(b+q:>--t/>-v) e1(l'n-q,+v)}.

En evenzo

BoKl b e1(b+v){ei(-in-q:>+q,+v) + e1(-in+q,-v)}.

Uit de laatste twee betrekkingen leidt men af, dat
Kl en K2 elkaars spiegelbeeld zijn ten opzichte
van een lijn, welke een hoek y maakt met de lijn
door Bo loodrecht op het gestel AoBo. Daar uit
gegaan is van een willekeurige positie van de stan
genvierzijde, betekent dit, dat de eerstgenoemde
lijn een symmetrieas is voor de koppelkromme.
Uit figuur 8 blijkt ook, dat een symmetrische po-

sitie voor het koppelpunt K bereikt wordt bij een
krukstand, welke gespiegeld ligt ten opzichte van
het gestel AoBo. Uit de afleiding van de symmetrie
eigenschap der koppelkromme voIgt verder, dat
het koppelpunt K zich op de symmetrie-as zelf
bevindt, wanneer de kruk AAo een hoek van 00

of van 1800 met het gestel AoBo maakt. Voorts
is op analoge wijze na te gaan, dat wanneer men
de in figuur 8 getekende koppeldriehoek AlBlKl
spiegelt ten opzichte van de koppelstang AlBl ,
de symmetrie-as zich spiegelt ten opzichte van
het gestel AoBo.
Symmetrische koppelkrommen kan men tevens
verkrijgen, wanneer AAo BBo met AK BK.
In de literatuur [12], [13] treft men bewijzen aan,
die van dit triviale geval uitgaan en van de stelling
van Roberts gebruik maken. Bovendien is een
geometrisch bewijs geleverd door Hunt [14] in
1960 (Australie). Tenslotte is ook het omgekeerde
door Veldkamp [15] aangetoond, waar hij stelt,
dat een niet op de koppelstang gelegen punt dan en
aUeen dan een symmetrische koppelkromme door
loopt, als voldaan is aan Mn der volgende voorwaarden

1. AAo = BBo en AK BK

2a. BA BBo = BK
2b. AB = AAo = AK.

Voor een wei op de koppelstang gelegen punt, kan
het volgende worden opgemerkt: een eendelige
gesloten koppelkromme, behorend bij een kop
pelpunt, dat zich op de koppelstang of zich op het
verlengde daarvan bevindt, is, wegens haar iso
gonale verwantschap met zichzelf, spiegelsymme
trisch gelegen ten opzichte van de gestellijn AoBo.
Dit betekent, dat blijkens stelling 1 de koppel
kromme symmetrisch zal zijn met de gestellijn als
symmetrie-as, wanneer niet voldaan is aan de
voorwaarde van Grashof en het koppelpunt zich
op de koppelstang of op het verlengde daarvan
bevindt. Daarbij kan een dubbelpunt van de
koppelkromme zich aIleen op de gestellijn bevin
den.

6. Dubbelpunten van symmetrische koppel
krommen

De algemene vergelijking voor de koppelkromme
in cartesische co6rdinaten, kan door eliminatie
van de parameter A uit de betrekkingen (1) en (2)
worden gebracht in de vorm [16]

(4)

waarin
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u = I{(x - d) cosy + y siny} X

X (xII + y2 + ell - a2) - ex X

X {(x d)2 + y2 +12 - ell},

v = I{(x - d) siny ycosy} X

X (x2 yll + ell - all) + ey X

X {(x d)1l + yll +III - e2}

voor de reele X-as de lijn MBo en weI positief in
de richting van M naar Bo, dan kan men opmer
ken, dat de isotrope coordinaten van het dubbel
punt D2 om symmetrieredenen voorgesteld kunnen
worden door het getallenpaar {(I/(h), (h}. (Zie het
vierde punt van par. 4.)
Voorts is volgens punt 5 van par. 4

en

w = 2e/{x(x d) sin I' + yll sin I' - dy cos y}.

komt er

d cos 21'
+ 2' .smy

(all - ell) sin

d

1
ell - all yo -~l-~'

yo
zodat

ell - a2 2(Xco XDJ,

dat ingevuld in de voorgaande betrekking, levert

De beide symmetrisch gelegen dubbelpunten zijn
aIleen reeel, wanneer IXD11 ,,;:; R of uitgewerkt als

d
. (Xcn - XDJ (5)

smy
(Zie ook figuur 10)

Met Po = 1 wordt dit

waarin nog steeds de kromtestraal R van de om
geschreven cirkel der gesteldriehoek als eenheids
lengte wordt beschouwd. Met

d
I=l=R=-

2siny

Vit figuur 9 ziet men, dat

d cos 21'
R cos 21' = . ,

2smy
In het geval van symmetrische koppelkrommen,
waarbij BBo = BA = BK en dus e b I wordt
deze betrekking

COD1.CoDIl . CoDa = AoBo(ell all).

Maakt men vervolgens weer gebruik van de iso
trope coordinaten van Haarbleicher en kiest men

De oorsprong van het assenstelsel, welke in Ao ligt,
is een dubbelpunt van de koppelkromme, wanneer
het eerste graads deel van de vergelijking niet
aanwezig is. Blijkens (4) is dit het geval, als e a.
Op analoge wijze is aan te tonen, dat wanneer
1= e het punt Bo een reeel dubbelpunt is van de
koppelkromme. symmetrische koppelkrommen,
waarbij BBo BK is dus steeds een reeel
dubbelpunt in het gestelpunt Bo te vinden. De
beide andere dubbelpunten zijn, indien ze althans
reeel zijn, symmetrisch gelegen ten opzichte van
een Hjn, die behalve door het punt Bo ook door
het middelpunt M van de omgeschreven cirkel
(w = 0) van de gesteldriehoek loopt. Deze sym
metrielijn staat loodrecht op AoCo.
De beide symmetrisch gelegen dubb{;l:lmnten zul
len worden bepaald met een door1:3ennet [3J afge
leide betrekking. Voor een op AoBo als gestel
betrokken stangenvierzijde geldt de volgende rela
tie tussen de gestelpunten Ao, Bo en Co, de dubbel
punten D1, D2 en Da en de afmetingen van de
stangenvierzijde (zie figuur 9a).

COD1·CoDIl • CoDa = AoBo(e2
::

De voorwaarde, nodig voor het geisoleerd zijn
van de beide symmetrisch gelegen dubbelpunten,
zal met behulp van figuur 9 worden afgeleid. In
het voorgaande is reeds aangetoond, dat de af
stand tussen de lijnen AoCo en D1D Il gelijk is aan

e
2

d a
2

sin I' (Zie formule 5),
Figuur 9a

e2 all
--- ";:;cotlly.

d2
(6)
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Geisoleerde dubbelpunten van de koppelkromme in
Dl, D2 en Ds

Figuur 9. Bepaling van hK' volgens de figuur van Roberts
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Figuur IO

4 Complexe grenswaarden voor Ag

Constructie van de dubbelpunten uit de ajmetingen van een
stangenvierzi}de bi} symmetrische koppelkromme m.b.v. de
betrekking a2 - e2 = 2R(XD. - XAo)

81 en 8 2 zi}n de bi} elkaar behorende basispunten van een
cirkelpaar 2R

(7)

zodat met F in het midden van D1D2 de afstand

__ (e2 - a2 )
BoF = d + d sin y.

Men heeft verder
-- 2 -- 2 --2 --
BoD2 = BoDI = BoF + R2 - (BoF - R)2 =

_ e2 - a2 + d2 . d
= 2R BoF = 2 sm y .

d 2smy
--2= e2 - a2 + d2 = DsD2 .

Voor de constructie van de twee symmetrisch ge-
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legen dubbelpunten, kan 6f van deze laatste be
trekking 6f weI van stelling 4 gebruik worden ge
maakt. In figuur 9 is de lijn DID2 als de machtlijn
van 2 cirkels geconstrueerd. Wordt het dubbel
punt D 2 ten opzichte van AoBo gespiegeld naar
V2 en om V2 een cirkel getrokken met straal gelijk
aan 2hK , dan zijn de beide dubbelpuntsraaklijnen
in D2 complex, wanneer deze cirkel de lijn DIDs
niet reeel snijdt. Voorwaarde voor 2 complexe
dubbelpuntsraaklijnen in D2 is dus, dat de afstand
van V2 tot aan DIDs groter blijft dan 2hK . Uit
de figuur blijkt verder, dat men de afstand van



welke voorwaarde voor complexe dubbelpunts
raaklijnen in Bo meetkundig gezien een trivialiteit
is (zie figuur llA).

Ook het reele dubbelpunt Bo kan in vele gevaIlen
als een geisoleerd dubbelpunt optreden. Dit is het
geval, wanneer de dubbelpuntsraaklijnen in Bo
complex zijn. Stelt men de discriminant van het
kwadratische deel uit de vergelijking (4) voor de
de koppelkromme kleiner dan nul, zo heeft men
de voorwaarde voor 2 complexe dubbelpuntsraak
lijnen, in het punt Ao. Voor het punt Bo wordt dit
na uitwerking en na vervanging van t door e

(d - e - a)(d - e + a)(d e a) > 0. (9)

(9c)

(9b)

tlg.l1 b

a> e d.

a

So gelsoleerd Sonlet gefsoleerd Bogeisoteerd

'1 1 "1'

e> d + a.

o
_d

Figuul' II

waaraan reeds voldaan is, alS

waaraan voldaan is, als

De voorwaarde (9) kan ook geschreven worden als

(a - e d)(a e + d)(a + e - d) > 0,

Zoals figuur llC laat zien, kan ook in dit geval het
koppelpunt K het punt Bo niet bereiken.

In elk van de drie gevallen 9a, 9b of 9c zijn de
dubbelpuntsraaklijnen in Bo complex. Omgekeerd
zal in het geval, dat Bo een geisoleerd dubbelpunt
is, aan een van deze voorwaarden voldaan moeten
zijn (zie figuur 11). Wanneer het punt Bo geen
geisoleerd dubbelpunt is, kan dit punt aIleen een
dubbelpunt van een tak zijn, omdat dan de ver
bindingslijn der dubbelpunten D1 en D2 de koppel
kromme in 2 punten van dezelfde tak der koppel
kromme snijdt.

~
K

A
a

ijh fig.l1a
'"'O~. W>

De meetkundige betekenis van deze betrekking
wordt in figuur lIB zichtbaar gemaakt. Tenslotte
kan (9) nog worden omgezet in de voorwaarde

(e - d - a)(e d a)(e d - a) > 0,

(9a)

4b2e2 - a2
-l<--:c--< -1.

d2

Hieraan is reeds voldaan, wanneer

d> e + a,

STELLING 7

Wanneer bij een stangenvierzijde de punten
K, Bo en A op een cirkel om B liggen, zijn de
beide ten opzichte van de lijn AoCo symmetrisch
gelegen dubbelpunten reeel en geisoleerd, wan
neer voldaan is aan de voorwaarde

4b2 e2 - a2

d,2 -1 < < cot2 y.

Ze zijn reeel en nietgeisoleerd, wanneer voldaan
~s aan

V2 tot aan de lijn D1Ds terugvindt in de afstand
van D2 tot aan de ten opzichte van AoBo gespie
gelde lijn van D1Ds. De twee symmetrisch gelegen
dubbelpunten zijn dus geisoleerde dubbelpunten,
wanneer DsD2 sin 2y > 2hx of wanneer

(e2 - a2 d2)i sin 2y > 2b sin 2y

of als

(e2 - a2 + d2)i > 2b. (8)

Combinatie met de voorwaarde voor het reeel zijn
van deze beide dubbelpunten, leidt tot de volgende
stelling

..
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HOOFDSTUK II Relaties tussen geometrische grootheden bij stangenvierzijden
met dezelfde koppelkromme

1. Beschouwingen over de stelling van
Roberts

De stelling van Roberts geeft de mogelijkheid aan
van ontstaan van eenzelfde koppelkromme, be
schreven door het koppelpunt van drie verschil
lende stangenvierzijden. Er zijn er met meer dan
drie. Voor de afleiding van deze stelling wordt
verwezen naar een artikel van W. Meyer zur
Capellen [17]. In het vervolg van dit hoofdstuk,
zal de configuratie van Roberts, waarbij deze 3
stangenvierzijden in een figuur zijn samenge
bracht, aangeduid worden door CR. Uitgaande van
een der 3 stangenvierzij'd:en; zal in deze paragraaf
een nieuwe methode worden ontwikkeld voor het
verkrijgen van de beide andere stangenvierzijden.
Daarbij worden in CR alle verbindingsstangen als
vectoren in het complexe vlak beschouwd. Wordt .
de kruk door de vector a, de koppelstang door b,
de slingerstang door c en het gestel door d aan
gegeven, dan behoort de vectorvergelijking
abc d bij de oorspronkelijk gegeven
stangenvierzijde (AoABBo). (Zie de figuren 12
en 13.) Door cyclische verwisseling van de drie
vectoren uit het linkerlid ontstaat de vector
vergelijking b + c + a = d, behorend bij de
stangenvierzijde (Bo'Bl'Cl'CO'). Deze stangenvier
zijde wordt vervolgens om Bo' linksom gedraaid
over een hoek ter grootte van (n - 4: ABK).

c,

!'
/

/1.d
I

/

/
/

I
I. /

P. I
I

I
I

Figuur IZ
Permutatie der bewegende stangen bij de stelling van Roberts
Collineatie-as resp. loodreckt op slingerstang en koppelstang
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Daarna wordt de zo ontstane figuur vanuit een
meetkundig vermenigvuldigingscentrum met de
factor A. = (BK/AB) vermenigvuldigd, waardoor
Bo' in Bo overgaat. De op deze wijze verkregen
stangenvierzijde (BoBlClCO) is er juist een uit CR
(zie figuur 12). De koppeldriehoek ondergaat de
zelfde transformatie, nadat deze eerst na even
redige verkleining met de zijde BK op BI'Cl ' ge
plaatst is. Door de transformatie ontstaat de kop
peldriehoek BlClKl . Indien aangetoond wordt,
dat Kl dezelfde koppelkromme beschrijft als het
koppelpunt van de oorspronkelijke stangenvier
zijde, heeft men ook bewezen, dat de genoemde
transformatie tot een der, in CR voorkomende,
stangenvierzijden leidt. Voor de oorspronkelijke
koppelkromme k luidt de vectorvergelijking

BoK c - A.b e-1P•

Voor kl is dit

BoKl e1(IX+v) (A.b + A.C+e1{:1) ,

als .x, {J en y de hoeken van de koppeldriehoek
ABK voorstellen. Door de overeenstemming van
deze beide vectoren is het bewijs geleverd.
Verwisselt men de vectoren a en b in de oorspron-

e.,

/l
;/ ,

, I
/ .

/ /
/' i

/
i

i
I

Figuur I3
Permutatie der bewegende stangen bij de stelling van Roberts
Collineatie-as in beide stangenvierzijden loodrecht op de
slingerstang



kelijke vectorvergelijking, dan ontstaat de stan
genvierzijde (Ao'A2'C2'CO'). Draait men deze stan
genvierzijde om het gestelpunt Ao' over een hoek
-1: BAK linksom en vermenigvuldigt men de fi
guur vervolgens met een factor p (KA/BA)
met Ao' als meetkundig vermenigvuldigingscen
trum, dan ontstaat de derde stangenvierzijde
(AoA2C2CO) uit CR (zie figuur 13). De koppeldrie
hoek ondergaat na evenredige verkleining en na
plaatsing met de zijde AB op A2'C2' dezelfde
transformatie. Het bewijs geschiedt op analoge
wijze als bij de eerste omvorming.
Op grond van deze constructie kan de volgende
stelling worden aangetoond:

de hoeksnelheid van schakel i ten opzichte van
schakel j voorstelt. Men heeft bovendien Ptj = Pjt,

de relatieve pool van schakel j ten opzichte van i.
De nog aan te tonen gelijkheid gaat dan over in

rodb'Iroab'

roac'/rolic'

De met dezelfde indices aangeduide hoeksnelheden
zijn aan elkaar gelijk, zodat voor het geval van de
cyclische verwisseling het bewijs geleverd is.
Gaat men vervolgens uit van de beide stangen
vierzijden, gekarakteriseerd door de vectorvier
tallen (a, b, c, d) en (b, a, c, d), dan kan men
volstaan met te bewijzen, dat

of anders geschreven met behulp van de relatieve
polen

STELLING 8

De 3 collineatieassen van de 3 elkaar vervan
gende stangenvierzijden uit CR vormen de zijden
van een driehoek, welke gelijkvormig is met
ieder van de 3 koppeldriehoeken en met de
gesteldriehoek.

Het bewijs voIgt onmiddellijk uit de hulpstelling

AOBoliJ2'Bo
BBo/P';!7Jo

J5bi!7?dIJff2Pd
P;;JPca'lPaa'Pca'

(Zie figuur 13),

P;;;iPcdlP;;;;Pcd

p;;;;PcalP bdP cd .

STELLING 9

De richting van de collineatieas van een stangen
vierzijde is onafhankelijk van enige verwisseling
van de eerste 3 vectoren uit het vectorviertal
(a, b, C, d), dat met een bepaalde stand van deze
stangenvierzijde overeenkomt.

Voor het bewijs van deze hulpstelling kan men
opmerken, dat een willekeurige verwisseling van
de vectoren a, b en C opgebouwd kan worden uit
een cyclische verwisseling en een onderlinge ver
wisseling van de eerste twee vectoren. Beschouwt
men voor het geval van de cyclische verwisseling
de stangenvierzijden, gekarakteriseerd door de
vectorviertallen (a, b, c, d) en (b, c, a, d) (zie fi
guur 12), dan kan men volstaan met te bewijzen,
dat

7[]'1JolA;;Bo

En dit komt weer neer op een relatie tussen de
hoeksnelheden

'I 'Wcb rodb

Ook hier zijn de met dezelfde indices aangeduide
hoeksnelheden aan elkaar gelijk, zodat stelling 9
is bewezen.
Vit CR leidt men af:

STELLING 10

Twee poolstralen, welke elkaar snijden in een
der hoekpunten van de gesteldriehoek en resp.
behoren hij de 2 stangenvierzijden uit CR, die
dat hoekpunt als gemeenschappelijk gestelpunt
bezitten, maken, gemeten in dezelfde richting,
dezelfde hoek met hun bijbehorende poolraaklijn.

Voor het bewijs van deze stelling, wordt gebruik
gemaakt van de figuren 12 en 13. Men heeft

-1: pPB -1: QPA -1: Ql'P1'C1'

= -1: Pl'Pl'Bl' = -1: P1PIBl.

JY;;;;PadlQ ad

P bdPadlP;;;;Pad •

waarbij gebruik is gemaakt van de evenwijdigheid
der collineatieassen en van de stelling van Bobillier.
Men heeft verder

Nu geldt algemeen P;;;Pkj

Pf~fj
waarin rofj

-1: pPA -1: QPB = -1: Q2'P2'CO' =

= -1: Q2P2CO -1: P2P2A2.
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(zie de figuren 12 en 13),

en dit komt neer op de aan te tonen relatie tussen
de hoeksnelheden

J>;;l'Pcb"

Peb"Pb(f,"

P;;;;Pac
PaaPe(/,

Omdat -t Pl'Bl'CI' -t ABP en -t Bl'Cl'Pl ' =
-t BPA, kan men schrijven

,6BPAN ,6 BI'Cl'PI' N BlCIPI
(zie de figuren 12 en 13),

terwijl men op grond van P2'BA2' N ,6 BPA
onmiddellijk ziet, dat ,6 BPA N ,6 P2C2A2.
Tenslotte heeft men de voor het vervoig belang
rijke stelling

STELLING 14

InCR zijn de 3 driehoeken met de 3 koppel
stangen als bases en de overeenkomstige polen
als toppunten, gelijkvormig met elkaar. Daarbij
zijn de hoekpunten in eyelisehe volgorde met
elkaar verwisseld.

Uit de ontstaanswijze van de stangenvierzijden
in CR voIgt, dat de met dezelfde indices aangeduide
hoeksnelheden aan elkaar gelijk zijn, zodat de
stelling is bewezen. Men heeft .voorts

AoQ IJO(fI COQ2 = ~ 1.
QBo QlCo Q2Ao

AIle in deze betrekking voorkomende punten zijn
relatieve polen, zodat

STELLING 11

Van 2 stangenvierzijden resp. gekarakteriseerd
door de veetorviertallen (a, b, C, d) = (AoABBo)
en (a, C, b, d) (AoAB'Bo), is de hoek, die de
poolstraal door Bo met de poolraaklijn maakt,
gemeten in dezeljde riehting, voor beide stangen
vierzijden dezeljde.

Het bewijs voIgt onmiddellijk uit

-t pPB = -t QPA Q'P'A = '9:: p'P'B'.

(Zie figuur 14.)

Uit de stelling van Roberts voIgt onmiddellijk

STELLING 12

De drie in CR optredende polen liggen met het
koppe!punt K op een reehte.

En tenslotte

De 3 onderling congruente koppelkrommen heb
ben dezelfde raaklijn in het drie-voudige koppeI
punt, waardoor de drie pooistralen door dit koppel
punt dezelfde richting hebben.
Minder triviaal is de met de vorige stelling parallel
Iopende

-t QIPIBl = -t QI'PI'BI'
-t PQA = -t Q2'P2'A2'

= -t Q2P 2A2 = -t P2P 2CO.

Aangezien er niet meer dan 3 mogelijkheden zijn,
is hiermee de stelling bewezen.
Men heeft in dit verband ook

STELLING 13

De drie in CR optredende eollineatiepunten Q,
QI en Q2 zijn eollineair. (Zie ook [15].)

Blijkens de omkering van de stelling van Menelaus
behoeft slechts de volgende relatie te worden aan
getoond

Figuur I4

STELLING 15

Tussen twee stangenvierzijden (AoABBo) =

(a, b, C, d) en (AoAB'Bo) (a, c, b, d) be-
staat de betrekking PB.P'B' BBo.B'Bo'.

Blijkens figuur 14 zijn de driehoeken QBBo en
BoB'Q' onderling gelijkvormig. Daaruit voIgt, dat
QB.Q'B' BBo.B'Bo'. Uit de evenwijdigheid der
beide collineatieassen voIgt, dat ook de driehoeken
PQB en Q'P'B' onderling gelijkvormig zijn. Uit
dit laatste voIgt, dat PB.P'B' QB.Q'B', zodat
tenslotte PB.P'B' = BBo.B'Bo', een betrekking,
welke later nog in de volgende vorm wordt toe
gepast IrBrB'1 = be.

2. De stangenvierzijde met BA = BBo = BK

In hoofdstuk I is reeds aangetoond, dat de stan
genvierzijde, waarvoor BA = BBo = een sym-
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en

Zijn ~ en b' de respectieve buigcirkeldiameters,
die bij de twee spiegelsymmetrische standen be
horen, dan gelden de betrekkingen

Ret produkt van deze relaties leidt tot de tweede
betrekking van stelling 18.
In par. 5 van hoofdstuk I is aangetoond, dat
BoKs ei(n-2y)BoKI. (Zie figuur 8.) Deze betrek
king laat zien, dat <J. KIBOKs = "Jt - 2y; terwijl
differentiatie van deze vectorvergelijking aan
toont, dat ook de raaklijnen tl en ta in K I resp. K s
aan de respectieve koppelkrommen een hoek ter
grootte van ("Jt - 2y) insluiten. Dit betekent, dat
<J. BoKlh .q:: BoKsta. Daar <J. P IKltl = t"Jt =

.q:: tsKaPa is <J. BoKaPs ="Jt - <J. PIKIBO. We
gens de congruentie der driehoeken BoBIKI en
KsBaBo is <J. BoKsBs .q:: KIBoBI. Daaruit
voIgt, dat <J. BaKsPs = "Jt - (<J. PIKIBO +
+ <J. KIBOBl), zodat .q:: BaKaPs = <J. BIPIKI.

Uit de gelijkvormigheid der driehoeken PaBsAa
en AlBIPl voIgt, dat .q:: PsBsAa <J. AlBIPI.
Aangezien bovendien .q:: KaBsAs = <J. AIBIKl,
heeft men nu ook, dat .q:: KsBaPs = <J. PlBIKI.
Uit de beide onderstreepte relaties voIgt, dat
b, PsKsBa N b, KI:E\BI, waaruit de volgende
evenredigheden volgen

De eerste relatie voIgt nit stelling 15 voor c = b
na spiegeling van de tweede in deze stelling ge
noemde stangenvierzijde ten opzichte van het
gestel. Vit de gelijkvormigheid van driehoek PBA
met driehoek A'B'P' volgen de twee betrekkingen
(zie figuur 14)

Slaat het accent op de spiegelsymmetrische stand,
dan heeft men dus de eenvoudige relatie qJB qJB'.

Van belang voor de toepassing zijn de volgende
relaties uit

Mede op grond van stelling 11 heeft men analoog

STELLING 16

In de beide spiege.lsymmetrische standen van een
stangenvierzijde (AoABBo), waarbij BA =
= BBo = BK, maken de beide collineatieassen
dezel/de, maar tegengesteld gerichte hoek met
het gestel AoBo.

STELLING 17

In de beide spiegelsymmetrische standen van
een stangenvierzijde (AoABBo), waarbij BA =
= BBo BK, maakt de stingerstang BBo de
zel/de, maar tegengesteld gerichte hoek met de
poolraaklijn.

metrische koppelkromme heeft. Die stand van de
stangenvierzijde, waarvan het koppelpunt het
spiegelbeeldpunt is van een koppelpunt ten opzichte
van de symmetrieas der koppelkromme, wordt de
spiegelsymmetrische stand genoemd van de stangen
vierzijde. Volgens deze definitie behoren 2 spiegel
symmetrische standen van de stangenvierzijde dus
bij koppelpunten, die elkaars spiegelbeeldpunt zijn
ten aanzien van de symmetrieas der koppelkromme.
In par. 5 van hoofdstuk I is aangetoond, dat de
spiegelsymmetrische stand der stangenvierzijde
verkregen kan worden door onderlinge verwisseling
der vectoren b en c, gevolgd door spiegeling van
de verkregen stangenvierzijde ten opzichte van het
gesteL
Indien aan een hoek niet alleen een grootte, doch
ook een richting wordt toegekend, bepaald door
een te voren afgesproken "draaizin, is het dUidelijk,
dat bij spiegeling een hoek alleen van teken ver
andert en heeft men daardoor, mede op grond van
stelling 9:

STELLING 18

Tussen de beide spiegetsymmetrische standen
van een stangenvierzijde (AoABBo), waarbij
BA = BBo = BK, bestaan de volgende betrek
kingen

'RT> - b2 .,.,.-;r FE - P'B'rn.P'B'= enDA._"=B'A'._,,
PA" P'A'"

V oar het koppelpunt K heeft men de beide
retaties

P'A'
en PK = P'K"

zodat met

KaBa triB'l = b

dit te schrijven is als

P3K'a2
PiKl

2

PsBa = PIBI '

waarbij tevens de index 3 door de index 2 ver
vangen kan worden. Wordt bij de oorspronkelijke
stand van de stangenvierzijde de index 1 achter
wege gelaten en bij de spiegelsyrnmetrische stand
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(2)

(4)

PaBa .
--~ = sm CPB,'

B'Bo'·BB0
2 .

verkrijgt men met stelling 15 de be-

P 1B! P 2B 2 = sin CPB, of
151 <52

PB
sin CPB,-+ 15'

(3)
<5

Daarmee
trekking

15
<5'

P'B,2 B'Bo'.B'Bw' of

P'B,2 = B'Bo'(<5' sin CPB' P'B').

Met behulp van (3) en de in stelling 17 omschreven
relatie CPB' = CPB wordt dit

P'B,2 = B'Bo' <5' n.
<5

als bij de oorspronkelijke stand van de stangen
vierzijde de index I achterwege wordt gelaten en
bij de spiegelsymmetrische stand de index 2 door
een accent wordt vervangen. Hiermede is een
belangrijke relatie van stelling 18 aangetoond.
Voor de spiegelsymmetrische stand kan de stelling
van Euler-Savary geschreven worden in de ge
daante

Hierbij wordt opgemerkt, dat de orientatiezin van
de driehoeken PBW en P'B'W' niet dezelfde is.
Op grond van deze laatste betrekking wordt in
par. 4 van hoofdstuk VI aan een van de twee
spiegelsymmetrische standen voor de berekening
van de afmetingen van de stangenvierzij de, gezien
de daar toegepaste normering op de buigcirkel
diameter, de voorkeur gegeven.

Tussen de stangenvierzijden, aangeduid door de
indices 2 en 3 bestaan de betrekkingen P 2B 2 = PaBs
en 152 153, waarmee (2) de vorm aanneemt van

(I)

en dit geeft met stelling 15 de betrekking

P 1B I PaBs
+ -----,:::--=--= l.

J< • £ •
U1 sm CPB, ua sm CPB.

waarin Bw• en BW1 de snijpunten zijn van PBa
respectievelijk PB1 met de bijbehorende buig
cirkels. Stelling 1$ toegepast in figuur 8 geeft de
betrekking

P I B 1·PaBa = B 1Bo·

zodat het product van de beide voorgaande rela
ties de betrekking

B 1Bw,·BaBw• B 1Bo·BaBo

geeft, of anders geschreven

(P1B w, - P 1B 1)(PaBw. PaBa) B1Bo·BaBo·

Gebruik makend van de relaties P1PIBW, =

= s: P1WIBw, en s: PaPaBw. -t PaWaBw.,
waarbij P1W1 = 151 en PaWa 15a en waarbij
bovendien de lijnstukken en positief
gekozen zijn, kan dit geschreven worden als

(151sin CPB, - P 1B 1)(15asin CPB. - PaBa)

Op grond van stelling II is CPB. = CPB" zodat voor
de stangenvierzijden (a, b, c, d) en (a, c, b, d) de
relatie geldt

de index 2 door een accent vervangen, dan is
daannee de derde relatie van stelling 18 aan
getoond.
De tweede en derde betrekking geven samen de
vierde relatie uit deze stelling. Blijft over te be
wijzen de relaties, waarin de buigcirkeldiameters
15 en 15' voorkomen.
De stelling van Euler-Savary, toegepast op de
respectieve poolstralen PIBI en PaBa, geeft de
beide betrekkingen

PaBa
2 BaBo·
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HOOFDSTUK III De ontaardingen van de cirkelloopkromme en/of van de
middelpuntskromme bij de stangenvierzijde

<t xPAw met °~ cp < n.

indien de x-as langs de poolraaklijn en de y-as
langs de poolnormaal valt. De positieve y-riehting
wordt genomen in de riehting van P naar de
buigpool W. De positieve x-riehting gaat, na een
verdraaiing om P over t:n: linksom, over in de
positieve y-richting. Indien Aw het snijpunt
dat een poolstraal met de buigcirke1 maakt, wordt
de hoek cp gedefinieerd door de betrekking

(2)

1
~ of door

2 1 1

Ro R Ro

1 1 1
lo l 0 .

3

lo

waarin lo gedefinieerd wordt door de betrekking

(x2+ y2)(mx + ly) - lmxy = 0, (3)

(x2 y2)(mx + loy) - lomxy = 0. (4)

K x = x2 + y2 - p,x = 0,

K y = x2 + y2 - A.y = 0,

de cirkelloopkromme gezien kan worden als een
meetkundige plaats van mogelijke keuzepunten
A en B van een stangenvierzijde.
De meetkundige plaats van die kromtemiddelpun
ten, waarvan de overeenkomstige baanpunten op
de eirkelloopkromme liggen, wordt de momentane
middelp1intskromme genoemd en met ka aangeduid.
De middelpuntskromme ka is de cirkelloopkromme
van de inverse beweging. Daar blijkens de definitie
de geste1punten Ao en Bo van een stangenvierzijde
(AoABBo) op de middelpuntskromme liggen, kan
de kromme k a ook gezien worden als een meet
kundige plaats van mogelijke keuzepunten Ao en
Bo van de. stangenvierzijde.
IIi poolcoordinaten ro en cp wordt ka weergegeven
door de betrekking

1 1
-= +---
ro lo sin cp m eos cp

In eartesisehe eoordinaten worden de vergelijkin
gen van de cirkelloopkromme en van de middel
puntskromme respectievelijk

Het zijn 3e graads krommen, die puntsgewijs zijn
te eonstrueren [16] en waarvan de algemene ge
daante weergegeven is in figuur 15. De eonstructie
van de cirkelloopkromme en die van de midde1
puntskromme berust op de volgende overwegingen.
De cirkelloopkromme kan gezien worden als de
meetkundige plaats van de snijpunten van de
cirkels

(1)
r

1. Algemeen

De meetkundige plaats van de punten uit het
bewegende vlak, waar de kromtestraal peen sta
tionnaire waarde heeft, wordt "cirkelloopkromme"
genoemd en met ku aangeduid. Volgens deze defi
nitie is k u dus de meetkundige plaats van die
punten, waarvoor (dpjdt) = 0.
De vergelijking van ku in poolcoordinaten r en cp
wordt weergegeven door de betrekking

1
l' +sm cp m eos cp

De afstand r stelt de afstand. voor van de oor
.sprong P tot het betrokken baanpunt. Ligt zulk
een baanpunt in het bovenhalfvlak, dan wordt r
positief genomen, in het andere geval negatief.
De lengtegrootheid m wordt gedefinieerd door de

30 .
betrekking m (dOjds) , waann Ij de diameter

van de buigcirkel en (dsjdt) = u de poolwissel
snelheid voorstelt. Het teken van 0 is steeds posi
tief. De lengtegrootheid l wordt gedefinieerd door

3 1 1 2 1
de betrekking - = - - - -- waar-

l R 0 R Ro '
in R en Ro de y-eoordinaten van de krommings
middelpunten van de poolkromme respectieve1ijk
de poolbaan in de pool voorstellen. Het is bekend,
dat k u in de oorsprong Peen dubbelpunt heeft
met de kromtestralen il en im. De eerste valt
langs de poolnormaal, de tweede langs de pool
raaklijn.
Blijkens de definitie liggen de draaipuIiten A en B
van een stangenvierzijde (AoABBo) op de cirkel
loopkromme. Het is dan ook om deze reden, dat
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brandas kuoasymptotische richting von ku

\
\

asym toot ku \

Figuur IS

Figuur I6
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.n

waarbij de parameters fl en A voldoen aan de ver
gelijking

A fl-+ 1 = O.
t m

Dit is de vergelijking van een reehte in het (fl, A)-
vlak, die de snijdt in M met PM m en de
A-as in L met t. lndien fl en Arespeetievelijk
langs de x-as en de y-as worden gemeten, kunnen
voor ieder punt op ML de eoordinaten (p,.It) wor
den besehouwd a1s de middellijnen van de 2 cir
kels K z en K y , welke elkaar in P en een ander
punt van ku snijden (zie figuur 16).



Een tweede constructie voor k u kan direct uit de
voorgaande worden afgeleid. Een willekeurig ge
kozen punt van de lijn LM wordt genomen als het
hoekpunt van een rechthoek, waarvan de zijden
juist samenvallen met de abscis en de ordinaat
van dat hoekpunt. Ret voetpunt van de loodlijn
vanuit de pool P op de, niet door P gaande,
diagonaal van de rechthoek neergelaten, is een
punt van ku•

De beide isotrope punten voldoen aan de verge
lijking van de cirkelloopkromme, waardoor deze
evenals de koppelkromme behoort tot het type
der "cirkulaire krommen". Een brandpunt van ku
is het snijpunt van 2 raaklijnen, die ieder vanuit
een isotroop punt aan ku zijn getrokken. Een
bijzonder brandpunt is het snijpunt van de beide
raaklijnen aan ku in de beide isotrope punten. De
homogene vergelijkingen van deze raaklijnen zijn

y ix + az en y - ix + bz.

De complexe grootheden a en b dienen daarbij
nog in 1en m te worden uitgedrukt. De vergelijking
van ku kan in homogene coordinaten geschreven
worden als

(y - ix)(y + ix)(mx + ly) -lmxyz O. (5)

De grootheid a wordt zodanig bepaald, dat bij
vervanging van y uit (5) door de term (ix az),
het linkerlid van (5) deelbaar wordt door de
factor Z2. Pas dan zal de lijn y ix + az de
kromme k u in 2 punten op oneindig snijden (De
homogene vergelijking van de oneigenlijke rechte

l · ) B" k ml d"" lS Z = O. 1) euze van a = ( '1) wor t
2m +1

het linkerlid van (5) az2(ly - mx) deelbaar door Z2.

Men vindt analoog b = 2(mml il) . De beide niet

reele asymptoten van de cirkelloopkromme heb-
. ml

ben dus de volgende gedaante y = 1X + ( il)
ml 2m+

en y - ix + .' Ret bijzondere brand-
2(m - ll)

punt F heeft dus, als het blijkbaar reele snijpunt
van deze beide lijnen, de coordinaten

l2m m 2l
XF = 2(m2 l2) en YF = 2(l2 m 2)'

De reele asymptoot van k u voldoet aan de homo-
m

gene vergelijking y -l- x cz. De grootheid

c kan bepaald worden door, analoog als in het
voorgaande, de y-coordinaat uit de homogene
vergelijking voor k u te vervangen door de term

(- 7x + cz) en de voorwaarde op te stellen

dat het linkerlid van deze vergelijking deelbaar
wordt door Z2. De vergelijking van de reele asymp-

m m2l 2

toot van ku wordt dan y = - 1 x - 2 •
m l2

Een lijn door F evenwijdig aan deze asymptoot
m2l2

heeft de vergelijking mx 1y - = O.

De vergelijking van PF is mx - ly = 0, terwijl
een stralenbundel door F wordt voorgesteld door

(mx ly - m:~2l2) + O'(mx - ly) O. Deze

bundel snijdt de brandas mx ly = 0 in MO', met
ml2

de coordinaten XMc en YMc =
1 2 2a(m2 l2)

(l2m 2)' Een cirkelbundel met MO' als
20' m •

middelpunt en met een straal van MO'P heeft als
vergelijking

KO" O'(m2 + l2)(X2+ y2) ml(lx - my) = O.

De snijpunten van de overeenkomstige exemplaren
uit de cirkelbundel met die uit de lijnenwaaier
liggen op de cirkelloopkromme ku . De vergelijking
van k u kan nl. verkregen worden door eliminatie
van de parameter 0' uit de beide overeenkomstige
betrekkingen. Een puntsgewijze constructie van
de cirkelloopkromme is op grond van dit resultaat
op eenvoudige wijze uit te voeren (zie figuur 15).
De constructie voor k a verloopt op analoge wijze
met dit verschil, dat de grootheid 1 door 10 ver
vangen dient te worden.
In de 2 volgende hulpstellingen wordt beschreven
onder welke voorwaarde de cirkelloopkromme of
de lniddelpuntskromme ontaardt in een cirkel
en een rechte,

HULPSTELLING a

Wanneer :3 punten van de cirkeUoopkromme
samen met de pool op een cirkelliggen met mid
delpunt op de poolraaklijn 01 op de poolnor
maal, dan is de cirkeUoopkromme ontaard in
deze cirkel en in de lijn door de pool en dat
middelpunt.

Retzelfde geldt voor de lniddelpuntskromme.

HULPSTELLING b

Wanneer een punt van de cirkelloopkromme
buiten de pool op de poolraaklijn resp. op de
poolnormaal Zigt, dan is de cirkeUoopkromme
ontaard in een cirkel door de pool met middel
punt op deze poolraakZijn resp. poolnormaal en
in de lijn door de pool en dat middelpunt.
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Retzelfde ge1dt voor de middelpuntskromme.
Ret bewijs van beide stellingen voIgt onmiddellijk
uit de substitutie van de eoordinaten van de bij
zonder gelegen punten in de ver-gelijkingen (3)
of (4).

2. Het punt van Ball of undulatiepunt U [I8J

Ret punt van Ball wordt gedefinieerd als dat
baanpunt, waar de raaklijn aan de baan een vier
puntsaanraking met de baan heeft. Dit punt ligt
zowel op de buigcirkel als op de cirkelloopkromme.
Deze krommen snijden elkaar in het algemeen in
2.3 = 6 punten, nl. de twee isotrope punten, de
drievoudig tellende pool en een zesde punt, dat
het punt van Ball is. Indien de pool een drievouclig
snijpunt is, bestaat er een reeel punt van Ball.
In sommige bijzondere gevallen valt de buigcirkel
met een deel van de cirkelloopkromme samen en
kan ieder punt van de buigcirkel als punt van
Ball worden besehouwd. Voor het algemene geval
kan het punt van Ball worden geeonstrueerd door
de buigeirkel te snijden met de Hjn door de pool
in de asymptotisehe riehting van de middelpunts
kromme. Deze riehting wordt vastgelegd door de
riehtingseoeffieient - milo. '

3. De ontaarding van de ku - en de ka-krom-
me, wanneer do/dt = 0 (of m -+ 00)

Daar dit type ontaarding permanent optreedt bij
eycloidale rolbewegingen, zal deze ontaarding de
algemeen-cycloidale ontaarding worden genoemd. De
positie van de stangenvierzijde, waarbij deze ont-

aarding optreedt, zal de algemeen-cycloidale ont
aardingspositie worden genoemd. Wanneer de dia
meter 0 van de buigcirkel op het besehouwde mo
ment een stationnaire waarde bezit, zal wegens
het feit, dat dolds = 0, de lengtegrootheid m --+ 00.

Blijkens de vergelijkingen (3) en (4) heeft dit tot
gevolg, dat zowel de ku- als de ka-kromme ont
aarden in de poolnormaal en in een cirkel door
de pool met middelpunt op de poolnormaal en
diameter 1 resp. 10 . Bij willekeurige grootte van
2 del' 3 eirkeldiameters 1, 10 en 15, wordt de 3e
meetkundig geeonstrueerd met behulp van de be-

l I I
trekking - = (zie figuur 26).

1 10 15
Een aantal voorkomende ontaardingsmogelijkhe
den met m --+ 00 is getekend in de figuren 17 tim 28.
Het geheel vormt een eyclus: figuur 28 wordt
voortgezet in figuur 17 enz. Men heeft daarbij de

. R I 21110 . .
betrekking - . De 111 de flguren

Ro 2 + 1110

getekende ontaardingen cler cirkulaire krommen
ku en ka, behorende bij een bepaalde positie van
de stangenvierzijde, zijn dezelfde voor de, in de
ondersehriften del' figuren vermelde, eycloidale
rolbewegingen. Bij de stangenvierzijde zijn de
draaipunten A en B op k u en de gestelpunten Ao
en Bo op ka te vinden.
Het undulatiepunt U vindt men hier steeds in de
buigpool W, als het snijpunt van de bnigcirkel
met de ku-kromme. Zoals uit de figuren 29a en
50 blijkt, heeft men bij de stangenvierzijde in deze
ontaardingspositie sleehts de mogelijkheid, dat 6f
de koppelstang evenwijdig staat aan het gestel, 6f
dat de eollineatieas PQ loodreeht staat op de krnk

Figuur I7
N iet-reatiseerbare beweging
R = Ro 0 1 0
10 0

Figuur I8
Peri-cyclo'ida1e beweging
Ro < R < 5/4fio £5 < 1 < 0

0/2 < 10 < 0

Figuur I9
Peri-cyclo'ida1e beweging
(R=5/4R o) 1= 0
10 = - 0/2
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Figuur 20

Peri-cycloidale beweging
5/.JlO < R < 2Ro
- 00 < 1 < - <5 - <5 < 10 < - <5/2

*0
Figuur 2I

Cardioide beweging (R = 2Ro) at
inverse cardanus-beweging
1 -l> - 00 10 = - <5 Figuur 22

Evolvente beweging (R -l> oo)
1 = 3<5 10 = _ 3/~

Figuur 23
EPi-cycloidale beweging
- 00 < R/Ro < 0
3/2<5 < 1 < 3<5
- 3<5 < 10 < - 3/2<5

Ii' '

--~-~""","~---p

Figuur 24
Gewone cycloidale beweging (Ro -l> oo)
1 = 3/2<5 10 = - 3<5

Ii. Figuur 25
Elliptische- at cardanus
beweging (R = 1/2R o)
1 = <5 10 -l> - 00

lilJ

p-----:~:r-=_----lio

Figuur 26
Hypo-cycloidale beweging ~l/2Ro < R < 4/sRo

<5/2 < 1 < <5 <5 < 10 < 00

Figuur 27
Hypo-cycloidale beweging
(R = 4/5Ro)
1 = <5/2 10 = <5

-------,:;?O-'+"'"""::::------,p

Figuur 28
H ypo-cycloidale beweging
4/sRo < R < Ro
o < 1 < <5/2 0 < 10 < <5

Au
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of op de slingerstang. Het eerste is het geval, wan
neer A en B beide op de ku als cirkel - gelegen
zijn, terwijl het tweede het geval is, wanneer een
der draaipunten op de poolnormaalligt. Het eerste
voIgt onmiddellijk uit de geometrie van de figuur,
het tweede uit de stelling van Bobillier.
Ook het omgekeerde geldt, zoals is uitgedrukt in

Figuur 29a

STELLING 19

Wanneer de koppelstang AB evenwijdig loopt
met het gestel AoBo of wanneer de collineatieas
PQ loodrecht staat op de kruk AAo of op de
slingerstang BBo, ontaardt zowel de ku- als de
ka-kromme in de poolnormaal en in een cirkel
door de pool met middelpunt op de poolnormaal.

Wanneer AB II AoBo is ook PQ"" II AB en om
dat volgens de stelling van Bobillier .q: PPB =

= .q: Q""PA is dus .q: PPB = .q: PAB (zie figuur
29a). De poolraaklijn p raakt in dit geval dus aan
een cirkel door P, A en B. Gezien hulpstelling a
is daarmee het eerste deel van deze stelling bewezen.
Staat de collineatieas PQ loodrecht op BBo, dan
bevindt zich het draaipunt A, volgens de stelling
van Bobillier, op de poolnormaal. Op grond van
hulpstelling b is de ku-kromme dan op de daarin
aangewezen wijze ontaard. Bij onderlinge verwisse
ling van de letters A en B geldt dezelfde afieiding.
Het bewijs voor de ontaarding van de ka-kromme
verloopt in beide gevallen geheel analoog.

4. De ontaarding van de ku-kromme, wan-
neer R = 2Ro (of 1-+0 00)

Een tweede ontaardingsmogelijkheid vindt plaats,
wanneer de lengtegrootheid l -+ 00. De ku-'kromme
zal dan blijkens haar vergelijking ontaarden in de
poolraaklijn en in een cirkel met diameter m,

Figuur 29C

Figuur 29b
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Figuur 30

/I

~
\

kopp./kromm.

die de poolnormaal in de pool P zal raken. In
het algemeen behoeft daarbij de ka-kromme niet
te ontaarden. Het undulatiepunt U is voor dit
ontaardingsgeval te vinden in het snijpunt van de
buigcirkel met de cirkel van de ontaarde cirkel
loopkromme. Ligt een der cirkellooppunten op de
poolraaklijn, dan zal volgens de stelling van Hart
mann het kromtemiddelpunt samenvallen met de
pool P. In dit geval komt dus Of de kruk AAo Of
de slingerstang BBo in een lijn met het gestel te
liggen (zie figuur 30).
Zijn de cirkellooppunten A en B beide op de ku
cirkel gelegen, dan zijn de hoeken QAP en PMB
aan elkaar gelijk en volgens de stelling van Bobillier
is dit ook het geval met de hoeken MPB en QPA
(zie figuur 31). Hierdoor zijn de driehoeken PQA
en PBM gelijkvormig, zodat <1: PQA = <1: PBM =

90°. Bij keuze van de draaipunten A en B op
het cirkeldeel van de ku-kromme staat dus PQ lood
recht op de koppelstang AB (zie figuur 31).
Ook omgekeerd heeft men

STELLING 20

Wanneer de kruk 01 de slingerstang in een lijn
ligt met het gestel 61 wanneer de collineatieas PQ

Figuur 31:
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loodrecht staat op de koppelstang AB van een
stangenvierzijde, is alleen de ku-kromme ont
aard in de poolraaklijn en in een cirkel door de
pool met middelpunt op de poolraaklijn.

Ligt de kruk AAo in het verlengde van het gestel,
dan wordt P = Bo en valt, volgens Bobillier, de
poolraaklijn p langs de slingerstang BBo (zie fi
guur 30). Het eirkellooppunt B komt dus op de
poolraaklijn te liggen. Daarmee is met hulpstelling
b het eerste deel van stelling 20 bewezen. Bij onder
linge verwisseling van de letters A en B ondergaat
dit bewijs geen verandering.
Staat de eollineatieas PQ loodreeht op de koppel
stang AB, dan is volgens de stelling van Bobillier
<1: APQ = <1: BPp (zie figuur 31). Een cirkel door
P, A en B snijdt de poolraaklijn p buiten de pool
in een punt M. Daarbij is <1: QAP = <1: BMP, zo
dat met de voorgaande gelijkheid de driehoeken
QAP en BMP gelijkvormig zijn. Met <1: PQA = 90°
is dan ook <1: PBM = 90°. De poolraaklijn p = PM
is dus een middellijn van de cirkel door A, B en
P. Daarmee is met hulpstelling a ook het laatste
deel van stelling 20 bewezen.

5. De ontaardin~ van de ka-kromme, wan-
neer Ro = 2R (of ' 0 -+ 00)

Een derde ontaardingsmogelijkheid zal optreden,
wanneer lo -+ 00. In dat geval zal aIleen de ka

kromme ontaarden in de poolraaklijn en in een
cirkel met diameter m, die de poolnormaal in P
raakt. Door kinematische omkering of inversie
(gestel ~ koppelstang) van het voorgaande geval,
wordt op eenvoudige wijze gevonden

STELLING 21

Wanneer van een stangenvierzijde (AoABBo) de
kruk AAo ot de slingerstang BBo in een lijn
ligt met de koppelstang ot wanneer de collineatie
as PQ loodrecht staat op het gestel AoBo, is
alleen de middelp'untskromme ka ontaard in de
poolraaklijn en in een cirkel, die de poolnormaal
in P raakt (en omgekeerd).

In dit ontaardingsgeval is in het algemeen geen
enkel punt van Ball te vinden, daar aIleen de pool
P zelf, als uitzonderingspunt van de buigcirkel,
daarvoor in aanmerking zou kunnen komen.
Immers het punt van Ball is ook te vinden als het
snijpunt van de buigcirkel met de asymptotisehe
riehting van de ka-kromme. Deze asymptotisehe
riehting valt in dit ontaardingsgeval samen met
de poolraaklijn. Bovendien behoeft het baanpunt
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in de pool geen oneindig grote kromtestraal te
bezitten, zoals de overige punten van de buig
eirkel, zodat de pool doorgaans niet als een werke
lijk undulatiepunt optreedt.

" 6. De ontaardin~ van de k u - en de ka-krom
me, wanneer P -+ 00

Een laatste ontaardingsmogelijkheid wordt ge
vonden, wanneer de pool P zelf in het oneindige
verdwijnt. De ku- en de ka-kromme hebben in het
algemeen de beide isotrope punten en een reeel
snijpunt met de oneindig verre reehte gemeen.
In dit bijzondere geval komt daar nu het dubbel
punt van deze 3e graads krommen nog bij. Dit
kan aIleen, wanneer zowel de ku- als de ka-kromme
de gehele oneigenlijke reehte als deelkromme bezit.
De overblijvende kegelsnede heeft de poolraaklijn
als asymptoot, omdat beide krommen steeds in P
blijven raken aan de poolraaklijn. Deze kegelsnede
kan dus alleen een hyperbool zijn. Wordt het
snijpunt van de koppelstang AB met de poolraak
lijn-asymptoot S genoemd, dan is volgens een
verbijzondering van de stelling van Bobillier
EQ = AS (zie figuur 42). En dit betekent, volgens
een bekende eigensehap van de hyperbool, dat
het punt Q in elk geval op de andere asymptoot
van de hyperbool komt te liggen. Anderzijds heeft
de tweede asymptoot de riehting van de pool
normaal, zodat de beide asymptoten loodreeht op
elkaar komen te staan en zowel de cirkelloop
kromme als de middelpuntskromme dus ontaard
is in de oneigenlijke reehte en in een orthogonale
of gelijkzijdige hyperbooL
Men heeft daarmee de volgende stelling

STELLING 22

Wanneer bij een stangenvierzijde (AoABBo) de
kruk AAo evenwijdig staat aan de slingerstang
BBo, dan ontaarden zowel de ku- als de ka

kromme in de oneigenlijke rechte en in een
gelijkzijdige hyperbool met als asymptoten de
poolraaklijn en de lijn door het collineatiepunt
Q loodrecht op de poolraaklijn (en omgekeerd).

Aangezien van ieder punt van de poolraaklijn
het kromtemiddelpunt in de poolligt, welke in dit
ontaardingsgeval in het oneindige ligt, is nu de
poolraaklijn peen deelkromme van de buigcirkeL
In het algemeen is hier geen punt van Ball aan
te wijzen, omdat de poolraaklijn, als ontaarde
buigcirkel, de hyperbool sleehts asymptotiseh
benadert.



7. Bet samengaan van de onderscheiden ont-
.lJ!. aardingsgevallen der cirkulaire krommen

f~."~~7.1. De cardioide-ontaarding (m -* 00, l -* 00).

~ Deze ontaarding.~reedt op, wanneer zowel do jds = 0
v§als R 2Ro. ZlJ kan worden als een bij-
, zonder geval van de algemeen-cycloldale ontaar

ding, waarbij de diameter van de ku-cirkel on
eindig groot is geworden en waarbij de ka-cirkel
samenvalt met de keercirkel (zie figuur 21). De
poolnormaal blijft hierbij zowel tot de ku- als tot
de ka-kromme behoren, zodat ook het punt van
Ball weer in de buigpool wordt aangetroffen.
Combinatie van de stellingen 19 en 20 leert, dat
deze ontaarding, bij uitsluiting van doorslaande
standen, aileen kan optreden, wanneer de colli
neatieas loodrecht staat op de slingerstang en de
kruk in een lijn ligt met het gestel of wanneer de
collineatieas loodrecht staat op de kruk en de
slingerstang in een lijn met het lig!.
Deze ontaarding wordt ook weI de inverse cardanus-
ontaarding genoemd. .

~7.2. De cardanusontaarding (m -i>' 00, lo -* 00).

Deze ontaarding treedt op, wanneer zowel dojds 0
als Ro = 2R. Zij is een bijzonder geval van de
algemeen-cycloldale ontaarding, waarbij de dia
meter van de ka-cirkel oneindig groot is geworden
en waarbij de k u - als cirkel - samenvalt met de
buigcirkel (zie figuur 25). Daar de buigcirkel in
haar geheel samenvalt met een tak van de k isu,
elk punt van de buigcirkel, buiten de pool, als een
punt van Ball aan te merken.
Combinatie van de stellingen 19 en 21 leert, dat
de cardanusontaarding bij uitsluiting van door
slaande standen, alleen kan optreden, wanneer de
collineatieas loodrecht staat op de slingerstang en
de kruk in een lijn ligt met de koppelstang of wan
neer de collineatieas loodrecht staat op de kruk
en de slingerstang in een lijn met de koppelstang
ligt.

7.3. Het ontaardingsgeval, waarbij zowel l -* 00

als lo -* 00.

Dit is onbestaanbaar, omdat niet tegelijkertijd
R 2Ro en Ro = 2R kan zijn.

7.4. Het ontaardingsgeval, waarbij zowel dojds = 0
als P -* 00.

Dit kan alleen optreden, als de stangenvierzijde
een parallel-krukmechanisme is, omdat alleen in
dat geval de buigcirkel oneindig groot blijft.
In het algemeen komt deze ontaarding overeen
met een momentane translatie van de tweede orde.

7.5. Het ontaardingsgeval, waarbij zowel P -* 00

ais I -* 00.

Combinatie van de stellingen 20 en 22 leert, dat
dit ontaardingsgeval, bij uitsluiting van door
slaande standen, alleen kan optreden wanneer de
kruk evenwijdig loopt met de slingerstang en de
collineatieas loodrecht staat op de koppelstang.
Hierbij is de ka-kromme ontaard in een gelijk
zijdige hyperbool door de vaste draaipunten en
in de oneigenlijke rechte. Bij de ku-kromme is de
hyperbool nog weer ontaard in haar asymptoten,
zodat de ku-kromme bestaat uit de koppelstang
AB, de poolraaklijn p en de oneindig verre rechte.
Omdat de buigcirkel in dit geval samenvalt met
de poolraaklijn, als deelkromme van de ku , zijn
er oneindig veel undulatiepunten te vinden: elk
punt van de poolraaklijn is dan een punt van Ball.
In hoofdstuk IV zal aan dit ontaardingstype nog
bijzondere aandacht worden geschonken (zie fi
guur 42).

7.6. Het ontaardingsgeval, waarbif zowel P 00

als lo -* 00.

Combinatie van de stellingen 21 en 22 leert, dat
dit ontaardingsgeval, met uitsluiting van door
slaande standen, alleen kan optreden, wanneer
de kruk evenwijdig loopt met de slingerstang en
de collineatieas loodrecht staat op het gestel.
In dit geval is de hyperbool als deelkromme van
de middelpuntskromme zelf ontaard in twee onder
ling loodrechte lijnen. Hier bestaat de ka-kromme
uit 3 rechten: het gestel AoBo, de poolraaklijn p
en de oneindig verre rechte. De ku-kromme blijft
ontaard in een gelijkzijdige hyperbool door de
draaipunten A en B en in de oneigenlijke rechte.
In deze bijzondere ontaardingspositie van de stan
genvierzijde is, evenals in het meer algemene ont
aardingsgeval, waarbij alleen P -* 00, geen punt
van Ball te vinden.

8. De ontaardingen van de ku - en/of de ka

kromme bij de drie verwante stangen
vierzijden volgens Roberts

De samenhang tussen de verschillende ontaardin
gen van de brandpuntskrommen ku en ka wordt
d.m.v. de verwante stangenvierzijden volgens
Roberts in het volgende gegeven.

STELLING 23

Bevindt een der drie elkaar vervangende stangen
vierzijden uit CR zich in een stand, waarbij de
cirkelloopkromme enjof de middelpuntskromme
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ontaard zijn, dan is dat ook het geval bij de beide
andere stangenvierzijden. Daarbij bevinden zich
steeds twee stangenvierzijden in hetzelfde ont
aardingsgeval.

Welke ontaardingen aan elkaar zijn toegevoegd,
zal uit het vervolg blijken. De in de paragrafen
3 tim 6 behandelde ontaardingsgevallen zullen voor
het bewijs van deze stelling achtereenvolgens wor
den doorgenomen. Daarbij wordt gebruik gemaakt
van de in hoofdstuk II par. 1 afgeleide beschou
wing, waarbij de 3 vectorvergelijkingen, die be
horen bij de 3 stangenvierzijden uit CR, als voIgt
worden weergegeven (zie de figuren 12 en 13).

De onderlinge verwisseling der 3 bewegende stan
gen heeft dus plaatsgevonden op een wijze, welke
door deze 3 vectorvergelijkingen is aangegeven.
Ais eerste ontaardingspositie wordt beschouwd de
stand, waarbij in de oorspronkelijke stangenvier
zijde de koppelstang evenwijdig staat aan het
gestel. Dus b II d. Dan zal, zowel bij het rechter
als bij het linker vervangingsmechanisme 6f de
kruk 6f de slingerstang in een lijn met het gestel
komen te liggen. Beide vervangingsmechanismen
bevinden zich dan volgens stelling 20 in een
positie, waarbij aIleen de ku-kromme ontaard is
in de poolraaklijn en in een cirkel, die in de pool
aan de poolnormaal raakt. Geeft men de 3 ver
schillende stangenvierzijden uit CR de nummers
1, 2 en 3, dan heeft men dus de volgende 3 aan
elkaar toegevoegde ontaardingen:

koppelstang evenwijdig gestel, met ku en ka,
beiden ontaard in de poolnormaal en in een
cirkel door P, met middelpunt op de pool
normaal.

2 en 3 kruk of slingerstang in een lijn met het gestel,
met alleen ku ontaard in de poolraaklijn en
een cirkel door P, met middelpunt op de pool
raaklijn.

Ais tweede ontaardingspositie wordt het geval be
schouwd, waarbij de collineatieas loodrecht staat
op de koppelstang. Op grond van stelling 9 en de
in het voorgaande nader aangeduide vectorver
wisseling, staat bij ieder der vervangingsmechanis
men uit CR, de collineatieas loodrecht op de kruk
of op de slingerstang. Waardoor volgens stelling 19
in deze stangenvierzijden zowel de ku- als de ka,
kromme ontaard is in de poolnormaal en in een

a
b

b

b c=d
c a=d
a c=d

cirkel door de pool, met middelpunt op de pool
normaal. Bij nummering der 3 bij elkaar behorende
stangenvierzijden uit CR , heeft men dus de 3 vol
gende aan elkaar toegevoegde ontaardingsposities:

collineatieas loodrecht koppelstang met alleen
ku ontaard in de poolraaklijn en in een cirkel
door de pool met middelpunt op de pool
raaklijn.

2 en 3 collineatieas loodrecht op kruk of slingerstang
met zowel ku als ka, ontaard in de poolnormaal
en in een cirkel door de pool, met middelpunt
op de poolnormaal.

Een derde mogelijkheid is het ontaardingsgeval,
waarbij de collineatieas loodrecht staat op het
gestel. Op grand van stelling 8 blijkt dit ook het
geval te zijn bij de beide andere stangenvierzijden.
De 3 stangenvierzijden bevinden zich dus alle 3
in hetzelfde ontaardingsgeval. Men heeft dus bij
elkaar behorend

1, 2 en 3 collineatieas loodrecht op het gestel, met
alleen ka ontaard in de poolraaklijn en in

.een cirkel door de pool, met middelpunt op
de poolraaklijn.

Een laatste mogelijkheid heeft men nog in het ont
aardingsgeval, waarbij in de oorspronkelijke stan
genvierzijde de kruk evenwijdig staat aan de
slingerstang. Dus aI/c. Volgens de vectorverge
lijkingen der beide andere stangenvierzijden, komt
bij beide mechanismen de kruk of de slingerstang
in een lijn te liggen met de koppelstang. Op grond
van stelling 21 betekent dit, dat daarbij alleen de
ka,-kromme ontaard is in de poolraaklijn en in een
cirkel door de pool, met middelpunt op de pool
raaklijn. Men heeft daardoor de volgende, bij elkaar
behorende ontaardingssituaties der 3 genummerde
stangenvierzijden:

kruk evenwijdig slingerstang met in het alge
meen zowel ku als ka, ontaard in de oneigen
lijke rechte en in een gelijkzijdige hyperbool,
waarvan de asymptoten resp. langs de pool
raakUjn en door het collineatiepunt lopeno

2 en 3 kruk of slingerstang in het verlengde van de
koppelstang met alleen ka ontaard in de pool
raaklijn en in een cirkel door de pool, met
middelpunt op de poolraaklijn.

In het algemeen is in beide ontaardingsgevallen
geen punt van Ball te vinden, zoals gebleken is
uit de paragrafen 5 en 6 van dit hoofdstuk, en in
overeenstemming met de stelling van Roberts.
Een speciale toevoeging van ontaardingssituaties
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c (zie figuur 32),
a (zie figuur 32A).

kan worden verkregen door uit te gaan van combi
naties van mogelijkheden. Heeft men bij de oor
spronkelijke stangenvierzijde het in par. 7.5
genoemde ontaardingsgeval, waarbij niet alleen de
kruk evenwijdig staat aan de slingerstang, maar
bovendien de collineatieas PQ loodrecht staat op
de koppelstang AB, dan ligt bij beide vervangings
mechanismen de kruk of de slingerstang in een
lijn met de koppelstang, en staat een van beide
tevens loodrecht op de collineatieas PQ. Volgens
par. 7.2 bevinden deze stangenvierzijden zich in de
cardanuspositie.
Bij nummering van de 3 stangenvierzijden in CR
heeft men dus de volgende 3 bij elkaar behorende
ontaardingsposities:

kruk evenwijdig slingerstang en tevens colli
neatieas loodrecht op koppelstang met ku ont
aard in de oneigenlijke rechte, de poolraaklijn
en de lijn door het collineatiepunt Q loodrecht
op de poolraaklijn en met ka ontaard in de
oneigenlijke rechte en in een gelijkzijdige
hyperbool met asymptoten resp. langs de pool
raaklijn en door het collineatiepunt.

2 en 3 kruk in een lijn met de koppelstang, en de
collineatieas loodrecht op de slingerstang (of
de slingerstang in een lijn met de koppelstang
en de collineatieas loodrecht op de kruk) met
de stangenvierzijde verkerend in de cardanus
positie.

In beide ontaardingsgevallen bestaan, zoals bekend
uit de paragrafen 7.5 en 7.2 van dit hoofdstuk,
oneindig veel punten van Ball, zoals ook in over
eenstemming is met de stelling van Roberts.
Naar analogie van het voorgaande bestaan ook de
3, middels CR aan elkaar toegevoegde, ontaar
dingssituaties:

kruk evenwijdig slingerstang en tevens colli
neatieas loodrecht op het gestel met ka ontaard
in de oneigenlijke rechte, de poolraaklijn en
de lijn door het collineatiepunt Q loodrecht
op de poolraaklijn en met ku ontaard in de
oneigenlijke rechte en in een gelijly,zijdige
hyperbool met asymptoten resp. langs de pool
raaklijn en door het collineatiepunt.

2 en 3 kruk of slingerstang in een lijn met de koppel
stang en bovendien de collineatieas loodrecht
op het gestel met alleen de ka-kromme ontaard
in de poolraaklijn en in een cirkel door de
pool, met middelpunt op de poolraaklijn.

In deze ontaardingsgevallen bestaat, zoals bekend
uit de paragrafen 7.6 en 5 van dit hoofdstuk, geen
punt van Ball.

Tenslotte zijn middels CR nog speciaal aan elkaar
toegevoegd de inverse cardanuspositie, de alge
meen-cycloidale ontaardingspositie, waarbij of de
kruk of de slingerstang samenvalt met het lijnstuk
LLo van de poolnormaal (zie figuur IS), en de ont
aardingspositie met R = 2Ro, waarbij een der
draaipunten A en B samenvalt met het punt M
(zie figuur 15).

9. De ontaardingen van de ku • en/of de
ko·kromme bij die stangenvierzijden,
waarvoor BA = BBo = BK

De in deze paragraaf geformuleerde hoofdstelling
24 wordt met behulp van de hulpstellingen 25-27
bewezen.

STELLING 24

Bevindt een stangenvierzijdemet symmetrische
koppelkromme zich in een ontaardingspositie,
dan is dat eveneens het geval in de spiegelsym
metrische stand van de stangenvierzijde.

STELLING 25

Bevindt een stangenvierzijde (AoABBo) met
BA = BBo zich in de ontaardingspositie van
par. 7-5, dan is de spiegelsymmetrische stand
een cardanuspositie. Bevindt zij zich in de
cardanuspositie, dan is de spiegelsymmetrische
stand 6f een positie volgens par. 7-5 6f een
cardanuspositie.

De beide spiegelsymmetrische standen van de
stangenvierzijde kunnen volgens hoofdstuk I par. 5
worden voorgesteld door de vectorvergelijkingen

a + b + c d met b c
a + c + b d met c = b

De koppelstang en de slingerstang zijn daarbij
onderling in volgorde verwisseld. In de ontaar
dingspositie volgens par. 7.5 staat de kruk even
wijdig aan de slingerstang en de collineatieas lood
recht op de koppelstang. Door de verwisseling
van de koppelstang met de slingerstang bevindt
de stangenvierzijde zich in de spiegelsymmetrische
stand volgens par. 7.2 juist in de cardanuspositie.
Bevindt de stangenvierzijde zich in de cardanus
positie, dan bestaan er volgens par. 7.2 twee
mogelijkheden:

1) affb,PQ
2) c ffb, PQ

In het eerste geval geeft de verwisseling van b en c
de ontaardingspositie van par. 7.5. In het tweede
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geval (zie figuur 32A) wordt de spiegelsymmetri
sehe stand verkregen door spiegeling ten opziehte
van de gestellijn, zodat deze stand weer een ear
danuspositie is.

STELLING 26

Bevindt ee1!:..!.tangenvierzijde (AoABBo), waar
hij BA = BBo zich in een algemeen-cycloi:dale
ontaardingspositie, dan is in de spiegelsymme
trische stand l-l = 0 01 db/ds O. Bevindt
zij zich in de ontaardingspositie, waarhij
l-l = 0, dan kan de spiegelsymmetrische stand
hiermee samenvallen, zo niet, dan is de spiegel
symmetrische stand een algemeen-cycloi:dale ont
aardingspositie.

In de algemeen-eycloidale ontaardingspositie zijn,
volgens stelling 19, drie gevallen te onderseheiden:
PO 1- a, PO 1- c en b II d. Op grand van stel
ling 9 houdt de eollineatieas na de veetorverwisse
ling van b met c dezelfde riehting, zodat in de
spiegelsymmetrisehe stand de volgende mogelijk
heden komen: PO 1- a, PO 1- b of ell d. In het
eerste geval is weer dbjds = 0 en in de beide laat
ste gevallen is volgens stelling 20 l-l = O.
Omgekeerd geeft, volgens par. 4, de ontaardings
situatie, waarbij l-l 0 de drie mogelijkheden:
PO 1- b, ell d en a II d. In de spiegelsyrnrnetri
sehe positie worden door de vectorverwisseling
van b met c deze mogelijkheden: PO 1- c, b II d
en a II d. In de twee eerstgenoemde situaties is
db/ds = O. In het laatste geval ligt de kruk langs
de gestellijn, zodat op grond van het behandelde
in 1.5 de twee spiegelsyrnmetrisehe standen met
elkaar samenvallen (zie figuur 30) en in beide
standen is l-l = O.
Het bewijs van de volgende stelling zal wegens de
analogie met het voorgaande aehterwege worden
gelaten.

STELLING 27

Bevindt een..!!.-angenvierzijde (AoABBo), waar
voor BA BBo, zich in de ontaardingspositie,
waarhij lO-l = 0, dan is in de spiegelsymmetri
sche stand lO-l 0 01 P -* 00. Bevindt zij zich
in de ontaardingspositie, waarbij P -* 00, dan
is in de spiegelsymmetrische stand lO-l O.

Zowel wanneer lO-l = 0 als wanneer P -* 00 is
er geen punt van BalL
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Vit de stelling van Roberts en de stellingen 23,
25, 26 en 27 voIgt nu stelling 24.

10. Samenhang der oplossingen van het
hoofdprobleem met gebruikmaking van
de ontaardingen der cirkelloopkromme

Zoals in par. 1 van hoofdstuk I is uiteengezet,
wordt in dit boek als hoofdthema het probleem
gesteld een stangenvierzijde te construeren of te
berekenen, waarbij het koppelpunt een symme
trisehe koppelkromme beschrijft, die de vorm
heeft van een gesloten V, waarvan de zijden bij
benadering recht zijn. Dit wordt bereikt door het
koppelpunt twee syrnmetrisch gelegen punten van
Ball te laten doorlopen. Voorts sluiten de zijden
een voorgesehreven hoek 21:" in.
De stangenvierzijde, waarvoor = B B en_ _ 0

AK BK, kan met behulp van de stelling van
Roberts worden omgezet in een stangenvierzijde,
waarvoor BBo = Dit voIgt enerzijds
uit de gelijkvormigheid der koppeldriehoeken en
anderzijds uit de volgordeverwisseling der vec
toren, zoals aangegeven in par. 8 van dit hoofd
stuk. Daarrnee kan het zoeken naar stangenvier
zijden met symmetrische koppelkrammen beperkt
werden tot die, waarvoor BA = BBo
De oplossing van het probleem kan vereenvoudigd
worden door gebruik te maken van de ontaardin
gen der cirkelloopkromme. Voorts wordt het totale
aantal oplossingsmogelijkheden nog gehalveerd
door het bestaan van twee spiegelsymmetrische
standen van dezelfde stangenvierzijde, waarin de
constructie kan worden uitgevoerd.
Vit de besehouwingen van par. 9 voIgt, dat sleehts
een beperkt aantal typen ontaardingen der cirkel
loopkromme in aanmerking komt voor een op
lossing van het probleem. Het is de algemeen
cycloi:dale ontaarding, waarin het geval R 2Ro
op grond van stelling 26 kan worden overgevoerd,
terwijl de cardanusontaard~'ng, waarbij oneindig
veel punten van Ball voorkomen, afzonderlijk zal
worden besehouwd. Buiten beschouwing moet
worden gelaten het geval, waarbij de kruk AAo
in cen lijn met het gestel ligt, omdat blijkens de
afleiding van stelling 6 het koppelpunt K zich
in deze positie op de syrnmetrieas bevindt. Daar
het koppelpunt een punt van Ball moet zijn, vallen
ook de 2 symmetrisch gelegen undulatiepunten
hiermee sarnen, zodat de hoek [21:"1 in dit geval niet
anders dan 1800 kan zijn (zie figuur 30).



HOOFDSTUK IV De cardanusontaarding van de ku-kromme bij de stangenvierzijde
(AoABBo), waarvoor BA = BBo= BK

1. De stangenvierzijde met V-vormige, sym
metrische koppelkromme, die 2 punten
van Ball bezit

Bij de oplossing van het hoofdprobleem, geformu
leerd in de vorige paragraaf, waarbij de stangen
vierzijde zich in de cardanuspositie als ontwerp
positie bevindt, wordt begonnen met de bepaling
van het aantal ontwerpvrijheidsgraden.
In een gegeven positie heeft de stangenvierzijde
7 ontwerpvrijheidsgraden, te weten de 4 stang
lengten, de opstaande zijden van de koppeldrie
hoek en de positiehoek. Dit aantal ontwerpvrij
heidsgraden wordt tot 2 verminderd door de vol
gende te stellen eisen:

a. de koppelkromme moet symmetrisch zijn,
d.w.z. er moet worden voldaan aan de voor
waarden BA = BBo BK, wat een vermin
dering met 2 graden van vrijheid betekent.

b. de stangenvierzijde moet zich in de cardanus-
positie bevinden, welke 2 condities geeft
Ro = 2R en do/ds = 0.

c. het koppelpunt ligt op de buigcirkel, waardoor
het een undulatiepunt voor de koppelkromme
is.

De twee resterende ontwerpvrijheidsgraden worden
gebruikt voor de keuze van de hoek 2t' tussen de
benen van de V-vormige koppelkromme, en de
evenredige vergroting of verkleining van het me
chanisme.

FigUtJlf 32. Ca'fdanuspositie

De oplossing van het probleem, waarbij de stan
genvierzijde zich in de cardanuspositie bevindt,
is reeds ten dele gepubliceerd [19].

2. Kinematische achtergrond en constructie
van het mechanisme

Wanneer Ro 2R en do/ds 0, is de cirkelloop
kromme ontaard in de buigcirkel en de poolnor
maal (zie figuur 32). Daar de cirkelloopkromme de
meetkundige plaats is van mogelijke keuzepunten
A en B der stangenvierzijde, is het duidelijk, dat
in dit geval alleen de poolnormaal voor deze keuze
punten in aanmerking kan komen, daar de punten
van de buigcirkel een oneindig grote kromtestraal
in hun baan bezitten. Ret koppelpunt kan in elk
punt van de buigcirkel worden gekozen, omdat elk
punt van de buigcirkel bij de cardanusontaarding
een punt van Ball is. De middelpuntskromme is in
het geval van de ~~!!usontCl:arC!i:ng ontaard in de
poolnormaal, de poolraaklijn en de oneigenlijke
rechte. De vaste draaipunten Ao en Bo kunnen
alleen op de poolnormaal of op de poolraaklijn
worden gekozen. Wil men niet alle stanglengten
langs elkaar laten vallen, dan dient het draaipunt
B in de pool P te worden aangenomen. (In het
geval het draaipunt A met de pool samenvalt,
heeft men de situatie van figuur 32A, waarbij de

Figuur 32A
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stangenvierzijde niet aan de voorwaarde van
Grashof kan voldoen.)
Bij keuze van de verhouding bib liggen de punten
A, Bo en K op een aangenomen drkel om P. Er
zijn 2 snijpunten van deze drkel met de poolnor
maal en dus ook 2 keuzepunten voor het draai
punt A. Er zijn bovendien 2 snijpunten Kl en K 2

van deze drkel met de buigdrkel, zodat in totaal
4 verschillende typen oplossingen bij de cardanus
ontaarding zijn te onderscheiden. In elk van deze
gevallen heeft men, dat de kruk AAo in een lijn
ligt met de koppelstang AB, die op haar beurt
weer loodrecht staat op de slingerstang BBo.
De juiste positie van het gestelpunt Ao op de pool
normaal, kan bepaald worden met behulp van een
uit de formule van Euler-Savary afgeleide be-

. -2 --
trekkmg PA = AAw.AAo.
Volgens stelling 6 gaat de symmetrie-as van de
koppelkromme door Bo. De hoek 2r tussen de
rechte baandelen der nu V-vormige, symmetrische
koppelkromme, hangt bij de gekozen construetie
uitsluitend af van de gekozen verhouding bib.
In de spiegelsymmetrische stand der stangenvier
zijde, is de ku-kromme, blijkens stelling 25, ont
aard in de poolraaklijn, de lijn door het collineatie
punt Q loodrecht op de poolraaklijn en de oneigen
lijke rechte. De middelpuntskromme was ontaard
in een gelijkzijdige hyperbooL Blijkens par. 7.5
van het vorige hoofdstuk ligt in dit geval de pool
in het oneindige en staat de collineatieas loodrecht
op de koppelstang AB. De kruk AAo staat dus in
deze spiegelsymmetrische stand evenwijdig aan de
slingerstang BBo. Daar in dit ontaardingsgeval de
poolraaklijn, als deelkromme van de drkelloop-

Figuur 34
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Figuur 33

kromme, samenvalt met de buigcirkel, kunnen de
draaipunten A en B aIleen op de lijn door Q lood
recht op de poolraaklijn worden teruggevonden.
Omdat verder de collineatieas QP00 loodrecht staat
op de koppelstang, staat ook in de spiegelsymmetri
sche stand de slingerstang loodrecht op de koppel
stang. Ret koppelpunt K kan in de spiegelsymme
trische stand aIleen op de poolraaklijn, als de ont
aarde buigdrkel, zijn gelegen. In de spiegelsymme
trische stand der stangenvierzijde, heeft men dus
de configuratie van figuur 33. Ook in deze stand
liggen de punten A, Bo en K nog op een drkel om B.
De 4 te onderscheiden typen zijn in dit geval terug
te vinden, enerzijds in de mogelijkheid de koppel-



de krukcirkel rondloopt tegengesteld is aan de om
loopzin, waarmee tegelijkertijd het koppelpunt de
koppelkromme doorloopt en dat 7 < 0, als beide
omloopzinnen met elkaar overeenstemmen. Voort
gaande, is de hoek f) de kleinste hoek (niet ge
orienteerd), die de kruk AAo met het gestel AoBo
maakt, als het koppelpunt zich juist in een der
beide punten van Ball bevindt.
Met inachtname van deze tekenafspraken, is met
behulp van de figuren 42,45,47 en 48 af te leiden,
dat in elk van deze situaties de betrekking

driehoek ABK te spiegelen ten opzichte van de
koppelstang en anderzijds in de mogelijkheid het
collineatiepunt Q al dan niet tussen de gestel
punten Ao en Bo te leggen. De vier mogelijkheden
zijn afgebeeld in de figuren 42, 45, 47 en 48. Voor
het type van figuur 42 zijn de twee spiegelsymme
trische standen tezamen getekend in figuur 34.

3. Berekenin~ van de afmetln~en der stan
~envierzijdeen van enkele karakteristieke
~rootheden van de bijbehorende koppel
kromme 7 f) Yl (2)

a
b (I)

1+ (AB(lJS)

(5)

(6)

(9)

(8)

q2)1}1

(P3 + q2)1}1 - ! tan 7,

d

b

tan Yl = {q + fjJ3
+ {q

(dlb) 2

waarin

p = t - (1 - ! tan 7)2 en

q=(l-ltan7)3 itan7.

Een handig gebruik van de sinustafel doet de
voorkeur geven aan (3), daar de nauwkeurigheid
door interpolatie hoger is dan die welke kan wor
den bereikt met een berekening volgens (5). De
betrekking (4) kan worden omgeschreven volgens

2 - tan Yl(1 tan2 Yl)
tan 7 = ---;----'----:-;:;----'-

(1 tan Yl)2

kan worden neergeschreven. Verder is ook steeds

blcos2Yli = BS = QA = atanf) atan(7 +Yl).

Met (I) wordt dit

cos 2n = tan (7 + Yl). (3)

Deze formule kan oak omgewerkt worden tot

2 2 tan 7. tan Yl =

= (I + tan2Yl)(tan7 tanYi). (4)

Bij gegeven hoek 27 is dit een 3e graads vergelijking
in tan Yl. De oplossing hiervan kan geschreven
worden in de gedaante

Substitueert men de waarde voor cos 2Yl uit (3)
in de betrekking (1), dan ontstaat

1 - (AAoIBBo) cot (7 + n), (7)

terwijl uit de figuren voIgt

Combinatie van de beide voorgaande betrekkingen
levert een relatie, welke oak onmiddellijk uit de
figuren is af te lezen

als S het snijpunt van de poolraaklijn met AB
voorstelt. Deverhouding (ABIBS) is alleen negatief,
wanneer S tUSSEm de punten A en B ligt. Stelt men
AB = b > 0, dan is in elk van de genoemde
vallen BS = b cos 2Yb zodat

AAo cos 2Yl b" AAo
-- = waar I) --
BBo 1 + cos 2Yl ' BBo

De afmetingen van de stangenvierzijde zullen wor
den berekend aan de hand van die configuraties,
waarbij de stangenvierzijde zich in de, in par. 7.5
van het vorige hoofdstuk besproken, ontaardings
positie bevindt. De vier genoemde mogelijkheden,
die zich daarbij kunnen voordoen, zijn getekend
in de figuren 42, 45, 47 en 48. In elk van deze ge
vallen, staat de kruk AAo evenwijdig met de
slingerstang BBo. Het is dus mogelijk een teken
afspraak te maken voor de verhouding AAoIBBo:
liggen Ao en Bo aan dezelfde zijde van de koppel
stang, dan is deze verhouding positief, in het
andere geval negatief. Men krijgt daarmee in elk
van deze gevallen, met gebruikmaking van de
stelling van Bobillier, de betrekking

AAo QA
BBo QB

Hierbij is IYll = ~ BAK met - in ~ yl in,
als BA = BK, waarbij Yl > °als de orientatiezin
van de driehoeken ABK en BBoAo dezelfde is en
waarbij Yl < 0, als de orientatiezin van deze drie
hoeken van elkaar verschillend is. Deze definitie
is in overeenstemming met de afspraak, waarbij
Yl > °als het koppelpunt K en het gestelpunt Bo
niet gescheiden worden door de rechte door de
draaipunten A en B van de stangenvierzijde en
Yl < 0, als K en Bo aan weerszijden van AB ge
legen zijn. Om de af te leiden betrekkingen in de
vier genoemde gevallen van toepassing te doen
zijn, is het noodzakelijk am ook aan de hoek 7
een teken toe te kennen. Afgesproken wordt, dat
7 > 0, als de omloopzin, waarmee het punt A
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In de koppeldriehoek bestaat de betrekking

(AK)/b = 2 cos Yl. (10)

De in het voorgaande gedefinieerde hoek Yl geeft
zo voor alle configuraties een continue functie
2T(Yl). (Zie figuur 55.)

Uit de betrekkingen (I) en (8) voIgt, dat steeds

een betrekking, welke ook geschreven kan worden
als

De overgang van het eerste naar het tweede type
vindt plaats bij

80A

Figuur 35

waarin Ped de relatieve pool voorstelt van schakel
c ten opzichte van schakel d, enz. Aan deze gelijk
heid kan alleen voldaan worden, wanneer Ped=Pbd"

dus als de pool van de koppelstang ten opzichte
van het gestel zich in Bo bevindt, waarbij de
draaipunten A, Ao en Bo op een lijn liggen.
Uit de figuren 35 en 36 is met BA = BBo af te
leiden, dat

4. De overbrengingshoek flmln

lndien de koppelstang een te kleine hoek met de
slingerstang insluit, zal bijna geen krachtwerking
vanuit de aangedreven kruk AAo via de slinger
stang naar de uitgang kunnen worden doorgeleid.
De overbrengingshoek f-l wordt in een willekeurige
stand van de stangenvierzijde gedefinieerd als de
kleinste der beide optredende hoeken tussen de
koppelstang en de slingerstang.
Aangetoond zal worden, dat deze overbrengings
hoek f-l j uist een extreme waarde bereikt in die
2 standen van de stangenvierzijde, wanneer de
kruk AAo in een lijn ligt met het gestel AoBo. De
overbrengingshoek f-l bereikt een extremum, wan
neer OJbe = 0. Rierin stelt OJbe de hoeksnelheid
voor van de koppelstang AB ten opzichte van de
slingerstang BBo. Nu is

OJbe PedPbd,°= -- = --===--
OJbd, PedPbe '

(12)

(II)

(13)

I - sin 2Yl

sin ITI
BoEo

b

(AAo/BBo) ~! en (d/b) ;:;:: 1.

Volgens de gemaakte tekenafspraken heeft men
in de genoemde figuren, dat

Yl < - ln, (AAo/BBo) < 0, T > °
(zie figuur 48)

- in < Yl < 0, (AAa/BBo) > 0, T > °
(zie figuur 45)

°< Yl < + ln, (AAo/BBo) > 0, T > °
(zie figuur 42)

Yl > + tn, (AAo/BBo) < 0, T < °
(zie figuur 47).

Yl = - tn, (a/b) = 0, 2T = n, (d/b) = 2i ,

(AK)/b = 2i , (BoEo)/b = 2 en (EOU1)/b = 0.

De afstand tussen Eo en het punt van Ball U1
in de getekende posities wordt gegeven door de
betrekking

EOU1 I I - sin 2Yl I-- = cos 2Yl - .
b tan T

Ret snijpunt van de beide raaklijnen in de 2 pun
ten van Ball aan de koppelkromme wordt Eo ge
noemd. Uit de figuren blijkt, dat

BoEo sin ITI = b - b sin 2Yb

De overgang van het tweede naar het derde type
vindt plaats, wanneer 8

Yl = 0, (a/b) = i, 2T = 2 arctan 2 = 126°52',

(d/b) = i5i , (AK)/b = 2, (BoEo)/b = lSi en

(EOU1)/b = i·

De overgang van het derde naar het vierde type
vindt plaats, wanneer

Yl = + ln, (a/b) = 0, 2T = 0, (d/b) = 2i ,

(AK)Jb = 2i en (BoEo)fb = (EOU1)/b = 0. Figuur 36

38



De minimum overbrengingshoek wordt gedefini
eerd als de kleinste der overbrengingshoeken #1
en #2, in formule

(21)(dlb) - (AAoIBBo) = 2.

#min #1 = 0, (AAoIBBo) = - i,
(dlb) = 513, Yl = + 52°14' en 27' - 30°44'.

De afstand h tussen de beide snijpunten van de, door
het koppelpunt K doorlopen, koppelkromme met
de symmetrieas, kan op de volgende manier wor
den berekend. Blijkens figuur 59 is de afstand
KEo = 2b sin i(1I: - 2Y1 - #2). Anderzijds is in
figuur 60 de afstand van het koppelpunt tot Bo:
2b sin i(#l - 2Y1). Na aftrek verkrijgt men de al
gemeen ge1dige relatie

(dlb) = 513, Yl

overgaat. De fLmin zelf is in die grensgevaIlen gelijk
aan 90°.
Van bijzondere interesse zijn nog die grensgevallen,
waarbij #min = O. Blijkens (19) kan dit aIleen bij
het eerste en bij het vierde type voorkomen. Wan
neer #min = 0 is de stangenvierzijde in een zoge
naamde doorslaande stand te brengen. En dit
treedt op, wanneer de kleinste en de grootste stang
lengte samen juist gelijk zijn aan de som der beide
overblijvende stanglengten. Dit laatste is de grens
voorwaarde van Grashof. Substitueert men de waar
de #min = 0 in het linkerlid van betrekking (17),
dan verkrijgt men

h

b

Combineert men deze re1atie met (8), dan vindt
men fLmin = 0, aIs

(AAoIBBo) = t en (dlb) = 513.

Men vindt, dat de grensgevaIlen van Grashof bij de
cardanusontaarding optreden, aIs

#min = #1 0, (AAoIBBo) = 1,

en als

Voor sommige doeleinden, zoals het vervangen
van nokschijven met rechte flanken door stangen
mechanismen, waarbij de door een koppelpunt
beschreven baan juist de vorm van de bedoelde
nok heeft, is het van belang de kromtestralen in
de toppunten te kennen. Met het oog hierop zullen
de kromtestralen worden berekend van de koppel
kromme van de stangenvierzijde in de snijpunten
met de symmetrieas. De betrekkingen blijken
aIgemene geldigheid te hebben, dus ook voor die
stangenvierzijden, waarbij met is uitgegaan van de
cardanusontaarding. Zoals gebleken is uit par. 5
van hoofdstuk I, bevindt het koppelpunt zich juist
op de symmetrieas, wanneer de kruk AAo in een

(14)

(IS)

(16)

(17)

(20)(alb)2 + (dlb)2 = 2.

(dlb) + (alb) 2 cos t#1

(dlb) - (alb) = 2 sin f#2.

2 cos t#min (dlb) + (alb).

Daarnaast heeft men voor het tweede en derde type

2 sin !#min = (dlb) (alb). (18)

Volgens de betrekkingen (8) en (18) treedt voor
het tweede en derde type de kleinste #min op
wanneer (alb) t, dus juist wanneer het tweede
en derde type in elkaar overgaan. Voor het tweede
en derde type heeft men dus

#min ~2arcsinl(5i-l) 36°. (19)

Door Alt [20J is de ongelijkheid #min ~ 30° als een
criterium voor de bruikbaarheid aanvaard. Dit
criterium zal ook hier worden aangehouden, waar
uit voIgt, dat elke oplossing van het tweede en
derde type aanvaardbaar is.
In figuur 54 is fLmin als functie van 27 in grafiek
gebracht. In het aIgemeen kan men opmerken, dat
#min maximaaI wordt bij die stangenvierzijden,
waarvoor #1 = #2. In dit geval wordt de arbeids
overdracht in de ongunstigste stand via de slinger
stang zo groot mogelijk. De betrekkingen (14) en
(15) leveren voor het gevaI, dat #1 #2 de een
voudige relatie

Met behulp van de betrekkingen (8), (14) en (15)
leidt men af, dat waar voer het eerste en vierde
type mechanisme (AAoIBBo) < 0, voor beide ook
#1 < #2. Voor het tweede en derde type geldt
anaIoog, dat #2 < #1. Voor het eerste en vierde
type heeft men dus, dat

en

Deze betrekking geldt voor aIle stangenvierzijden
met optimaIe overbrengingshoek #min. Met ge
bruikmaking van betrekking (8) komt er

AAo (AAo _ 1) O.
BBo

Daar steeds (A A o/BBo) I bij de cardanusont
aarding, treedt de gelijkheid #1 #2 aIleen op,
in die extreme gevallen, waarbij (alb) o. Dit is
het gevaI, wanneer het tweede en het derde type
:tne~hanisme resp. in het eerste en het vierde type
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Met KKo = PK, kan dit geschreven worden als

YI < 0 als 2-1' > 126°52'

Yl > 0 ais 21' < 126°52'.

Wordt rekening gehouden met de tekenafspraak
voor YI, dan gelden de betrekkingen (23) en (24)
voor alle 4 te onderscheiden typen van de carda
nusontaarding. Deze tekenafspraak komt bij de
cardanusontaarding neer op

lijn met het gestel AoBo ligt. (Zie de figuren 59
en 60.) In elk van de twee standen, waarbij dit
plaats vindt, zal de kromtestraal in het bijbeho
rende toppunt van de koppelkromme worden be
rekend.
In de positie van figuur 59 blijkt, dat

<J: AoBoW l,u2 en dat

<J: BBoK = <J: BoWKw YI t,u2.

Een bijzondere schrijfwijze voor de stelling van
Euler-Savary tweemaal toegepast levert

PA2 = AAo. en PK2 KKo.KKw,

PK,
b I

2 sin (t,ul - YI) I
---:-:-:--,---=----:-:......:..--- . (24)
1 (dla) cot t,ul cot (t,ul - YI)

waarin Aw en K w punten van de buigcirkel zijn.
De eerste betrekking levert de relatie

=PA+

In de grafiek voor YI als functie van 21', berekend
volgens betrekking (3), zijn de tekenafspraken
nader aangegeven en verwerkt. (Zie figuur 55.)

die met

PKw = PAw sin(YI i,u2) cos-l i,u2

en de tweede betrekking de gedaante

"Pmax in - ,umin. (25)

Tensiotte kan men de relatieve afstand (BoEo)fb
met behuip van figuur 58 vaststellen. De verhou
dingen (EOUI)/b, 0, (hlb), (PK,)/b en (PK.)/b kunnen
voor het 2e en 3e type van de cardanusontaarding
(waarbij IpB 0°) worden afgelezen in de gra
fieken 69 tIm 73 en voor het 4e type in de grafieken
89 tIm 93.
Bovendien zijn de belangrijkste uitkomsten, betrek
king hebbend op het tweede en derde type, in
tabel 1 opgenomen.
In de figuren 37 tIm 46 zijn de voornaamste van
de in deze tabel opgenomen stangenvierzijden, in
de volgorde van toenemende hoek 27, afgebeeid.

5. Bespreking der numerieke uitkomsten aan
de hand van grafische afbeeldingen

In de grafieken 54 tIm 58 zijn de rekenresultaten,
verkregen uit de voorgaande betrekkingen, voor
alle 4 te onderscheiden typen vastgeIegd. Daaruit
bIijkt de continue overgang van het ene type in
het andere.
Voor een globale bepaling van de afmetingen van
het mechanisme, kan men met behulp van deze
grafieken ais voIgt te werk gaan: Bij keuze van 21'
wordt allereerst Y1 afgelezen uit figuur 55. Vervol
gens wordt 0 berekend uit (J = 7 + YI. In figuur
56 wordt het bij (J behorende verhoudingsgetal
dlb afgelezen, waarna de verhouding alb met behuip
van figuur 57 kan worden vastgesteid. De over
brengingshoek ,umin kan uit figuur 54 worden
bepaald. Daarbij is te bedenken, dat de drukhoek
"Pmax direct berekend kan worden met de formule

d
(d - a),

a

d
a) = - (d + a),

a

l,uI-2bsin

(d - a)2
a)+---

a

(d + a)2 _ (d
a

= (d

(dla)(d+a) cos

PK2 PK2

KKw PKw

4b2 sin2

die met

PKw = PAw cos (i,ul - YI) sin-l l,ul

Ieidt tot

aanneemt. Met KKo PK. wordt dit

PK. I 2 cos (YI t,u2) I
b = 1 + (dla) tan t,u2 tan (YI + t,u2) . (23)

In de positie, zoais getekend in figuur 60, heeft men

<J: BPA = <J: PWAw = t,ul en

<J: KwPW !,ul - YI.

Met PA 2 AAo.AAw ontstaat in dit geval de
relatie

PAw = AAw
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tabel 1 ~
27 0° 15° 30° 45° 60° 72° 90° 120° I 135° 150° 165° 175° 180°

1'1 45° 41°07' 36°57' 32°26' 27°33' i 23020' 16°28' 3°21'22' _4°11' 12"43' -23°04' -32°46' -45°

alb 0 0,11905 0,21723 0,29812 0,36402 0,40695 0,45632 0,49828 0,49734 0,47454 0,40932 0,29278 0

dlb 21 1,33280 1,27000 1,22170 1,18510 1, 16250 1,13830 1,11881 1,11920 1,13030 1,16140 ' 1,22478 21

(AK)lb 21 1,50674 1,59840 1,68804 1,77334 1,83644 1,91796 1,99658 1,99468 I 1,95094 1,84010 1,68176 21

(BoEo)/b 0 0,07025 0,15165 0,24742 0,36000 0,46315 0,64606 1,01858 1,24000 1,48000 1,73580 1,91200 I 2
--I-

(EoUll/b 0 0,06549 0,13107 0,19615 0,26061 0,31113 0,38279 0,48232 0,51484 0,52004 0,46641 0,33076 0

P,1 90° 86"54' 83°56' 81"06' 78°28' 76°36' 74°16' 72°06' 72°09' 73°16' 76°30' 81 018' 90°

:2=p,ml~l~ 74°44' 63°32' 55°00' 48°28' 44°24' 39°52' 36°09' 36°22' 38"17' 010' 55°33' 90°

48°37' 51°57' 54°56' 57°33' 59°20' 61°28' 63°21' 63°19' 62°17' 59°26' 54°44' 45°

h/b 0 0,31788 0,55106 0,71964 0,83228 0,88446 0,90392 i 0,78142 0,64892 0,48266 0,24512 0,07556 0

(pK, )/b 0 0,00003 0,00239 0,00867 0,02215 0,04122 0,091271 0,28398 0,48820 0,83400 1,81040 4,25120 0

(pK.)lb 0 0,00930 0,07053 0,21388 0,43245 0,64040 0,96570 1,44623 1,64135 1,81850 2,04000 2,46830 0

Figuuy 37

Figuuy 39

Figuuy 38

Figuuy 40
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HOOFDSTUK V De algemeen-cycloidale ontaarding der ku- en ka-kromme bij de
stangenvierzijde (AoABBo), waarvoor BA BBo= BK

1. Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de algemeen-cycloidale
bewegingspositie der stangenvierzijde als ontwerp
positie gebruikt bij de oplossing van het hoofd
probleem, geformuleerd in par. 10 van hoofdstuk
III. Bij deze constructie wordt het totale aantal
ontwerpvrijheidsgraden, evenals in het vorige
hoofdstuk, tot 2 teruggebracht en weI door de vol
gende te stellen eisen:

a. de koppelkromme moet symmetrisch zijn, wat
een vermindering met 2 graden van vrijheid
betekent,

b. de stangenvierzijde moet zich in de algemeen
cydoidale ontaardingspositie bevinden, welke
eis de conditie geeft d<5/ds = 0,

c. het koppelpunt ligt in de buigpool W, die bij
deze ontaarding het enige punt van Ball is.
Deze eis leidt tot 2 condities.

De twee resterende ontwerpvrijheidsgraden worden
gebruikt voor de keuze van de hoek 2T tussen de
benen van de V-vormige koppelkromme en de
evenredige vergroting of verkleining van het
mechanisme.
De oplossing van dit probleem, waarbij de stangen
vierzijde zich in de algemeen-cycloidale ontaar
dingspositie bevindt, is reeds ten dele gepubli
ceerd [21J.

2. Beschrijving van de constructie

De 3 keuzemogelijkheden voor de situering van een
stel draaipunten A en B op de ontaarde cirkelloop
kromme, voor het geval de stangenvierzijde zich
in de algemeen-cycloidale bewegingspositie be
vindt, worden onderzocht.
a) De eerste mogelijkheid is de keuze van het
draaipunt B op de poolnormaal en A op de k u

cirkel. Enerzijds heeft men dan PB2 BBo.BBw,

met Bw = W U = K en anderzijds dient vol
daan te zijn aan de symmetrievoorwaarden BA =

= BBo BK. Dit leidt er toe, dat PB2 BW2
•

Dit betekent, dat het draaipunt B alleen in het
middelpunt van de buigcirkel kan worden gekozen.
Maar wegens de symmetrievoorwaarden kan het

draaipunt A dan slechts in de pool worden geno
men, zodat Ao ergens op de poolraaklijn ligt. Daar
bij de algemeen-cycloidale ontaarding de pool
raaklijn geen deelkromme is van ka, kan Ao daar
niet op gelegen zijn en is de eerste mogelijkheid
in het geval, dat BA BBo BK dus niet uit
voerbaar.

b) De tweede mogelijkheid is de keuze van beide
draaipunten A en B op die cirkel, die deelkromme
is van ku . (Zie figuur 29a.) De constructie van de
stangenvierzijde verloopt dan als voIgt. Men gaat
uit van een willekeurige verhouding tussen de ku

en ka-cirkeldiameters l en to en construeert daarbij
de buigcirkel met behulp van de betrekking

1 lID I .
~ - t - it aatste vindt plaats 111 de
t 0 <5

vorm van een zg. X-Y-constructie [22J, zoals aan
gegeven in figuur 29a. Het punt B op k u varieert
men tot BBo BK met K = U = W. Daarbij
blijft het punt Bo op de cirkel, die deelkromme is
van ka. vVegens de symmetrievoorwaarden BA =

= BBo BK wordt nu het draaipunt A gevonden
in een der twee snijpunten van de ku-cirkel met
een cirkel met middelpunt B en straal BBo. In
de figuur zijn de 2 oplossingen aangeduid door de
stangenvierzijden (AoABBo) en (Ao'A'BBo). In
figuur 29b is voor de eerste oplossing de bijbe
horende koppelkromme getekend, terwijl figuur
29c bovendien nog de spiegelsymmetrische stand
van deze stangenvierzijde te zien geeft. Er is in
dit geval niet voldaan aan de voorwaarde (8) van
hoofdstuk I, zodat Bo een reeel, niet geisoleerd
dubbelpunt is. Wanneer b = c wordt de voor
waarde van Grashof a d < 2b. Het blijkt, dat
met A op de ku-cirkel hier nooit aan voldaan kan
worden. Dit betekent, dat geen der 4 schakels een
volle omwenteling Lo.v. het gestel kan maken,
zodat deze mogelijkheid niet aan de nevenconditie
volgens hoofdstuk I par. 1 voldoet.

c) Blijft over de derde en laatste mogelijkheid,
waarbij het draaipunt A op de poolnormaal en B
op de ku-cirkel wordt aangenomen. Evenals in het
vorige geval, wordt het punt B op de ku-cirkel
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ka

Figuur 49 ku

gevarieerd tot BBo = BK. (Opgemerkt wordt, dat
het punt Book exact kan worden bepaald.) Het
draaipunt A wordt bij deze constructie gevonden in
een van de twee snijpunten van de poolnormaal
met een cirkel met middelpunt B en straal BBo.
Een van beide snijpunten valt juist samen met het
punt van Ball, dat voor de keuze van A niet in aan
merking komt. Het gestelpunt Ao ligt eveneens op
de poolnormaal en wordt gevonden met de betrek
king PA 2 AAo. waarbij A w = W = U = K.
De cunstructie van de stangenvierzijde is bij wille
keurig gekozen verhouding l/lo weergegeven in de
figuren 52 en 50, resp. voor negatieve en positieve
lo. Bij bepaalde keuze van de verhouding l/lo vindt
men een bepaalde hoek 2'7' tussen de rechte flank
zijden der V-vormige, symmetrische koppelkrom
me. Bij variatie van de verhouding l/lo kunnen
andere hoeken 2'7' worden gevonden. Het zo ge-
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vonden verband is in een grafiek samengesteld.
(Zie figuur 53.)
In die gebieden, waar de constructie betrekkelijk
nauwkeurig kan worden doorgevoerd, zijn de
waarden in overeenstemming met de berekende
waarden, die met de analytische methode verkre
gen worden. Gegeven deze grafiek kan men bij
elke gewenste hoek 2'7' de waarde l/lo aflezen en de
constructie van de stangenvierzijde uitvoeren.
In figuur 31 is de spiegelsymmetrische stand van de
stangenvierzijde getekend voor 2'7' 450

• Daarbij
staat de collineatieas PQ loodrecht op de koppel
stang AB en is ku ontaard in de poolraaklijn en een
cirkel door P, A en B met middelpunt op de pool
raaklijn.
Op grond van stelling 6 gaat de symmetrieas bij
deze constructie door het vaste draaipunt Bo en
maakt een hoek van (in - Yl) met het gestel AoBo.



Figuur 50

\

p

3. Afleiding van de betrekkingen tussen de
afmetingen en andere kinematische groot
heden

De analytische methode, die overeenkomt met de
onder c van de vorige paragraaf beschreven con
structie, wordt behandeld aan de hand van de
configuraties der figuren 50 en 52. In figuur 50
wordt de hoek Yl, in overeenstemming met de
tekenafspraak in het vorige hoofdstuk, negatief
genomen, omdat in de constructiestand van het
mechamsme de punten K en Bo aan weerszijden
van AB liggen. In figuur 52 is Yl > 0, omdat
K en Bo dan aan dezelfde zijde van de koppel
stang AB liggen.
De grootheid lo is in figuur 50 positief en in figuur
52 negatief, omdat Lo en W in de eerste figuur aan
dezelfde zijde van p en in de tweede figuur aan
weerszijden van p gelegen zijn.
Voor de poolcoordinaat cp houdt men zich aan de
tekenafspraak, zoals aangegeven in par. 1 van

hoofdstuk III. Zij ligt steeds in het interval
o ~ cp < n. Voor het configuratietype van figuur
50 heeft men, dat 0 CPB < In, terwijl de pool
coordinaat CPB voor het configuratietype van
figuur 52ligt in het interval [In, n]. Dit berust op
het feit, dat om symmetrieredenen voor de op
lossing van het hoofdprobleem het punt Bo steeds
aan dezelfde zijde van de poolnormaal gekozen
kan worden.
Zoals gebruikelijk, is voor een punt X in het boven
halfvlak rx PX > 0 en in het benedenhalfvlak
rx = PX < O. De tekenafspraak voor lijnstukken
is hiermee in overeenstemming te brengen.
Met deze tekenafspraken vindt men voor de con
figuraties van de figuren 50 en 52 de volgende
betrekkingen

6 - BBo (lo l) sin cp, waarbij 161 b.

Voor het configuratietype van figuur 50 is 6 > 0,
voor dat van figuur 52 is 6 < O.
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Aangezien uit de genoemde figuren blijkt, dat
~ BoAoP = T - I'll vindt men voor de cotangens
van deze hoek een relatie, waarin T voorkomt

Betrekt men alle voorkomende lengten op de groot
heid lJ en duidt men de ten opzichte van deze
grootheid genormeerde lengte door een accent aan,
dan worden deze betrekkingen

1 1 1
(de reeds bekende relatie tus-

1 10 d sen de cirkeldiameters 1, 10

end)

b2 + 152 - 2M COSy1 = 12 sin2 q;

(cosinusregel in PBU)

en b sin(- 1'1) 1sin q; cos q;

(sinusregel in /:, PBU)

Opgemerkt wordt, dat 1 > 0, omdat~ezien de
figuren 18, 19 en 20 voor 1< °ook BBo <
waardoor de onder c van de vorige paragraaf be
schreven constructie niet uitvoerbaar is. Voor de
y-coordinaat van het punt B vindt men de vol
gende aan elkaar gelijk gestelde uitdrukkingen

15 - bcos 1'1 1sin2 q;.

1 = (lo' -1') sin q;,

1 1
Y-ll= 15'

1 + 15'2 - 2d'b' cos 1'1 1'2 sin2q;,

b' sin (- 1'1) l' sin q; cos q;,

15' - b' cos Y1 l' sin2 q;.

(1)

(2)

(3)

(3a)

(4)
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(6)cot (T - 7'1) tan tp
1-l' sin tp

cos 7'1 cos tp

De betrekkingen (1) en (2) leveren een relatie voor
de genormeerde buigcirkeldiameter 15'

15' = l' l'2 sin tp, (7)

Vit de twee figuren voIgt nog de relatie

PBo' lo' sin tp,

welke samen met de voorgaande betrekking, inge
vuld in formule (5), de relatie geeft

1 - l'2 sin2 tp
cot (,. - 1'1) = tan tp + 2l 'b' .o cos 1'1 sm tp cos tp

Met behulp van (1) kan dit ~envoudigergeschreven
worden in de vorm

(5)

- PAo + PBosintp
cot(,. - 1'1) = -

PBocostp

(PAo'/PBo') + sintp

- 15(2b cos 7'1 - 15)
-PAo= ,

2b cos 7'1

welke na normering en met behulp van (3) kan
worden omgevormd tot

1 -l'2 sin2 tp
- PAo' = ----

2b' cos 1'1

costp

De betrekking PA 2 = AAw.AAo kan geschreven
worden in de gedaante
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welke ingevuld in (3) na deling door I + l' sin qJ

( 0) een relatie voor cos Yl geeft

2l'b' COSYl 1-l' sinqJ + l'2(1 + l' sinqJ). (8)

Eliminatie van (j' en b' cos Yl uit de betrekkin
gen (4), (7) en (8) heeft als resultaat

I -l' sin + 2l'2 sin2 m
~= T. M

I + qJ

Formule (I) kan geschreven worden volgens

zodat (8) overgaat in

b' 1 3P 3p2 ofCOSYl = -----
l'(1 P)2

1 - 3P + 3p2
cos Yl = ub'(1 _ P)

sinYl

Verder is
P(u2 P2)i

tan Yl = 1 3P + 3p2 .

Blijkens (10) is sin qJ = (pju) en dus

(u2 P2)i
cosqJ= ---

u

Substitueert men de voorgaande uitdrukkingen
voor de trigoniometrische functies in het rechter
lid van (6) dan ontstaat

cot 7' + tan
-

1 - cot 7' tan Yl

p u2(1 - P) pu2

(u2 - P2)* + 2(1 - 3P + 3p2)(u2 _ P2)*

terwijl tevens

u2 (1 - P)(I - 3P + 4p2).

Met de definitie voor u voIgt met (3a) en (10), dat

P(u2 P2)i

ub'(1 - P)

waarin de parameter u is ingevoerd door

u = l'(1 - P),

(10)
p

l' sin qJ
1 - P,

waarin p lllo_
Dit ingevuld in (9) geeft de relatie

l'2 = I - 3P + 4p2
1 - P ,
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welke met u = l'(l P) de gedaante aanneemt

(22)

(17)

(19)

(20)

1) ; (21)

uitdrukking

bedenkt men voorts, dat combinatie van de betrek
kingen (11) en (21) de relatie levert

tan 7'

tan Yl q

dan kan men met behulp van de relaties (11), (12)
en (22) het rechterlid van (20) als een functie van
q schrijven

d 2{(3q2 1)2 +2q3(q2 + 1)(2q2+q + 1)2}!

b (3q2 l)(q + I)(2q2 - q 1)

Schrijft men dit in de tussenvorm

d + tan27')!

b tan 7' cot Yl)

en werkt men de trigoniometrische
voor tan Yl om tot

(1 3q2)2tan2 Yl 2q(q - 1)2(q2

Na deling van teller en noemer door de factor
(2q2 - q 1)(q + I)! wordt dit

~ = 2 (~2q3+4q2+q I)!
b 3q2 + 1 q+ 1 . (23)

Met behulp van de figuren 50 en 52 is de volgende
geometrische betrekking af te leiden

BoEo d' - lo' sin2 tp
-b- = b' sin 7' (24)

Vervangt men hierin de uitdrukking lo' sin2 tp

door u( I p P)' dan is dit te schrijven als

BoEo u2 - p(1 - P)
b ub'(1 _ P)2 (1 cot 2 7')!.

Maakt men voorts gebruik van de betrekkingen

Met behulp van de uitdrukking voor cos Yl en
formule (16) kan ook deze verhouding in q wor
den uitgedrukt

a 2q2 ( q + 1 )!
b 3q2 + 1 2q2 q l' (18)

Zowel in figuur 50 als in figuur 52 vindt men twee
aan elkaar gelijk te stellen uitdrukkingen voor de
x-coordinaat van het punt Bo

d sin (7' - Yl) = PBo cos tp.

Met (3a) kan dit geschreven worden als

AoBo d lo sin Yl
BBo b l sin - Yl) .

Vit PAil = AAw.AAo voIgt, dat

AAo a {2 cos Yl - W/b')}2
BBo b 2COSYl

(13)

(12)

(14)

(15)

(16)

u

p = (lllo) l(1 - q).

d'

d' = 2b' ( 2q 2 - q + 1)!
q + I q 1

met WI 1.

(I - P)2 '

of als functie van q

De grootheid u, in het voorgaande geschreven als
een functie van p, kan met behulp van deze
laatste betrekking in q worden uitgedrukt

u = !(q 1)!(2q2 - q I)!b',

waarbij WI = 1.
Zoals gebleken is, zijn geen oplossingen mogelijk
met de buigcirkel en de ku,-cirkel aan weerszijden
van de poolraaklijn. Dit betekent, dat l' het teken
heeft van b', zodat met P look u op grond
van haar definitie het teken van b' heeft. Dit is
in formule (13) tot uitdrukking gebracht. De ge
normeerde buigcirkeldiameter l/ kan met behulp
van (2) worden geschreven in de vorm

l'
d'=---

p'

Na substitutie van de waarde voor tan Yl uit het
linkerlid en na enige omwerking ontstaat

(cot 7')(u2 - p)! X

X (2 - 13P + 34p2 - 45pS + 30P4 - 8pS)

(1 - 3P 3p2)(1 - 2p + P2).

Na deling door (1 P) 2 (* 0) wordt gevonden

(cot 7')(u2 - P2)! X

X (2-9P + 14p2 8pS) = 1-3P 3p2.

Stelt men tenslotte p = l(1 - q), dan vindt men
de relatie tussen 27' en lllo

2qS(q2 + 1)(2q2 +q + 1)2 (11)
tan2 7' = (3q2 1)2

waarin q = 1 2(lllo).
Men vindt hieruit, dat steeds q 0, zodat alleen
oplossingen mogelijk zijn bij verhoudingen

(lllo) ~ l·
De relatie (11) stelt bij gegeven hoek 27' een ge
graads polynoom in q voor. Door bij herhaling1gebruik te maken van de regula falsi kan hieruit

I de reele wortel voor q numeriek nauwkeurig wor
den berekend. Op haar beurt kan hieruit de door p
voorgestelde verhouding lllo uit de volgende be
trekking worden vastgesteld
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Bovendien heeft men voor Ip = IpB nog de relatie

Met inaehtname van de tekenafspraak voor YI kan
vergelijking (21) nog gesehreven worden als

q I
tanYl = + 3q2 + I {2q(q2 I)}t. (28)

(UEo)/b 10'b'sinlpcoslp-{(BoEo)lb}cosT. (26)

Dit kan met behulp van betrekking (3a) worden
geschreven als

OEo (u2 - P2)t B";;E"o I

b ub'(1 - P) b (I tan2 T)t'

Met behulp van de betrekkingen (II), (12), (13)
en (25) wordt deze uitdrukking

(31)10 = 2 .( 2q2 - q + I )t
b 1 q q+l

tot gevolg, dat bij deze grenssituatie

en

Opgemerkt wordt, dat de verhouding 1110 van teken
wisselt, aIs IlIa de waarde 0 passeert.
Voor positieve waarden van 1110 en negatieve waar
den voor Yl heeft men de situatie, zoals geschetst
in figuur 50. Voor negatieve waarden van 1110 en
positieve waarden voor Yl krijgt men de situatie
van figuur 52. De in dit hoofdstuk afgeleide be
trekkingen zijn door deze tekenafspraken, voor
alle eonfiguraties overeenkomende met die van
de figuren 50 en 52, van toepassing. De tekenwisse
ling van 1110 en Yl vindt gelijktijdig plaats in de
situatie overeenkomende met de cardanuspositie.
De cardanuspositie kan namelijk beschouwd wor
den als een bijzonder geval van de algemeen
eycloidale bewegingspositie, waarbij de waarde
1/10 O.
Op grond van eontinuiteitsoverwegingen dient het
koppelpunt bij de overgang via de eardanuspositie
ook dan in de buigpool W U gelegd te worden.
Hoewel volgens het vorige hoofdstuk het in het
algemeen mogelijk is het koppelpunt in het geval
van de cardanusontaarding in een ander punt van
de buigcirkel te leggen, kwam in het geval, dat
Yl 0, het koppelpunt ook daar in de buigpool
tereeht. Dit betekent, dat in de overgangssituatie
de eonstruetieoplossingen, volgens beide hoofd
stukken met elkaar overeenstemmen. In deze over
gangssituatie heeft men dus, dat IpB Yl = 0,
dat 1110 = P 0, datu q = I, terwijl 2T =

2 arctan 2 126°52'. In grafiek 55, waarin
2T is uitgezet tegen Yl, snijdt de lijn, overeen
komende met oplossingen volgens de algemeen
eycloidale bewegingspositie, de 2T-as bij 2T =

= 126°52'. Dit is dus eveneens het geval met de
in dezelfde figuur getekende kromme overeen
komende met oplossingen volgens de cardanus
positie. Elj de algemeen-eycloidale bewegings
positie is de hoek Y1 positief als T > arctan 2 en
negatief als T < arctan 2.
In de grenssituatie yolgens figuur 21 heeft men de
situatie, waarbij de stangenvierzijde zich in de
inverse eardanuspositie bevindt. Zoals men in het
voorgaande gezien heeft, nadert in deze grens
situatie de grootheid q tot oneindig. Dit heeft
blijkens de betrekkingen (II), (12), (13), (16), (18),
(23), (25), (27), (28), (29) en de betrekkingen

!.- ( 2q2 q + 1 )t
b q + I (30)

(27)
b

(11), (12) en (13), dan ontstaat

BORo 2
-:---c:--=--::-------:-:- X

b (q I) q I)

[

2q(2q2 -q + 1)(2q4 + )1
X 2q3 +4q2 q+ I) . (25)

q2+ I

Met behulp van de figuren 50 en 52 kan men ook
aantonen, dat

I q
tan IpB = {2q(q2 I)}t . (29)

De vergelijkingen (14), (15), (20), (22), (23) en (24)
uit het vorige hoofdstuk blijven wegens hun alge
meenheid ook geldig voor de eonstructie van dit
hoofdstuk.
Bij continue wijziging van de verhouding 1110 heeft
men de in par. 3 van hoofdstuk III bedoelde eyclus
van figuren. De oplossingen in de algemeen
cycloidale bewegingspositie blijken alleen mogelijk
te zijn voor die situaties, waarvan de figuren 21
tot 27 van deze eyclus een beeld geven. Dit moge
blijken uit de volgende besehouwing: in de grens
situatie, waarbij q -i>- 00 nadert blijkens (II) de
hoek 2T van beneden asymptotiseh tot 180°, om
dat het reehterlid van (II) een monotoon stijgende
funetie is van q. Deze grenssituatie tteedt op in
het geval, waarbij de ku-cirkeldiameter 1 -i>- 00 en
de ka-cirkel samenvalt met de keercirkel. Dit is het
geval bij de eardioide-beweging. (Zie figuur 21.)
De andere grenssituatie wordt vastgelegd door de
conditie 1110 t. Dit komt overeen met eenhypo
eycloidale bewegingspositie, waarbij R = tRo, zo
als afgebeeld in figuur 27. Hieruit blijkt, dat voor
alle situaties (l/~) l en - I (~/lo) I.
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4. De minimum overbren~in~shoekPmln

Evenals in het vorige hoofdstuk heeft men de
betrekkingen

Hierin stellen a, b en d alle uitsluitend positieve
lengtegrootheden voor. De minimum overbren
gingshoek is de kleinste van de steeds positief
genomen hoeken III en 1l2, dus

Na uitwerking krijgt dit de vorm

18q7 - q6 + 4q5 - 3q4 + 2q3 3q2 0. (37)

Het blijkt, door herhaalde toepassing van de
regula falsi, dat de enige reele waarde van q is
q = 0,73035. Daarmee vindt men met behulp

en

Ilm1,n = 2 arcsin t{(djb) - (ajb)}
als 99,23° < 2'7" ~ 180°. (39)

Bovendien blijkt meruit, dat Ilmtn = III = 0°,
wanneer q = 0, dus juist in het grensgeval van de
hypocycloidale bewegingstoestand, waarbij RjRo=

= t, terwijl Ilm1,n 112 0°, wanneer 1jq = 0,
behorende bij het grensgeval van de cardioide
bewegingspositie.
Door sommige auteurs wordt de voorkeur ge
geven aan de drukhoek VJ in plaats van de over
brengingshoek Il. De drukhoek VJ wordt voor een
bepaalde stand van het mechanisme gedefinieerd
als de kleinste hoek tussen de werklijn van de
kracht die op de volgschakel wordt uitgeoefend
en van de snelheid van het aangrijpingspunt van
deze kracht. Men neemt steeds VJ ~ 0. De druk
hoek heeft een meer physische betekenis, terwijl

van de betrekkingen (11), (18), (23), (28), (25),
(27) en (29) in het geval, dat III 1l2, achtereen
volgens de volgende waarden

2'7" 99,23°, ajb = 0,46684, djb 1,33493,

1'1 8,82°, (BoEo)fb = 1,06443, (UEo)jb

0,44793, rp = rpB = + 10,21°, Ilm1,n = III =

112 = 51,45°.

In de grafiek van 2'7" als functie van Ilm1,n is dit
punt speciaal aangewezen. (Zie figuur 54.) De
kromme 2'7"~1) snijdt de kromme 2'7"~2) slechts in
een punt, waar III = 1l2.
In het grensgeval q = °heeft men, volgens (32)
en (33), III = 0° en 112 180°, zodat III < 1l2.
Daar een verwisseling van III met 112 aIleen plaats
kan vinden, wanneer III 1l2, is in het gehele
interval °~ 2'7" < 99,23°, III < 1l2. In het andere
grensgeval, waarbij 1jq = 0, heeft men, blijkens
(32) en (33), III = 180° en 112 0°, zodat hier
112 < Ill. Bij continue wijziging van 2'7" blijft deze
ongelijkheid gehandhaafd, totdat III gelijk wordt
aan 1l2. Men heeft dus in het gehele interval
99,23° < 2'7" ~ 180°, 112 < Ill. Dit is in overeen
stemming met het gevondene bij de cardanus
ontaarding, waar, in het bijzonder bij 1'1 = 0°,
ook 112 < Ill. In de situatie, waarbij 1'1 = 0°,
kwamen nL de oplossingen volg~ns de beide ont
aardingen met elkaar overeen. De grafiek van
2'7" als functie van Ilmin wordt· in het interval
0° ~ 2'7" < 99,23°. voorgesteld door 2'7"(Ill) en in
het interval 99,23° < 2'7" ~ 180° weergegeven door
2'7"(1l2). Men heeft dus

Ilmtn = 2 arccos t{(djb) + (ajb)}
als 0° ~ 2'7" < 99,23° (38)

(32)

(33)

(34)

(djb) - (ajb) 2 sin t1l2.

(djb) (ajb) = 2 cos till

en

2'7" -+ 180°, q -+ 00, 1'1 -+ 90°, rp -+ 0°,

ljb -+ 00, lojb -+ 0, ljlo 00, ojb -+ 0,

ajb -+ 0, djb -+ 0, (BoEo)jb -+ °en

(UEo)jb -+ 0.

In de andere grenssituatie, getekend in figuur 27,
waarbij ljo = t en RjRo t, waarbij dus de ka

cirkel samenvalt met de buigcirkel, wordt lojo =
= + 1, zodat p = ljlo t en q = 0. Volgens de
betrekkingen, waarin de grootheden in afhanke
lijkheid van q zijn gegeven, heeft men voor deze
grenssituatie

q -+ 0, 2'7" -+ 0, 1'1 0, rp -+ tn, ljlo -+ t,
ljb -+ 1, ojb -+ 2, ajb -+ 0, djb -+ 2,

(BoEo)fb -+ °en (UEo) jb -+ 0.

Het meest gunstige mechanisme treedt op voor
die stangenvierzijde, waarbij III = 1l2. Dit is een
extra conditie, waaraan blijkens de inleiding van
dit hoofdstuk hoogstens voor zeer bepaalde hoeken
2'7" kan worden voldaan. De voorwaarde III 112
geeft na substitutie in (32) en na kwadratering
en optelling van (32) en (33) de betrekking

(ajb) 2 (djb)2 = 2. (35)

Onder gebruikmaking van de betrekkingen (18)
en (23) wordt dit

2q4(q 1) + 2(2q4+ 2q3 + 4q2 q 1)

2q2 q + 1 q + 1

(3q2 1)2. (36)
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de overbrengingshoek een meer geometrische be
tekenis heeft. De maximum drukhoek is de groot
ste drukhoek, die in een bepaald contactpunt over
het totale bewegingsverloop optreedt. Men heeft
de relatie

5. Tabellerin~ en ~rafische voorstellin~ der
uitkomsten

Aande hand van de in dit hoofdstuk afgeleide
betrekkingen zijn voor een aantal hoeken 27" de,
in tabel 2 opgenomen, waarden berekend.

Gestreefd wordt naar mechanismen met een zo
klein mogelijke 'lJ!maz of een zo groot mogelijke
{tm£n. In dit boek is weliswaar de voorkeur gegeven
aan de overbrengingshoek, maar met behulp van
(40) kunnen alle resultaten over de overbrengings
hoek worden geinterpreteerd in termen van de
drukhoek.

'lJ!maz = tpt - {tm£n· (40)

Definieert men de krukhoek () als de kleinste posi
tieve hoek, die de kruk AAo met het gestel maakt,
wanneer het koppelpunt zich juist in een der beide
undulatiepunten bevindt, dan heeft men in het
geval van de algemeen-cydoidale ontaarding de
betrekking

() = 7" - YI. (41)

Deze betrekking geldt met inachtneming van de
tekenafspraak voor YI. In de grafieken 54, 55, 56,
57 en 58 zijn behalve de resultaten volgens de
cardanusontaarding ook die van de algemeen
cydoidale ontaarding opgenomen. Voor de be
paling van de afmetingen van stangenvierzijden,
geconstrueerd in de algemeen-cycloidale bewe
gingspositie, gaat men als voIgt te werk: Bij keuze
van 27" leest men eerst Yl af uit grafiek 55. Ver
volgens berekent men de krukhoek () met behulp
van (41). In grafiek 56 leest men het bij () be
horende verhoudingsgetal djb af. Met behulp van
grafiek 57 kan men bij bepaalde djb het verhou-
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tabel2

105° I 120° I 135° I 150° I 165° ~90°72°60°45°30°~I 15°

alb ° 0,0729 0,1629 0,2492 0,3262 0,3793 0,4427 0,4788 0,4978 0,4966 0,4698 0,4025 °
dlb 2 1,9254 1,8275 1,7241 1,6187 1,5334 1,4033 1,2915 1,1744 1,0482 0,9055 0,7263 °
yl 0° -24,59° -24,21° -21,94° -18,88° -16,08° -11,42° -7,13° -2,38° +3,03° +9,62° + 19,03° 90°

f.lmtn 0° 4,63° 11,25° 18,77° 26,98° 33,99° 45,27" 47,95° 39,55° 32,02° 25,17" 18,63° 0°

(BoEollb ° 0,8767 0,9473 0,9801 1,0036 1,0210 1,0488 1,0748 1,1039 1,1351 1,1646 1,1739 °
(EoUlllb ° 0,1537 0,2401 0,3017 0,3504 0,3837 0,4275 0,4600 0,4886 0,5114 0,5218 0,4966 °
1110 t 0,4068 0,3549 0,3095 0,2654 0,2290 0,1694 0,1113 +0,0398 -0,0560 -0,2029 -0,5018 - 00

lib 1 0,8628 0,8215 0,8115 0,8130 0,8234 0,8546 0,8974 0,9611 1,0573 1,2142 1,5293 00
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dingsgetal alb vinden. De minimum overbrengings
hoek !1-m'n wordt vastgesteld aan de hand van
grafiek 54. Eventueel berekent men daaruit de
drukhoek met behulp van (40). De t.o.v. de slin
gerstanglengte b genomen relatieve afstand
(BoEo)jb kan bij gegeven 2T worden afgelezen
met behulp van grafiek 58. De overblijvende ver
houdingen (EOU1)/b, h/b, (PK,)/b en (PK.)/b dienen
tenslotte berekend te worden met behulp van de
betrekkingen (27) van dit hoofdstuk en (22), (24)
en (23) uit het vorige hoofdstuk.
Bij vergelijking van de resultaten volgens dit
hoofdstuk met die uit het vorige hoofdstuk, dient,
blijkens de grafiek 2T(/l-min), ter bereiking van een
zo groot mogelijke !1-m'n, slechts voor hoeken
liggende in het interval 84° < 2T < 126°52' de
voorkeur aan oplossingen volgens de algemeen
cyclo'idale ontaarding te worden gegeven. Voor aIle
andere hoeken 2T gaat de voorkeur uit naar een
constructie volgens de cardanusontaarding. Ten
slotte zijn voor een aantal hoeken 27, waarbij
!1-m'n ~ 30° de stangenvierzijden getekend in de
constructiepositie, zoals is weergegeven in de fi
guren 49, 50, 51 en 52.
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1I00FDSTUK VI Algemene behandeling van het hoofdprobleem

1. Inleiding

Naast de bijzondere oplossingen volgens de twee
voorafgaande hoofdstukken, wordt de algemene
oplossing, waarbij een extra ontwerpvrijheids
graad beschikbaar is, verkregen, wanneer in de
ontwerppositie van de stangenvierzijde de cirkel
loop- en de middelpuntskromme niet ontaard zijn.
Bij de algemene constructie, die in de volgende
paragraaf zal worden beschreven, wordt het totale
aantal van 7 ontwerpvrijheidsgraden tot 3 terug
gebracht en wel door de volgende te stellen eisen:

a. de koppelkromme moet symmetrisch zijn, wat
een vermindering met 2 graden van vrijheid
betekent,

b. het koppelpunt ligt in het punt van Ball van
de constructiepositie. Deze eis leidt tot 2 con
dities.

De drie resterende graden van vrijheid worden
gebruikt voor de keuze van de grootte van de
hoek 27 tussen de benen van de V-vormige koppel
kromme, voor de evenredige vergroting of ver
kleining van het mechanisme en voor de vast
legging van de minimum overbrengingshoek ttm~n.

Voor de keuze van de laatste graad van vrijheid
kan ook een andere voorwaarde worden genomen.
Zo is in dit proefschrift speciale aandacht besteed
aan de extra conditie'!tl = !t2, welke aanleiding
heeft gegeven tot een in het volgende hoofdstuk
te bespreken optimaliseringsprobleem. Een andere
mogelijkheid is de vastlegging van de hoek 0,
welke hoek bij toepassingen belangrijk kan zijn.
De keuze van ieder dezer mogelijkheden kan door
het gebruik van de bijgevoegde grafische afbeel
dingen worden gerealiseerd. Voor het gebruik van
de grafieken is kennis van de kinematische achter
grond van de constructie overbodig.

2. Kinematische achtergrond en constructie
van de stangenvierzijde

Bedenkt men, dat oplossingen, waarbij vol
daan is aan de beide symmetrievoorwaarden
AAo BBo en AK BK met behulp van de
stelling van Roberts kunnen worden overgevoerd

in oplossingen, waarbij de beide symmetrievoor
waarden BA = BBo BK gelden, dan is het dui
delijk, dat het geen beperking inhoudt, wanneer
men zich bij de constructie tot de laatst genoemde
symmetrievoorwaarden bepaalt. Voorts zal bij de
constructie ook de keuze van de grootte van de
buigcirkel geen beperking van het aantal mogelijke
opIossingen betekenen, daar steeds ten opzichte
van de buigcirkeldiameter kan worden genormeerd.
De constructie verloopt aIs voIgt: (zie figuur 61)
Gekozen wordt een orthogonaaI assenstelsel met
de pool P als oorsprong en de poolraaklijn als
x-as. De buigcirkel kiest men in het bovenhalfvlak.
Men kiest vervoIgens het draaipunt B(rB, !PB) in
het bewegende vlak, dat samenvalt met het vlak
van het papier, waardoor tegelijkertijd 2 ontwerp
vrijheidsgraden verbruikt worden. De poolstraal
PB wordt gesneden met de buigcirkel in het punt
B w. Met behulp van de vergelijking PB2

= BBw.BBo kan nu het vaste draaipunt Bo wor
den geconstrueerd. Blijkens stelling 6 hebben de
symmetrievoorwaarden tot gevolg, dat de koppel
kromme symmetrisch is en dat de symmetrieas
door het vaste draaipunt Bo loopt en daarbij een
hoek (in .g: KAB) met het gestel AoBo maakt.
Wegens de beide symmetrievoorwaarden liggen
de punten A en K op een cirkel om B, met straal
BBo, in het vervolg "cirkel BBo" te noemen.
De stangenvierzijde wordt geconstrueerd in de
stand, waarin het koppelpunt K van de koppel
driehoek ABK samenvalt met het punt van Ball U.
Wegens de symmetrie-eigenschappen van de kop
pelkromme zal zij dan automatisch 2 punten van
Ball bezitten, mits er voor gezorgd is, dat het
koppelpunt K = U buiten de symmetrieas komt
te liggen. Ret punt van Ball U ligt ergens op de
buigcirkel. Ret koppelpunt K U wordt dus
gevonden in een der beide snijpunten van de buig
cirkel met de cirkel BBo. Zowel dit punt van Ball
U K, als het draaipunt B liggen op de cirkel
loopkromme. Deze kromme is door 2 punten van
de kromme, de pool en de poolraaklijn volledig
bepaald en zoals uit het vervolg zal blijken op
eenvoudige wijze punt voor punt te construeren.
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Figuul' 6r

meetk.plaats A

Snijpunten van deze cirkelloopkromme met de
cirkel BBo leveren mogelijke draaipunten A.
Blijkens par. I van hoofdstuk III kunnen deze op
tweeerlei wijzen worden gevonden:

Ie. De lijn door het koppelpunt K loodrecht op de
poolstraal PK wordt gesneden met de x-as en de
y-as. De stukken, die deze lijn van beide assen
afsnijdt, vormen de zijden van een rechthoek met
als vierde hoekpunt K*. Evenzo construeert men
bij het punt B het punt B*. Proberenderwijs zoekt
men die punten A van de cirkel BBo, waarvan de
punten A* op de Hjn K*B* Hggen. Deze punten A
liggen dan op de cirkelloopkromme.
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2e. Een andere oplossing is die met behulp van
het brandpunt F van de cirkelloopkromme. Dit
is een construetie, die kan worden toegepast, in
dien bij de voorgaande construetie het punt A*
buiten het vlak van papier valt. Het brandpunt
F wordt op de halve afstand van de pool tot de Hjn
K*B* bepaald. (Zie ook figuur IS.) Vervolgens
spiegelt men de lijn PF ten opzichte van de pool
normaaL Deze gespiegelde lijn is volgens par. I
van hoofdstuk III de brandas van de cirkel
loopkromme. Voorts wordt een lijn x door F in
de dchting, waarin men een punt A verwacht te
vinden, getrokken. Deze lijn x snijdt de brandas



in een punt Ma, dat als middelpunt van een cirkel
met straal MaP wordt genomen. De beide snij
punten van de lijn x met de "cirkel MaP" liggen
dan op de cirkelloopkromme. Men herhaalt dit
enige malen voor verschillende dieht bij elkaar
liggende lijnen x door F. Aldus vindt men een
stukje van de cirkelloopkromme, die de cirkel BBo
in het gezochte punt A snijdt.
Tenslotte wordt het draaipunt Ao geconstrueerd
met behulp van de betrekking PA 2 AAw.AAo.
Rierin is Aw het snijpunt van de poolstraal PA
met de buigcirkel. De stangenvierzijde is nu be
nevens zijn koppeldriehoek volledig geconstrueerd
en de bijbehorende koppelkromme kan door ver
draaiing van de kruk AAo punt voor punt gecon
strueerd worden. Ter controle dient de symmetrie
as van de koppelkromme op de in stelling 6 aan
gegeven wijze te verlopen en dient de koppel
kromme een zeer nauwe aanraking te vertonen
met de lijn door K = U loodrecht op de pool
straal PK.
De hoek 21" tussen de raaklijnen in de beide undu
latiepunten van de koppelkromme, hangt van de
in de aanvang van de constructie gek?zen pool
coordinaten voor het draaipunt B af. Men heeft
dus 21" = 21"(rB, <PB) *). Ret is de taak van de
analyse rB en <pB zodanig te kiezen, dat de hoek 21"
de gewenste waarde heeft. Ret vervolg zal leren,
dat dit gebeurt door variatie van de ten opzichte
van de buigcirkeldiameter genormeerde pool
coordinaat rB!o, indien de poolcoordinaat <pB met
behulp van een nevenconditie in rB!o wordt uit
gedrukt.
De cirkel BBo snijdt de buigcirkel in 2 punten
K l en K 2, die ieder koppelpunt kunnen zijn. Bij
keuze van het undulatiepunt in een van deze
beide punten, ligt de cirkelloopkromme vast. De
cirkel BBo snijdt deze cirkelloopkromme buiten
het koppelpunt en de beide isotrope punten in
nog 3 andere punten A. In het algemeen heeft men
dus bij elk gekozen punt B maximaal 6 oplossingen
van het hoofdprobleem. l\hximaal, omdat het
mogelijk is, dat van de 3 punten A bij een van beide
gekozen koppelpunten, er 2 aan elkaar toegevoegd
complex zijn. Voorts kunnen de beide kop
pelpunten K l en K2 nog reeel, samenvallend
of aan elkaar toegevoegd complex uitvallen. Dit
alles heeft tot gevolg, dat er bij elke B 0, 1, 2, 3, 4
of 6 oplossingen van het hoofdprobleem kunnen
bestaan. Wanneer de cirkel BBo de buigcirkel in
2 niet reele punten snijdt, zijn er geen oplossingen;

*) Zoals uit het vervolg blijkt, zijn er zes functies
2T(rB, ViB), welke niet aIle reeel behoeven te zijn.

wanneer beide cirkels elkaar juist raken en bij dat
koppelpunt slechts een reeel punt A gevonden kan
worden, is er een; wanneer beide cirkels elkaar in
2 verschillende punten snijden en bij elk koppel
punt slechts een reeel punt A gevonden kan wor
den, zijn er twee oplossingen. Als beide cirkels
elkaar raken en er bij dat raakpunt als koppelpunt
nog weer 3 reele punten A gevonden kunnen wor
den, vindt men 3 oplossingen, terwijl voor het
geval, dat de beide cirkels e1kaar in twee verschil
lende reele koppelpunten snijden, bij het eerste
koppelpunt slechts een en bij het andere koppe1
punt 3 reele oplossingspunten A zijn te vinden, het
aantal oplossingen 4 bedraagt. De 3 oplossings
punten A behorend bij het koppelpunt K l zuBen
aangeduid worden door de punten An, A12 en A13.
Behorend bij het koppelpunt K2 heeft men analoog
de punten A21, A22 en A23. Bij elk van deze punten
A behoort een bepaalde hoek 21".

3. De g.renskromme voor de verzameling.
van de draaipunten B

De grenskromme voor de verzameling van de draai
punten B wordt gedefinieerd als de meetkundige
plaats van die punten B, waarbij de cirke1 BBo
de buigcirkel raakt. De grenskromme geeft de
scheiding aan van punten B, waarmee men reele
en imaginaire oplossingen van het hoofdprobleem
kan verkrijgen. De grenskromme kan enerzijds
proberenderwijze punt voor punt worden bepaald,
anderzijds kan zij door middel van analytische
methoden in vergelijking worden gebracht.
De vergelijking van Euler-Savary kan gebracht
worden in de gedaante

-2 --
PB = BBw.BBo (1)

Met de poolcoordinaten (rB, <PB) voor het draai
punt B en °voor de diameter van de buigcirkel,
krijgt deze de vorm

rB2 v(o sin <PB rB) waarbij Ivi b. (2)

In deze betrekking heeft V - BBo hetzelfde teken
als (0 sin <PB rB). Voor het koppelpunt K op de
buigcirkel heeft men

rK °sin <pK. (3)

Past men de cosinusregel toe in I:::" BKP van fi
guur 61, dan ontstaat

b2 rB2 + rK2 -'- 2rBrK cos (<PK <PB). (4)

Deze betrekking behoudt zijn geldigheid voor die
situaties, waarbij rB < O. Elimineren van rK uit
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rB2(3 sin f{'B I) - ~rB sin f{'B(3 sin f{'B ± I) +
+ ~2 sins f{'B = 0. (II)

De lijnen sin f{'B = ± 1 geven ieder 2 wortels
I{rB = 0, zodat deze lijnen de beide asymptoten
voorsteIlen van de grenskromme. Na oplossing
van (II) wordt voor de grenskromme gevonden

± rB(~ sin f{'B - rB) =
Sinf{'B{~2 Sin2f{'B - 3MB sin f{'B 3rB2) (10)

volgen. Deze vergelijking kan anders worden ge
schreven als

(I2c)

(l2a)si~ f{'B )l}.
3SIDf{'B

(
I sin f{'B )l} (12d)

I + 3 sin f{'B

(
I - Si~f{'B )l}

I 3 SIDf{'B

geldt voor punten B in het Ie kwadrant binnen de
buigcirkel, waar rB > t~ sin f{'B. De cirkels om de
punten B van deze grenskromme raken de buig
cirkel hierbij aIleen uitwendig. De grenskromme
voorgesteld door de formule

Hierin dient de keuze van de tekens onder het
wortelteken gelijk te zijn.
Er zijn 4 combinaties mogelijk, die ieder een reele
tak van de grenskromme voorsteIlen (zie figuur 62).
Blijkens (12) blijft de grenskromme onder de trans
formatie van f{'B ~ (1800 f{'B) ongewijzigd, met
het gevolg, dat de poolnormaal een symmetrieas
voorstelt. Om deze reden is in figuur 62 de grens
krornrne alleen getekend in het eerste en in het
derde kwadrant. Omdat voor 2 symmetrisch ten
opzichte van de poolnormaal gelegen punten B
dezelfde oplossingen van het hoofdprobleem be
staan, kunnen zowel het tweede als het vierde
kwadrant buiten beschouwing blijven. Voor pun
ten B buiten de buigcirkel, waar sin f{'B < 1,
heeft de grenskromme in het eerste kwadrant de
gedaante

rB = !~ sin f{'B {I + ( /

De grenskromme, voorgesteld door (12a) ligt in
het gebied, waar rB > t~ sin f{'B. De aanraking
der beide cirkels is in dit geval zodanig, dat het
middelpunt lV[w van de buigcirkel en het punt B
aan dezelfde kant van het raakpunt Kl = K 2

liggen. De grenskromme voorgesteld door de be
trekking

rB = t~ sin f{'B {I _ (I si~ f{'B )l} (l2b)
1- 3SIDf{'B

geldt voor punten B in het 3e kwadrant, waar
rB < t~ sin f{'B. De cirkel BBo raakt de buigcirkel
hier bijzodanig, dat B en lV[w aan weerszijden liggen
van het raakpunt Kl = K2. De beide grenskrom
men (12a) en (12b) hebben dezelfde asymptoot
sin f{'B = l·
De grenskromme voorgesteld door de betrekking

geldt voor punten B binnen de buigcirkel in het
Ie kwadrant, waar rB < t~ sin f{'B. De cirkels om
de punten B van deze tak van de grenskromme,
raken de buigcirkel in dit geval inwendig.
Indien men onderscheid maakt in de wijze van
aanraking tussen de beide cirkels, is het ook moge-

(9)

(8)

(12)

(~2 2~rB sin f{'B) tan2 f{'K +

{ (
± I - sin f{'B)t}

f~ sin f{'B I ±. ..
3 SID f{'B I

waaruit na verdere uitwerking

rB2{~ sin f{'B - rB)2

sin2f{'B(~2sin2f{'B - 3~rBsinf{'B + 3rB2) 2

en

De vergelijking van de grenskromme voIgt hier
uit als Kl = K 2

~2rB2 cos2f{'B = (rB2 b2) X

X (~2 rB2 - b2 - 2~rB sin f{'B). (7)

Elirnineert men uit de betrekkingen (2) en (7) de
grootheid 0, dan krijgt men

rB2cos2 f{'B = sin2 f{'B(~ sin f{'B - 2rB)2 X

X (I + . rB
2

),
(~SID f{'B - rB)2

- ~rB cos f{'B tan f{'K,

dat geschreven kan worden als

(~2 + rB2 - b2 2~rB sin f{'B) tan2f{'K

- 2MB cos f{'B tan f{'K + rB2 - b2 0, (5)

een vierkantsvergelijking in tan f{'K. De cirkel
BBo heeft aIleen reele snijpunten K1 en K2 met
de buigcirkel, wanneer

~2rB2 cos2 f{'B ~ (rB2 b2) X

X (~2 rB2 - b2 - 2~rB sin f{'B). (6)

de betrekkingen (3) en (4) Ieidt tot

b2 - rB2 ~2 sin2f{'K - 2rB~ sin f{'K X

X (cos f{'K cos f{'B sin f{'K sin f{'B),

waaruit na deling door cos2 f{'K ontstaat

b2 - rB2

cos2f{'K
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lijk deze resultaten af te leiden door toepassing
van de cosinusregel in !::,. PBMw.

Radiaal gezien, Eggen de punten op de grens
krommen (12a) en (12b) op gelijke afstand van de
cirkel rB !o sin qJB, evenals de punten van de
grenskrommen (12c) en (12d). Radiaal gemeten
is dus de cirkel door P met middelpunt op de
poolnormaal en halve buigcirkeldiameter een sym
metriekromme voor de grenskromme. Deze sym
metriekromme wordt in het vervolg als symme
triecirkel aangeduid.

4. Bet keuzegebied voor het draaipunt B

Gezien de wijze van aanraking van de in de vorige
paragraaf beschreven cirkels, zijn voor de punten
B in het eerste kwadrant 2 gebieden aan te wijzen
met reele oplossingen van het hoofdprobleem.
(Zie figuur 62.) Het eerste gebied wordt begrensd
door de krommen (12c) en (12d), het tweede ge
bied door de poolraaklijn en door de kromme
(12a). Het eerste gebied Jigt geheel binnen de
buigcirkel, het tweede daarbuiten. Zij hebben beide
aIleen de pool als gemeenschappelijk punt. In het
derde kwadrant heeft men een gebied van B-

Figuur 62

punten met reele oplossingen, dat begrensd wordt
door de poolraaklijn en door de kromme (12b).
De genoemde gebieden kunnen nog worden be
perkt, zoals op grond van de volgende beschouwing
blijkL Volgens stelling II heeft men voor 2 stangen
vierzijden, waarbij de koppelstang b verwisseld
wordt met de slingerstang c, terwijl bovendien
b = c, de betrekking qJBa qJB

"
waarbij de index

I de eerste en de index 3 de tweede stangenvier
zijde aanduidt. Blijkens (2) van hoofdstuk II
heeft men bovendien

(PsBs)/03 = sin qJB, - (PIBl)/Ol. (13)

Wordt de tweede stangenvierzijde vergroot tot de
diameters van de buigcirkels gelijk zijn geworden,
dan zijn daarbij aIle voorkomende lengten vu
menigvuldigd met de factor 01[03. De afsta~~
PaBa rB. wordt aldus

01
rB. 03

of anders geschreven

(rBa ::) - !olsinqJB, iOlsinqJB, rB,. (14)



5. Afleiding der betrekkingen tussen de af
metingen van de stangenvierzijde en de
overige kinematische grootheden

N adat uit de gegeven startwaarden qJB en 8 de
verhouding (rB(b) is berekend met (16) of (18),
kan de verhouding bib uit (2) in de vorm

Ais startwaarden voor het hoofdprobleem zijn in
dit geval de beide onafhankelijke grootheden qJB
en 8n te kiezen, waarbij qJB beperkt blijft tot het
interval 0 ~ qJB ~ arcsin t. De waarde voor rB(b
voIgt dan uit (18).

Met qJB. = qJB
1

betekent dit, dat de twee stangen
vierzijden, afgezien van een bepaalde vermenig
vuldigingsfactor, gevonden kunnen worden, door
uit te gaan van B-punten, die, radiaal gezien,
symmetrisch gelegen zijn ten opzichte van het
snijpunt (=1= P) van een radiaal met de symmetrie
cirkel. Daar de twee stangenvierzijden, technisch
gezien, niet van elkaar zijn te onderscheiden, zijn
de keuzegebieden voor het draaipunt B in te per
ken tot die, waarbij rB > ib sin qJB. Dit betekent,
dat er slechts 2 gebieden zijn overgebleven, die
beide in het eerste kwadrant kunnen worden ge
nomen. Ret eerste gebied wordt begrensd door de
kromme (12c) en door de symmetriecirkel. Ret
tweede keuzegebied wordt begrensd door de krom
me (12a), door de symmetriecirkel en door de pool
raaklijn.
Bij keuze van het draaipunt B binnen de buigcirkel,
wordt het keuzegebied voor B vastgelegd door

b
b

(
1 + sin qJB )t}

X . met 8n > 1.
1 - 3 SlllqJB

(rB(b) 2 bOO [b[ b----,---------,------,---,-,---, waar 1) =
sin qJB - (rB(b)

(18)

(19)

(16)

(17)

(15)

(21 )

(22)

(23)

(24)

tan qJK

---+---
1sin qJB m cos qJB

---+----
1sin qJK m cos qJK

(rB(b) cos qJB ± (b(b)-2 X

X [(b(b)2 - {(b(b)3(rB(b)3 - 1}2]t .

- (b(b)2 + (rB(b)4(b(b)-2 + cos2 qJB '

tan qJK =

4b4

D = (b(b)4 [(b(b)2 - {(b(b)3(rB(b)3 - 1}2], (20)

waardoor voor tan qJK kan worden geschreven

De twee constanten lib en m(b, die de cirkel
loopkromme vastleggen, worden als voIgt bepaald.
Ret koppelpunt K = U en het draaipunt B vol
doen aan de in par. 1 van hoofdstuk III genoteerde
vergelijking voor k u :

tan qJK
1

komt overeen met het plus-teken voor de
wortel en tan qJK. met het min-teken voor de
wortel.
De verhouding (rK(b) wordt berekend met behulp
van de uit (3) volgende betrekking

worden bepaald. De discriminant D van (5) kan
in de volgende vorm worden gebracht

r: ;?:!SinqJB{1 + ( 1 + Si~qJB )t}.
u 1 - 3 SlllqJB

Aan deze betrekking wordt voldaan, wanneer

1 . rB l'
2 SIll qJB < b ~ 2 SIll qJB X

X ( 1 - Si~qJB )t} met 8m> 1.
1 + 3 SIll qJB

Ais startwaarden voor de berekening van het
hoofdprobleem, zijn de beide onafhankelijke groot
heden qJB en 8m te kiezen. Rierbij wordt qJB ge
nomen uit het interval 0° ~ qJB < 90°. Uit de
beide startwaarden kan rB(b met behulp van (16)
worden berekend.
Bij keuze van het draaipunt B buiten de buig
cirkel, wordt het gebied voor B vastgelegd door

rB . { ( 1 )b = t SIll qJB 1 + 1 - --;;;: X

X {I + ( 1 - si~ qJB )t}.
1 + 3 SIll qJB

Links geldt alleen het kleiner teken, omdat bij
keuze van B op de symmetriecirkel het gestelpunt
Bo op de buigcirkel terechtkomt en daardoor
samen komt te vallen met het koppelpunt K =1= P,
wat tot gevolg heeft, dat het punt van Ball op de
symmetrieas terecht komt, waardoor de symme
trische koppelkromme in het algemeen slechts een
punt van Ball heeft. Aan (15) wordt voldaan,
wanneer

Maakt men gebruik van relatie (3), dan kan (23)
omgevormd worden tot
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(25) (37)

en

(38)

De vier wortels van de 4e graads vergelijking (33)
zijn de richtingscoefficienten van de poolstralen
naar de vier snijpunten van de cirkelloopkromme
met de cirkel BBo. (De 2 isotrope snijpunten buiten
beschouwing gelaten.) Een van de snijpunten van
de cirkel BBo met de cirkelloopkromme ligt tevens
op de buigcirkel en is dus punt van Ball. In dit
punt is het koppelpunt K genornen. Het is duide
lijk, dat deze wortel van (33) gegeven is door (21).
De overige drie wortels leveren mogelijke keuze
punten Voor het draaipunt A. We kunnen dus
(33) schrijven als

(x-tanq;K)(A2x8+B2X2+C2X+D2) = 0, (39)

(27)

(26)
tan q;B - tan q;K

(rB/o) (o/,b)
m

I tan

o tanq;K q;B
tan q;B - (rB/o)

volgen.
Door toepassing van de cosinusregel op 6. P AB
resp. 6. PKB uit figuur 61, vindt men

b2 rB2 rA2 - 2rArB cos (q;A - q;B) (28a)

waaruit in combinatie met (19) de relaties

en

Evenals voor het koppelpunt K, voldoen ook de
poolcoordinaten (rA, q;A) van het draaipunt A aan
de vergelijking van kit

met
(b/o)2 - (rB/o)2

(m/o) 2
(40)

(43)

(42)

(41)

(48)

+ 2 { (blo)2 - (rB/o)2 YB}
(m/o) (I/o) + 0 '

C
2

= _ A 2(m/o) 2

(l/o)2tanq;K

2
(I/o) tanq;K {A2(m/o) (XB/O)),

A 2(m/o) 2

(110)2 tan q;K '

A s = C2 I B22-- (45)
A 2 3 A 22

en
2 B28 C2B2 D2

B8=- A 2s 3A22 + A 2 '
(46)

27

dan kan (44) gebracht worden in de gedaante

w8 Asw + B 8 = 0 (47)

met

waarbij de drie wortels tan q;A dus voldoen aan
de 3e graads vergelijking

A 2tan8q;A +B2 tan2q;A
+ C2tanq;A + D2= O. (44)

Stelt men vervolgens

(31)

(32)

(30)

(29)

(36)

(34)

(35)

m cosq;A

CI = (b2 - rB2)(/-2 m-2) +
2(xB/m) + 2(YB/l)

rB cos q;B = XB

rB sinq;B YB

. (1 x)- 2rBX(cos q;B + X smq;B) T +m .
Schrijft men

en

Elimineren van rA uit (28a) en (29) en van rK
uit (28b) en (23) levert een 4e graads vergelijking
in x, waaraan zowel tan q;A als tan q;K voldoen.

en neemt men opvolgende machten van x bij
elkaar, dan ontstaat

A 1x4 + BIX8+ C1X2 + DIX +E 1 = 0, (33)

waarin
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+ [ _ ~s +{~S + B:2 fT +

+ [ _ ~S _{~;2 + B:2fT. (49)

AsS Bs2
Is -- ~ 0, dan heeft men 3 reele wor-

27 4
tels voor tan q;A, waarvan er in het geval van het
gelijkteken nog 2 met elkaar samenvallen. De op
lossing luidt

Er zijn nu 2 gevallen te onderscheiden.
A 33 B32

Is 27 + -4- > 0, dan heeft men slechts een

reele wortel voor tan q;A, overeenkomende met de
situatie, waarin de ku-kromme de cirkel BBo in
de reiHe punten K, en An smjdt en in twee com
plexe punten Ai2 en AiS (met i = 1 of 2). De
reele wortel van (44) kan geschreven worden in
de gedaante

(54)

(55)

(59)

(60)

X8 = 1'8 cos q;K,

Y8 = 1'8 sin q;K

(XK!lJ) = (1'K!d) cos q;K,

en (YK!lJ) = (rK!6) sin q;K.

tan (<):: PAB) = (YB!b) - (YA!b) (56)
(xB/b) - (xA!b)

tan (<):: PAK) = (YK/lJ) (YA!lJ) (57)
(XK!lJ) - (XA/lJ)

Hieruit berekent men de hoek rl, welke in absolute
grootte gelijk is aan de <}:: BAR van de koppel
driehoek, met behulp van de betrekking

en

De hoeken, die de zijden AB en AK met de pool
raaklijn maken, berekent men resp. uit

tan Irll = Itan ( <):: pAK <}:: PAB) I =

I
tan ( <):: PAK) - tan (<):: PAB) I

= 1 + tan ( <):: PAK) tan ( <):: PAB)' (58)

Het teken van rl wordt overeenkomstig de af
'\praak in hoofdstuk IV op de volgende wijze be
paald (zie figuur 63).
Noemt men S het smjpunt van de poolstraal PK
met de Hjn AB, dan bestaan de volgende betrek
kingen

(50)
1 B 2

tan q;A" = - - + i(- 3A s)i costp#
3 A2

met i = 1 of 2 en i = I, 2 of 3.

met 0 3"Pu < :TC.

Men heeft voorts

(50a)

(SOb)

en

1'8 sin q;K - 1'B sin q;B

1'S cos q;K 1'B cos q;B

1'B sin - rA sin fPA
= (61)

1'B cos fPB l'Acos fPA

en

(SOc)

Figuur 63

n

Voortgaande, berekent men de volgende door de
vergelijkingen gedefimeerde grootheden

K

__--8
0

(52)

(53)

(51)

(XA!~) = (1'A!lJ) cos q;A,

(YA!lJ) = (1'A!~) sin q;A,

i = I, wanneer K = K 1 en i = 2, als K = K2.
In dit geval smjdt ku de cirkel BBo dus in de 4
reele punten Ki' Au, Ai2 en AiS. Men bepaalt
de hoek q;A uit de berekende waarde voor tan q;A,
in het interval 0 ~ q;A < :TC.

Met behulp van (29) kan men de verhouding
(rA!lJ) berekenen

(rA!~) = (l!lJ)(m!~) sin q;A cos q;A
(l!lJ) sinq;A + (m!lJ) COSq;A .
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dan kan de verhouding (rslo) worden berekend
met behulp van

Stelt men nu

(yB/~) - (yA/O)
(XB/~) (XA/O)

(rs/o)
(YB/O) - A4(XB/~)

sin 'PK A 4 cos 'PK .

(62)

(63)

(a/~)2 + (d/~)2 - (A13oI0)2
cos l0ll = 2(alb)(d/b) (73)

waarbij 0::;;;; [011 ::;;;; n.
Het teken van (II wordt bepaald door de afspraak,
dat 01 > 0 als de punten A en B aan dezelfde zijde
van AoBo en dat 01 < 0 als A en B aan weers
zijden van AoBo gelegen zijn. Dit wordt verwezen
lijkt door het teken van de verhouding

(74)

T 'YJX (h 1'1 + kTt,

met k = - 2, - 1, 0, 1 of 2 z6, dat

-iTt < T ::;;;; + in.

(rAo/b){(rAlb) (rAolo)}
(rBo/b){(rB/~) - (rBo/b)} .

Met de gemaakte tekenafspraken voor de hoeken
T, 01 en 1'1, heeft men dan voor alle situaties,
waarbij uitgegaan is van die keuzepunten B, waar
voor rB > ib sin qJB, de betrekking

Is B6 > 0, dan is 01 > °en is B 6 < 0, dan is ook
(h < 0.
Vit figuur 61 voIgt, dat

i( <):: V 1EoV2)

= <}::'KPA - <}:: BoAoA + <}:: BAR.

(64)

(rs/o)}
(rB/On > 0,

Is de verhouding

B
s

= (rs/o){(rK/o)
(rB/o){(rB%)

dan is 1'1 > °blijkens zijn definitie; is daaren
tegen Bs < 0, dan is ook 1'1 < 0. Het teken van
1'1 is invariant ten aanzien van spiegeling van het
mechanisme ten opzichte van een willekeurige lijn
in het vlak, waardoor 1'1 een kenmerkende groot
heid voor de stangenvierzijde is. De resultaten
van dit hoofdstuk kunnen door middel van de
hoek Y1 met die van de hoofdstukken IV en V
worden vergeleken.
Vitgaande van de verhouding (rA.lo) uit de be
trekking van Euler-Savary

(rA /~) = (rA/O) sin 'PA
o sin qJA - (rA/~)

Bovendien heeft men

en de genormeerde kruklengte uit

(d/b) = [{(YBo/O) - (YAo/bn2 +
{(xBo/~) - (XAo/~)}2Jt (70)

(75)

In deze betrekking is X de van een teken voor
ziene <):: RPA, welke

= 'PA - qJK als (rA/~) > °en

=n qJA-qJK als (rAlb) <0.

Voor 'YJ heeft men de relatie

(qJA 'PB)rA.(rBo- rB)
'YJ = [('PA - 'PB)rAo(rBo- rB)1 .

'YJ is positief als l::,. BBoAo Hnksom georienteerd
is en negatief, wanneer deze driehoek rechtsom
georienteerd is.
Definieert men 20 als de kleinste hoek, waarover
de kruk AAo verdraaid dient te worden om het
koppelpunt van het ene punt van Ball naar het
andere te bewegen, dan kan deze hoek bepaald
worden met de betrekking

(66)

(67)

(68)

(69)

(71)

(65)

met de definities

(xAo/b) = (rAolo) COS'PA,

(YAo/b) = (rAo/b) sin 'PA,

(XB.lb) (rBo/b) cos 'PB

en (YBo/b) = (rBo/b) sin qJB

vindt men de genormeerde gestellengte uit

en van (rBo/b) uit

(rBolo) (b/b) + (rB/b),

(ABo)/b = [{(YBo/b) (yAlb)}2
{(xBo/b) (xA/~)}2Jt. (72)

De hoek (h, welke in absolute grootte gelijk is aan
de <):: AAoBo in de constructiepositie van de stan
genvierzijde, wordt berekend met behulp van de
cosinusregel in l::,. AAoBo

(76)

De proj ectie van het lijnstuk BoEo op PR twee
maal bezien, geeft de betrekking

sin [TI = IrK - rBo cos ('PK - 'PB)I,

welke na omwerking tot de relatie

67



De, in iedere stand van het mechanisme verande
rende, buigcirke1diameter~,wordt uit de gevonden
betrekkingen geelimineerd door, zoals in de voor
gaande hoofdstukken is gedaan, alle lengtegroot
heden te normeren op de koppelstanglengte b. Deze
normeringsverandering kan worden uitgevoerd
door gebruik te maken van de uit (19) berekende
verhouding b16. Met name voert men dit uit met
de betrekkingen (70), (71), (77) en (78), zodat men
ook de verhoudingen (dlb) , (alb), (BoEo)/b en
(EoU)lb kan berekenen. Voortgaande berekent
men #1' uit

en

(84)

2 cos i1l1') I
' I (82)

tan till tan (Y1 + ill1 )

(aI6) (d/~) 2(b/~).

lndien hier niet aan is voldaan, kan een der over
brengingshoeken niet worden berekend en worden
de berekemngen volgens de betrekkingen (79) tot
en met (83) niet uitgevoerd.

hlb= 21 ICOS(Y1 + till') I ICOS(Y1+ i#21 I· (81)

Tenslotte berekent men de genormeerde kromte
stralen der koppelkromme in de smjpunten met de
symmetrieas uit

De voorwaarde van Grashof, waaraan voldaan
moet zijn, opdat de kruk een volle omwenteling
ten opzichte van het gestel kan maken, wordt
in het geval, dat b c, uitgedrukt door de onge
lijkheid

Tenslotte berekent men Ilmtn als de kleinste der 4
waarden Ill', III = 1800

- Ill', #2 en 1800
- 1l2·

Met behulp van de in hoofdstuk IV afgeleide be
trekkingen, berekent men nog

(79)

(80)

(78)

(77)

(alb) (dlb) = 2 sin i1l1'

(dlb) - (alb) = 2 sin !1l2

met 0 i#l' ~ i:n;
en 112 uit

(BoEo)f~ = 1_(r_K_/~_)_(_rB-,-.I_~)_c_OS---,(_PK__p_B_)
I sin T

leidt. Overeenkomstig vindt men

(EoU)/~ = I(rBo/~) sin(PK - PB) +

+ (rK/6) (rB./~) cos (PK - PB) I.
tanT
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HOOFDSTUK VII Toepassing

en

b" dP de. d f' k .. f 1waar IJ en -- urt e gra Ie en zIJn a te ezen.
&r dT

(1)

(2)

10m 1,25.2Pm

met keuze van B binnen de buigcirkel en 2T # 180°
aIleen PK. oneindig groot worden. Eist men gelijk
tijdig, dat Pmin ~ 30°, dan blijkt dit alleen moge
lijk te zijn voor hoeken 2T uit het interval
120° < 27 < 180°. Vit symmetrieoverwegingen
kan men stellen, dat de snijpunten van de koppel
kromme met de symmetrieas op ku liggen. Is
bovendien 1!PK. = 0, dan is het snijpunt K2 een
punt van Ball. Op deze wijze is het mogelijk 3
undulatiepunten in de koppelkromme te krijgen,
waarvan er 2 symmetrisch liggen ten opzichte van
de symmetrieas en de derde op de symmetrieas
zelf ligt. Men heeft dan koppelkrommen verkregen
in de vorm van gelijkbenige driehoeken met af
geronde hoeken, waarvan de tophoek 2T gekozen
kan worden uit het interval 120° < 2,. < 180°.
Bij oplossingen volgens de vijfde wortel, blijkt dit
niet mogelijk te zijn.
De startwaarden zijn voor de eerste en de vierde
wortel door middel van Pm en Pn uitgezet tegen de
hoek 2T, waarbij Pm en pn gedefinieerd zijn door

Voor de vijfde wortel zijn de startwaarden em en
en zelf uitgezet tegen de hoek 2T. Deze grafieken
zijn mede opgenomen, ten einde de nauwkeurig
heid te kunnen vergroten. Een kleine afwijking
in de gewenste waarde van 7', LIT kan worden
gecorrigeerd door veranderingen LIp en LIe, welke
voldoen aan

2. De stan~envierzijdemet de ~rootstemini
male overbren~in~shoek

De grafieken 2T(Pmin) bestaan uit lijnen 2T(PI) en
uit lijnen 27(P2), ieder behorende bij een bepaalde

1. Besprekin~ der ~rafische voorste1lin~en

uit de bijla~e

Vitgaande van de startwaarden 10 en rpB zijn de af
metingen en andere van belang zijnde grootheden
met behulp van de in het voorgaande hoofdstuk
afgeleide betrekkingen berekend. Daarbij is ge
bl uik gemaakt van de eledronische rekenmachine,
de LB.M. 1620. In diagrammen van de bijlage
vindt men de rekenresultaten uitgezet, als fundie
van de hoek 2•. (Zie de figuren 64 tim 94.) Bij
variatie van de dimensieloze grootheid e, zijn in
elke grafiek lijnen van constante rpB getrokken.
Vit de grafieken blijkt, dat oplossingen, die uitgaan
van verschillende punten B, ieder uit een ander
keuzegebied, in elkaar overgaan via de oplossing,
die bij de cardanusontaarding behoort, waarbij
rpB = 0°. Dit is te verklaren uit het feit, dat de
pool P, als de plaats, waar bij de cardanusontaar
ding het B-punt wordt gekozen, het enige gemeen
:'chappelijke punt der beide keuzegebieden is.
Bruikbare resultaten zijn verkregen met de eerste
en vierde wortel (All en A21) met punten B uit
beide keuzegebieden, evenals met de vijfde wortel
(A22). De andere wortels leveren oplossingen met
27 in de buurt van 180°,of oplossingen, waarbij
niet voldaan is aan de voorwaarde van Grashof,
tel wijl daarnaast ook nog een groot aantal com
plexe oplossingen voorkomt. Bij oplossingen vol
gens de vijfde wortel, blijkt de grensvoorwaarde
van Grashof als een reele begrenzing door de gra
fieken te lopeno Het is duidelijk, dat overeenkom
stige waarden kunnen worden afgelezen, die be
horen bij eenzelfde wortel uit een bepaald keuze
gebied. Bij keuze van een bepaalde hoek 2T en
een gekozen waarde ~ 30° voor /lmin, kunnen aIle
andere grootheden onmiddellijk worden gevonden.
In plaats van /lmin kan ook 0 of de waarde (h!b)
worden gekozen, maar dan dient men er rekening
mee te houden, dat pmin niet te klein mag uit
vallen. Bij keuze van 27 90° en YI = 0°, .komt
men op de bekende rechthoekgeleiding van Hoec
ken terecht. Naast de keuze van de hoek 27 kan
men de conditie 1!PK, = 0 of 1!PK. 0 stellen.
Blijkens de grafieken voor de kromtestralen uit
de bijlage is echter aan de eerste conditie niet te
voldoen en kan bij de eerste en de vierde wortel
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nieuwe startwaarde (;3 uit de betrekking

(3)

(4)

(8)

(7)!pBl

) h 0
(;1

12 - h
De waarde voor 2T3(tpBl. (;3) kan daarna benaderd
worden met de betrekking

Vervolgens berekent men de waarden h' en 2Tl'
uit de startwaarden !PB2 = !PBl + A!PBl en el en
de waarden H en 2T2' uit tpB2 en e2. Analoog als
in het voorgaande wordt nu de nieuwe startwaarde
(;3' en 2T3' berekend met behulp van de betrekkingen

(;3' = el' (' ') ( h' ) (5)(;2 - (;1 -,---,
12 - h

en

2T3' = 2Tl
,

(2T2' - 2Tl') ( H h'
(6)

It'
Nauwkeuriger startwaarden (tpB en e) dan !PBl
en el vindt men met de betrekkingen

De gehele voorgaande berekening wordt nu her
haald met het viertal startwaarden

en

tpB. De corresponderende lijnen snijden elkaar in
punten, waar ttl = {t2. Zoals uit grafiek 67 blijkt,
vindt men voor de oplossingen (All) en (Au)
aIleen reele snijpunten, wanneer B binnen de buig
cirkel wordt gekozen en tpB < 10,7°. Vit grafiek
87 voIgt, dat voor de oplossingen (A22) alleen reele
snijpunten bestaan, wanneer B buiten de buig
cirkel wordt gekozen. De meetkundige plaatsen
van deze snijpunten zijn in de figuren 67 en 87
aangegeven, en tezamen getekend in figuur 98.
Daar, waar ttl {t2, heeft men bij bepaalde hoek
2T, bij elk der gekozen oplossingstypen (All),
(A2l) en (A22), de grootst mogelijke {tmtn, die bij
variatie van tpB gevonden kan worden. Verwaar
loost men de wrijving in de draaipunten, dan kan
deze gelijkstelling als een optimum worden be
schouwd voor het nutHg effect van de krachts
overbrenging via de slingerstang van de stangen
vierzijde. Degenoemde voorwaarde voor het op
timum komt volgens vergelijking (20) van hoofd
stuk. IV neer op het stellen van de conditie
1== (a/b)2 + (d{b)2 2 = O. Om bij een voorge
schreven hoek 2T onder de optimale conditie I = 0
de juiste startwaarden tpB en (; te bepalen, wordt
het volgende iteratieproces toegepast.
Vit de grafieken 105 en 106 of 107 leest men bij
de gewenste hoek 2T de startwaarden tpBl en (;1 af,
waarmee de funcHes h en 2n worden berekend.
Met de startwaarden !pBl en (;2 (;1 A(;l be
rekent men de funcHes 12 en 2T2. Voor het nul
rnaken van de I-fundie, berekent men dan een

tabe13

{~l!'Yste en vierde wortel met B binnen de buigcirkel en P1 = P2 = Pmin

30" 45° 60° 1500

alb 0,1251 0,2337 0.3210 0.3862 0,4236 0,4582 0,4692 0,4643 0,4419 0,3962 0.3098 0,1943

dJb 1,4086 1,3947 1.3772 1,3604 1,3492 1,3379 1,3340 1,3357 1,3433 1,3575 1,3798 1,4007

1'1 +37,27° +29,16° +20,83° + 12,42° +5,76° -3,97° -11,77° -19,22° -26,30° -32,98° -39,240 -43,15°

pmi" 79,84° 70,97° 63,750 58,300 55,13° 52,180 51,24° 51,66° 53,57° 57,45° 64,68° 74,19°

1~.\lh 0,0795 0,1915 0,3387 0,5173 0,6770 0,9316 1, 1466 1,3551 1,5509 1,7287 1,8832 1,9677

(EoU1)lb 0,0734 0,1586 0,2453 0.3228 0,3739 0,4293 0,4561 0,4657 0,4564 0.3442 0,2250

fJ 48.58° 51,66° 54,07° 55,82° 56,85° 57,980 58.70° 59.330 59.92° 60,480 60,95°

hjb 0,3507 0,6361 0,8284 0,9205 0,9281 0,8506 0,7271 0,5710 0,4007 0,0878 0,0177

(pK,lJb 0,0003 0,0029 0,0111 0,0287 0,0521 0,1078 0,1798 0,2871 0,4541 1,4150 3,0960

(pK.}lb 0.0104 0,0858 0,2690 0,5454 0,7981 1,1719 1,4534 1,7110 1,9743 3,0140 4,7130

qJB 0,500 1,980 4,08° 6,28° 7,85° 9.62° 10,46° 10,69° 10,24° 9,03° 6,720 3,91°

Em 10,61 8,00 8.88 12,66 20,36 73,50 2455,7 149,07 27,92 5.37 3,45
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tabel 4

Eerste wortel met B binnen de buigcirkel en Yl = 0

alb 0,4988 0,4630 0,4187 0,3787 0,3152 0,2339

d/b 1,1514 1,3018 1,4015 1,4749 1,5773 1,6952

III 68,80° 56,14° 48,94° 44,10° 37,73° 30,58°
-~---

112 38,09° 49,59° 58,86° 66,47° 78,25° 93,87°

BoEo/b 1,0688 0,8715 0,7597 0,6846 0,5861 0,4756

EOU1/b 0,4870 0,4257 0,3856 0,3564 0,3154 0,2649

(J 62,78° 58,75° 55,77° 53,62° 50,82° 47,90°
-

h/b 0,7607 0,8746 0,9133 0,9219 0,9046 0,8379

pK,/b 0,2877 0,1058 0,0546 0,0330 0,0154 0,0055

PK./b 1,4825 1,1346 ·0,8432 0,6260 0,3598 0,1468

tpB 1,42° 7,51 ° 11,05° 13,35° 16,17° 18,90°

em 7756,07 63,98 20,87 11,81 6,45 3,77

tabel 5

Vij/de wortel met B buiten de buigcirkel en III = 112 = Ilmln

27 _15° -30°
I

-45° -60° _72° -90° -105° -120° -135° -150° -165° -175°

ajb 0,1337 0,2675 0,3946 0,5109 0,5944 0,7032 0,7792 0,8428 0,8954 0,9384 0,9728 0,9917

djb 1,4078 1,3887 1,3580 1,3187 1,2832 1,2269 1,1801 1,1355 1,0945 1,0580 1,0264 1,0498

yl +52,23° +58,90° +64,94° +70,31° +74,12° +79,03° +82,39° +85,12° +87,24° +88,76° +89,68° +89,96°

Ilmln 79,14° 68,19° 57,58° 47,64° 40,28° 30,35° 23,13° 16,83° 11,24° 6,85° 3,05° 0,94°

(BoEoljb 0,0538 0,0890 0,1110 0,1235 0,1281 0,1279 0,1220 0,1109 0,0945 0,0717 0,0411 0,0150

(EOUlljb 0,0568 0,0975 0,1248 0,1416 0,1489 0,1511 0,1457 0,1338 0,1149 0,0877 0,0503 0,0184

(J 41,16° 37,25° 33,34° 29,47° 26,39° 21,80° 18,01° 14,26° 10,57° 6,94° 3,40° 1,12°

hjb 0,3751 0,7344 1,0493 1,3063 1,4687 1,6484 1,7508 1,8227 1,8749 1,9168 1,9563 1,9846

(pK,l jb 0,0076 0,0477 0,1232 0,2215 0,3064 0,4319 0,5287 0,6179 0,7018 0,7863 0,8799 0,9559

(pK.ljb 0,0002 0,0015 0,0046 0,0097 0,0154 0,0270 0,0397 0,0558 0,0756 0,1002 0,1306 0,1543

tpB 0,45° 1,60° 3,19° 4,98° 6,47° 8,67° 10,43° 12,06° 13,55° 14,89° 16,05° 16,72°

En 8,42 4,62 3,35 2,70 2,36 2,01 1,79 1,61 1,44 1,29 1,14 1,05

waarin de factoren A en fl ook tijdens het proces
nog kunnen worden gewijzigd.

Dit proces wordt zo lang vervolgd, tot de func
tie f voldoende dieht tot 0 is genaderd *) en de

tPB1 = tPB + A(!PB2 - !PB1) ,

tPB2 = tPB - A(!PB2 - !PB1),

81 = e+ fl(e2 - e1),

82 ----.: e- fl(e2 - e1),

(9)

(10)

(11 )

(12)

fout in de hoek 2r acceptabel is. Met de uiteindelijk
verkregen startwaarden zijn de bijbehorende af
metingen en andere grootheden van de stangen
vierzijde berekend in die gevallen, waarbij 12rl =
- 15°, 30°, 45°, 60°, 72°, 90°, -l05°, 120°, 135°,
150°, 165° en 175°. De resultaten zijn verw'erkt
in de tabellen 3 en 5 en in de grafieken 95

*) In plaats van / kan ook een andere functie gelijk aan
nul gemaakt worden. Tabel 4 is verkregen door de hoek
Y1 = 0 te maken, zodat hierbij het koppelpunt op het
verlengde van de koppelstang gelegen is.
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tot. en met 107. Voor zover de minimale over
brengingshoek Itmin = Itl 1t2 30° zijn deze
stangenvierzijden ook nog getekend in de figuren
108 tot en met 125.

3. De stan~envierzijde als aandrijvin~sme-

chanisme van het inwendi~Maltezer-kruis

Zowel het uitwendige als het inwendige Maltezer
kruis wordt vaak aangedreven door een pen, welke
een cirkelvormige baan beschrijft. Daarbij zijn de
sleuven van het Maltezer-kruis zowel aan het be
gin als aan het einde van zijn beweging tangentieel
gericht aan deze cirkelvormige baan. Door deze
gerichtheid van de sleuven, zal het Maltezer-kruis
geen stoot ondervinden aan het begin en einde van
zijn beweging. Bij regelmatig ronddraaien van
de pen, bIijft echter weI steeds een centerpetale
versnelling van de pen bestaan, die plotseling aan
het Maltezer-kruis wordt medegedeeld. Dit bete
kent, dat bij het Maltezer-kruis een versnellings
sprong aan het begin en aan het einde van zijn
beweging optreedt. Verstaat men onder de ruk de
Iluctie van de versnelling, dan kan men ook zeggen,
dat het kruis aan het begin en aan het einde der
beweging een oneindig grote ruk ondergaat.
Om aan het bezwaar van de cirkelvormige aan
drijving tegemoet te komen, kan men de pen een
V-vormige koppeIkromme Iaten beschrijven.
Door de pen in het koppelpunt van de stangen
vierzijde te plaatsen, verkrijgt men dus een betere
aandrijving van het inwendig Maltezerkruis
(zie figuur 126). In feite maakt men bij deze toe
passing slechts gebruik van een deel van de
koppelkromme. De pen begint de draaitafel pas
aan te drijven, wanneer het koppelpunt zich in
een der beide punten van Ball bevindt. De aan
drijving wordt beeindigd, wanneer het koppelpunt
het andere, symmetrisch gelegen punt van Ball
bereikt heeft. De sleuven zijn gericht volgens de
raaklijnen in de punten van Ball aan de koppel
kromme. Het vaste draaipunt van de draaitafel
wordt in het snijpunt Eo van de beide raaklijnen
gelegd. De aanwezigheid van de beide punten
van Ball in de koppelkromme garandeert een
hoekruk nul bij het begin en bij het einde van de
beweging van de draaitafeL (Zie figuur 128.)
Voor het aandrijven van een Maltezer-kruis, kun
nen alleen hoeken 27 worden gebruikt, die een
gehele fractie zijn van 360°. Dus 27 = 2n/n, in
dien n het aantal sleuven van het Maltezer-kruis
voorstelt. De verhouding tussen de bewegingstijd
tf) en de stilstandstijd tT van het Maltezer-kruis
kan in de hoek () worden uitgedrukt, omdat 2()
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de kleinste hoek is, die de kruk AAo nodig heeft
om het koppelpunt van het ene punt van Ball
naar het andere te laten bewegen. Men heeft voor
een inwendig Maltezer-kruis de betrekking

tf) n
t

T
-0 - 1. (13)

Vit d~. grafieken van fJ als functie van 27 blijkt,
dat~ b~J bepaaI~e 7: voor de hoek () slechts weinig
vanaile mogehJk lS, wanneer bovendien aan de
conditie Itmin ~ 30° voldaan moet zijn. Noemt
men de overbrengingshoek in de constructiepositie
van de stangenvierzijde *), waarbij het koppel
punt zich in het punt van Ball bevindt, ItB en
overweegt men, dat bij de stangenvierzijde als
voorschakelmechanisme van een inwendig MaI
tezer-kruis, de koppelkromme slechts voor een
deel voor de aandrijving van de draaitafel wordt
aan?ewend, dan kan deze conditie voor de op
lossmgen (All) en (A2l) nog worden ven-uimd
tot de conditie

min ~2, ItB) ~ 30° (14)

en voor de oplossingen (A22) tot de conditie

min (ltl, ItB) ~ 30°. (15)

De grootste variatie in de hoek () kan worden
gevonden bij de oplossingen (Au) en (A21), wan
neer B binnen de buigcirkel wordt gekozen. Bij
bepaalde hoek 27 vindt men bij de oplossingen
(A22) nagenoeg geen enkele variatie in de hoek fJ.
Figuur 127 Iaat zien, dat ook met een voorschakeI
mechanisme, segmentblokkering mogelijk is. Toch
bIijkt dit technisch gezien een minder gelukkige
keuze te zijn, dan de centraal gerichte blokkering
van figuur 126. Deze blokkering dient niet aIleen
tijdens de stilstandsperiode de draaitafel te fixeren,
maar moet deze ook tijdens de in- en uitloop van
de pen goed kunnen centreren.
Het toepassingsgebied van het voorschakelmecha
nisme kan in het algemeen nog vergroot worden,
door de pen gedurende een of meerdere omwente
lingen van de kruk voor de aandrijving van de
draaitafel uit te schakelen.
Tenslotte kan mep in principe ook het andere deel
van de koppeIkromme gebruiken voor het aan
drijven van een uitwendig Maltezer-kruis. Men
dient dan weI te bedenken, dat de aandrijvende
pen het vaste draaipunt Eo dan weI heel dicht
benaderL Voor een uitwendig MaItezer-kruis heeft
men de betrekking

tf) I
t

T
- (n/fJ) (16)

"') In de spiegelsymmetrische stand van de stangen
vierzijde is de overbrengingshoek dezelfde (zie figuur 8).
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Grafieken van de afmetingen van stangenvierzijden, in het geval A = All of A = A21 en B binnen de
buigcirkel ligt. (Delen van grafieken, overeenkomende met B-punten buiten de buigcirkel, behoren bij de
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Figuren 64 tjm 74.

Bijla~e II
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Grafieken van de afmetingen van stangenvierzijden als A = A22 en B zowel binnen als buiten de buigcirkel.
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Summary

In this thesis we are concerned with the design of four-bar linkages with V-shaped, symmetrical coupler
curves with a prescribed angle 2'T between the sides. There are two additional requirements to be satisfied:
a. One of the bars can make complete revolutions,
b. The branch of the coupler-curve which is described by the coupler-point, must be a closed curve, which

does not intersect itself.
It is well known that the condition a is met if the four-bar linkage satisfies Grashof's inequalities. The
condition b leads to an investigation of the geometrical properties of the coupler-curve with respect to its
three double-points. The coupler-curve is developed as the locus of the points of intersection of two moving
circles with constant radii. Indications for the existence of real double-points are found.
Solutions of the main problem are given for cases where the circling-point curve does or does not degenerate.
If the circling-point curve is degenerated, essentially different solutions are found in those situations where
the four-bar linkage is in a cardan-position or in a generalised cycloidal position. All other positions in
which the circling-point curve is degenerated are shown to be derived from these with the help of Roberts'
theorem, or they can be transformed by means of reversion of the crank with respect to the fixed link into
these. A separate chapter is devoted to both possibilities.
The results reveal that in case of the cardan-position, not more than two different solutions can be found
for each prescribed angle 2'T. Four cases can be distinguished with transitions if the length of the crank
is zero (this occurs twice) or if the coupler-point is in line with the connecting rod. The most useful solutions
are obtained in those cases where the coupler-triangle is obtuse-angled. Then the minimum transmission
angle /-lmin is larger than or equal to 36° for each chosen angle 2'T.
The solution based on the generalised cycloidal position of the four-bar linkage IS found from an equation
of the ninth degree with only one real root. If in this case a value of 2'T is taken from the interval
64° .:(; 2'T .:(; 139°, the minimum transmission angle /-lmin lies in the interval 30° .:(; /-lmin .:(; 51,45°. For
other values of 2'T the minimum transmission angle is less than 30°.
For the purpose of comparison diagrams are given, each showing dimensional graphs of the four-bar
linkages for the two degenerated cases.
If the circling-point CUIve is not degenerated, an additional degree of freedom in design is obtained which
opens the possibility to prescribe /-lmin or another quantity. Evidently it is possible to fi.nd solutions for
each chosen angle 2'T with larger /-lmin than those obtained in the case of the cardan-position. The results
have been represented by graphs in which the dimensions of the four-bar linkages are plotted as functions
of 2'T. Besides, the appendix contains diagrams of four-bar linkages with optimal /-lmin'

If the angle 2'T equals 2n devided by a positive integer, the four-bar linkage can be applied as a driving
chain of an internal Geneva mechanism. Additional data of the Geneva mechanism can also been derived
from graphs shown in the appendix. The ratio of times locked/moving of the Geneva star wheel can be
variated within some limitations.
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Stellingen 

Stelling I 

Wanneer de koppelkromme van een stangenvier
zijde uit twee takken bestaat, geldt voor elke tak 
de volgende parametervoorstelling: 

x= -B ± (BZ- AC)t = x(A), 
A 

b1-a1{-B±(BZ-AC)t} g 
y=-- +--=y(A) 

ao-bo A ao-bo 

Hierin is 

A= (h- at) 2 + (bo- ao) 2, 

B = g(h- a1)- (ao- bo)(aob1- a1bo), 

C = gz + (e2- a2) (ao- bo) - 2aog(ao- bo), 

- a2 + c2- d2 + e2 -12- 2dlcos(A +r) 
g-

2 
ao = esinA., 

a1 = e cos A, 

bo = I sin (A. + y), 

bl = d +I cos (A+ y). 

Het plus-teken correspondeert met één tak, het 
min-teken met de andere tak van de koppelkrom
me. Voor de betekenis van de letters a, c, d, e, 
I, y en A wordt verwezen naar figuur 2 van dit 
proefschrift. De afmetingen hebben alleen be
trekking op die stangenvierzijde uit het volgens 
de configuratie van Roberts aangewezen drietal, 
waarbij de koppelstang een volle omwenteling ten 
opzichte van het gestel kan maken . 

Stelling 2 

De bewering, dat de beweging van de uitgangs
schakel van het kettingmechanisme van Arnold 
aan het begin en aan het eind een versnellings
sprang heeft, is onjuist. 

F. C. W. Slooff : "Een nieuw door een ketting gedreven 
opzetdrijfwerk", De Constructeur, no. I, 1961. 
E. A. Dijksman: "Eliminatie van de ruk bij een ketting
mechanisme", De Ingenieur, Jg. 74, no. 27, 6 juli 1962, 
blz. W103-W116. 

Stelling 3 

Een poolconfiguratie, behorende bij een vlak me
chanisme met een even aantal schakels n, is be-

(3n- 4) 
paald door willekeurige, onafhankelijke 
polen. 2 

E. A. Dijksman: "Het bepalen van kromtemiddelpunten 
van banen beschreven door punten van vlakke complexe . 
mechanismen met gedwongen beweging", De Ingenieur, 
Jrg. 73, no . 49 (1961), blz. WI81-W187. 

Stelling 4 

Het is mogelijk voor een stangenvierzijde de relatie 
op te stellen, waaraan is voldaan, als de hoekver
snelling van een der schakels een extreme waarde 
heeft. Met behulp van deze relatie kan een een
voudige grafische methode worden ontwikkeld 
voor de bepaling der posities van de stangenvier
zijde, die met deze extreme waarden overeenkomen. 
Deze grafische methode biedt voordelen boven 
die, welke aangegeven is door Meyer zur Capellen. 

W. Meyer zur Capellen: "Die Beschleunigungsänderung" 
II Mittei!ung, Ingenieur-Archiv, 27 Band, 2 Heft, 1959, 
s. 79. 
E. A. Dijksman: "De posities van de stangenvierzijde en 
van het krukdrijfstangmechanisme bij extreme (hoek)
versne!lingen van de uitgangsschakel", De Constructeur, 
2 (1963), no. 9, blz . 177-180. 

Stelling 5 

Voor 4 momentane invarianten van de vlakke be
weging bestaan de volgende betrekkingen: 

l 'T2 
-=1--
(j 'TO ' 

~ = 'Tl 'T3 (-
1 

- -
1 

) ' 
(j 'TO 'T2 

(j ~ (!___) = --rz2 {(- 1 + _I __ I __ I ) + 
ds (j 'TO 'T2 'T3 'Tl 

I ( I I )} +- -+-
'TQ'T2 'Tl 'T3 ' 

( 
I I I I ) I } x-+-----+-

'TO 'T2 'T3 'TI 'TO'T2 ' 
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. . 
waann 

t5 = de diameter van de buigcirkel, 

315 . 
m = - met (dsfdt) als de poolwissel-

(db/ds) 

snelheid en 

1 1 (2 1 ) 
z=3 T+ Ro met 

Ro = de kromtestraal van de vaste polhode 
(poolbaan) in de pool van het bewegende 
vlak. 

In de genoemde betrekkingen zijn TI en T3 de 
tangenten der hoeken, die twee poolstralen door 
twee punten van Burmester met de daarbij be
horende collineatieas maken en T2 resp. To de 
tangenten der hoeken, die de collineatieas met 
de verbindingslijn van de beide Burmesterpunten 
resp. met de verbindingslijn van de overeenkom
stige Burmestercentra maakt. 

E. A. Dijksman: "De vier punten van Burmester op een 
willekeurig moment van de vlakke beweging", De Con
structeur, 2 ( 1963), no. 10, blz. 197-200. 

Stelling 6 

Wanneer de koppelkromme in een koppelpunt een 
vijfpuntsaanraking met de raaklijn in dat punt 
heeft, dient voldaan te zijn aan de conditie: 

m m 
tan f{JA + tan f{JB- = -. 

l tan f{JA tan ffJB Ro 

Hierin zijn f{JA en f{JB de hoeken, die de poolstralen 
door de draaipunten A en B van de stangenvier
zijde (AoABBo) met de poolraaklijn van de betref
fende positie maken. im en il zijn de, bij de 
stangenvierzijde construeerbare, kromtestralen in 
het dubbelpunt P van de cirkelloopkromme resp. 
langs de poolraaklijn en de poolnormaal. 

t5 = de diameter van de buigcirkel en 

Ro = de kromtestraal van de vaste polhode 
in de pool van de beschouwde positie. 

In het limietgeval, dat 1/m = 0, verkrijgt men 
de door Meyer zur Capellen langs andere weg ver
kregen conditie. 

W. Meyer zur Capellen: "Fünf- und sechspunktige Gerad
führung in Sonderiagen des ebenen Gelenkvierecks", 
Forschungsberichte des Wirtschafts- und Verkehrs
ministeriums N ordrhein-Westfalen ( 1958). Westdeutscher 
VerlagjKöln und Opladen. 

' ' 
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Stelling 7 

De wijze waarop Hoffman en Sachs de theorie 
van de metaalbewerkingsprocessen beschrijven, 
leidt niet tot de juiste interpretatie van hun 
resultaten. 

Hoffman and Sachs: Introduetion to the theory of plasti- ... 
city for Engineers. Mac Graw-Hill New York 1953. 

Stelling 8 

De variatieprincipes, welke Tokuoka ten grondslag . 
legt aan zijn berekeningen, zijn fysisch niet gefun- . · 
deerd en leiden tot een overbepaald systeem van 
differentiaalvergelijkingen. 

T. Tokuoka: "Genera! Stress-Strain Relations in Non
linear Theory of Viscoelasticity for Large Deformations", 
Ing. Archiv., Band XXX, 1961 blz. 388 en Ing. Archiv., 
Band XXXI, 1962, blz. 187. 

Stelling 9 

In die positie van een bewegend vlak, waarbij de 
pool een oneigenlijk punt is, bestaat de "p-kromme" 
van Alt uit twee evenwijdige rechten, die ten op
zichte van de poolraaklijn van de betreffende positie 
elkaars spiegelbeeld zijn. 

R. Beyer: "Kinematische Getriebesynthese" Springer
Verlag Berlin (1953) blz. 72-74 

Stelling IO 

De wijze, waarop de 4 schakels 0, 1, 2 en 3 van een 
stangenvierzijde ten opzichte van de collineatieas 
bewegen, wordt weergegeven door de betrekking: 

(-) d d 
-- - h) = b2o -- h) = 
w2o dt ds2o 

TQT2 { 1 1 1 } = (1 + Ti2) - - + -
TQ - T2 -:;; Tk Tl ' 

waarbij i, j, k en l een cyclische verwisseling vor
men van de getallen 0, I, 2, 3. Hierbij is Tm = 
= tan fJm met m = 0, 1, 2 of 3, waarin fJm de 
hoek voorstelt, die de collineatieas met de stang 
m maakt als m = 0 of 2, terwijl voor het geval 
m = I of 3 fJm de hoek is, die de stang m met de 
collineatieas maakt. 

b2o = de buigcirkeldiameter van schakel 2 
ten opzichte van schakel 0. 

w2o = de hoeksnelheid van schakel 2 ten op
zichte van schakel 0 (linksom draaiend 
positief genomen). 
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Stelling II 

De 9e graads vergelijking 

heeft voor elke reële waarde van T uit het interval 
0 < _ITI < in slechts één reële wortel voor q. 

Stelling I2 

De 7e graads polynoom 

18q7 - q6 + 4q5 - 3q4 + 2q3 - 3q2 - 1 = 0 

heeft slechts één reële wortel. 

· Stelling IJ 

De relatie van Freudenstein voor de hoekversnel
ling van een schakel uit een stangenvierzijde, kan 
worden uitgebreid tot die voor een stangen-n-zijde. 
Zij heeft de volgende gedaante: 

Wn-1,n = -hw21,n + A2W22,n + ... + 
+ An-3W2n-3,n + in-1,1 W1,n + in-1,2 W2,n + 
+ · · · + in-1,n-3Wn-3,n + 

l,m=n-3 
~ in-1,lin-1,mWz,nWm,n X 

l,m=l 
l ,P m 

l,m=n-3 r -2 
+ ~ in-2,lin-2,mWz,nWm,n _n_ X 

Z,m=l rn-1 
l#'m 

X sin-1 ( <9:: P n,n-1 P n-1,n-2 P n-2,n-3)· 

rn-1 en rn-2 zijn de lengten van de (n- 1)-ste 
resp. (n- 2)-de zijde van den-hoek. Pn,n-1 is het 
draaipunt tussen de schakels n en n - 1 enz. 

Bovendien is 

Ak = in-l,k (1 - in-l,k) cotan {h 
voor k = 1, ... , n _:_ 3. 

Cyclische verwisseling in de opeenvolgende num
mering van de n zijden geeft niet meer dan twee / 1 

onafhankelijke relaties. 
De overeenkomstige betrekking voor de hoeksnel
heid heeft de vorm 

Wn-1,n = in-1,1 W1,n + in-1,20J2,n + · · · + 
+ in-1,n-3Wn-3,n· 

F. Freudenstein: "On the maximum and minimum velo
eities and the accelerations in four-link mechanisms'', 
ASME-Paper, Nr. 55-SA20, mei 1956. 

Stelling I4 

Het identiek nul zijn van de determinant van 
Wronski is, in strijd met hetgeen S. C. van Veen 
gesteld heeft, geen voldoende voorwaarde voor de 
lineaire afhankelijkheid van een stelsel functies. 

S. C. van Veen: Handboek der Wiskunde, blz. 340/341, 
Scheltema en Bolkerna N.V. Amsterdam 1963. 
E. L. Ince, Ordinary Differential Equations, p. 116, 
Dover Publications, Inc. 

Stelling IS 

Het is wenselijk, de in de praktijk werkende inge
nieurs in de gelegenheid te stellen hun theoretische 
kennis door middel van speciale, door de Tech
nische Hogeschool in te stellen, leergangen, op 
peil t e brengen. 

Stelling I6 

Het is zeer de vraag of de functieverandering van 
de autobumper van beschermingselement naar 
verfraaiingselement als een technische vooruit
gang kan worden gezien. 

,> 
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