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Woord vooraf 

De term kinematica is door Ampère voor het eerst gebruikt in zijn 'Essa 
sur la phllosophle des sciences', verschenen in 1838, om een vakgebied aan 
te duiden dat zich bezig houdt met de studie van bewegingen los van de 
krachten waardoor zij worden voortgebracht, bewegingen speciaal zoals 
die optreden in mechanismen. Er is dan ook een sterke wisselwerking 
tussen de verschillende onderdelen van de zuiver theoretische kinematica 
en de leer van de mechanismen en het is dikwijls moeilijk de scheidings
lijn tussen beide gebieden aan te geven. Met betrekking tot dit boek kan 
worden vastgesteld dat het zich in hoofdzaak tot theoretische beschou
wingen beperkt. Echter, ook bij deze beperking, moest in verband met 
de eisen die aan de omvang van het werk werden gesteld, een keuze wor
den gedaan uit de veelheid van onderwerpen die zich ter behandeling 
aanbiedt, zodra men over kinematica gaat schrijven. De terzake kundige 
lezer zal dan ook veel aantreffen wat hij niet had verwacht en veel missen 
wat zijns inziens had moeten worden vermeld. Wellicht is hij ook verrast 
door de opzet die nogal van het gebruikelijke stramien afwijkt doordat 
de kinematica van starre stelsels begint met een vrij omvangrijk hoofd
stuk over de ruimtelijke instantane kinematica, waarna de verkregen 
resultaten worden gespecialiseerd voor vlakke bewegingen. 
Hij zal verder bemerken dat in het boek opgaven en vraagstukken (in het 
algemeen veel bewerkelijker dan de opgaven) zijn opgenomen doch slechts 
in beperkte mate: vele tientallen vraagstukken zouden de omvang buiten 
proportie hebben doen groeien. 
Opgemerkt zij dat een klein aantal literatuurverwijzingen zijn gegeven. 
Voor een uitgebreide literatuurlijst zij verwezen naar 0. Bottema en 
F. Freudenstein: Kinematics and the theory of mechanisms. 
De schrijver houdt zich aanbevolen voor op- en aanmerkingen die aan 
de inhoud van het boek ten goede kunnen komen. 

G. R. Veldkamp 
Nuenen, voorjaar 1970 



I Inleiding 

1 Indeling van de kinematica 

De beginselen van de kinematica van starre lichamen worden in dit boekje 
behandeld uitgaande van de beweging van ruimtelijke starre stelsels. 
Nadat in hoofdstuk 11 de kinematica van het punt is behandeld, wordt 
in hoofdstuk III onmiddellijk de ruimtelijke kinematica aan de orde ge
steld. De behandeling is analytisch en beperkt zich, globaal gesproken, 
tot een grondige studie van de snelheids- en versnellingsverdeling. Wis
kundige hulpmiddelen zijn vectoren en matrices die functies zijn van één 
parameter (de tijd). Ofschoon verondersteld is dat de lezer niet geheel 
en al vreemd staat tegenover het gebruik van deze hulpmiddelen, zijn 
in de paragrafen 2 tfm 7 van dit hoofdstuk die punten uit de theorie 
van vectoren en matrices, welke voor een goed begrip van de in dit boek 
gevolgde behandelingswijze onontbeerlijk zijn, beknopt weergegeven. 
Uit de ruimtelijke kinematica wordt in hoofdstuk IV de snelheids- en 
versnellingsverdeling bij een vlakke beweging door specialisatie (die in 
hoofdstuk III overigens al is voorbereid) verkregen. Het boek beperkt 
zich dan verder (op een enkele uitzondering na) tot de vlakke kinematica. 
Nadat in hoofdstuk V de beginselen van de krommingstheorie zijn be
sproken, is, wat de vlakke kinematica betreft, een eerste ronde afgesloten. 
De lezer is dan op de hoogte van de wetmatigheden die bij een willekeu
rige vlakke beweging optreden met betrekking tot snelheids- en versnel
lingsverdeling, ligging van kromtemiddelpunten, wanneer deze beweging 
op een bepaald tijdstip wordt beschouwd. Het gaat hier dus om instantane 
eigenschappen en het deel van de theorie waarin deze eigenschappen be
sproken worden, kan men dan ook de instantane kinematica noemen. 
Hiertoe behoort ook de theorie die in hoofdstuk VI wordt behandeld. 
In dit hoofdstuk blijkt dat in de analytische formulering van de eigen
schappen in hoofdstuk V uitsluitend voorkomen zekere afgeleiden van 
de eerste en tweede orde, terwijl de voortgezette theorie van hoofdstuk VI 
afgeleiden van de derde en hogere orde gebruikt. Deze afgeleiden zijn 
door Bottema de instantane invarianten van de beweging genoemd. Dat 
wij in dit boek de scheiding tussen elementaire en voortgezette krom
mingstheorie laten samenvallen met die tussen instantane invarianten van 
de tweede orde en zulke van de derde en hogere orde, is natuurlijk geheel 
arbitrair. Tot zover zijn van een vlakke beweging slechts posities van het 
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bewegende vlak beschouwd waarbij een punt aanwezig is waarvan de 
snelheid nul is. Hoofdstuk VII houdt zich bezig met de wijzigingen die 
de theorie ondergaat, indien er niet zo'n punt bestaat, of, zo men wil, 
indien dit punt oneigenlijk is; het blijkt dat er betrekkelijk weinig ver
andert. In hoofdstuk VIII wenden we ons af van de instantane beschou
wingen. We trachten hier de beweging als geheel te overzien. Hier komen 
dan ook onder meer aan de orde eigenschappen van de banen die door 
de punten van het bewegende vlak worden doorlopen (graad, geslacht, 
aantal en aard van de dubbelpunten, asymptoten enz.). De beweging 
van de stangenvierzijde wordt hier uitvoerig besproken. Men kan dit 
onderdeel in tegenstelling tot de locale beschouwingen in voorafgaande 
hoofdstukken globale kinematica noemen. 
Wij hebben het hoofdstuk de titel continue kinematica meegegeven, om 
tot uitdrukking te brengen dat het ontstaan van een baan onverbreek
baar is verbonden met de conceptie dat de tijd een eindig of oneindig 
interval continu doorloopt. Er is voor een goed begrip van hoofdstuk 
VIII enige kennis van algebraïsche krommen nodig die in § 8 is bijeen
gebracht en die in hoofdzaak betrekking heeft op de theorie van de 
meervoudige punten. Van de continue kinematica gaat het boek over 
naar de discrete kinematica waarmee hoofdstuk IX zich bezighoudt. 
Hierbij worden een aantal willekeurige standen van een bewegend vlak 
op hun meetkundige eigenschappen onderzocht. De theorie die hier 
wordt ontwikkeld, is van belang voor het ontwerpen van mechanismen 
waaraan eisen worden gesteld in verband met het doel waarvoor zij 
moeten dienen. Deze synthese van mechanismen bestrijkt een uitgebreid 
terrein, waarvan in dit boek slechts een vluchtige verkenning mogelijk is. 
Deze beperkt zich, afgezien van de behandeling van enkele synthese
problemen in de reeds genoemde hoofdstukken, tot hoofdstuk X waarin 
een aantal beginselen wordt uiteengezet. 

2 Vectoren 

Het begrip vector veronderstellen we bij de lezer bekend. In deze para
graaf is uitsluitend sprake van vectoren in de driedimensionale Euclidi
sche ruimte, dat is de ruimte waarin op de middelbare school stereome
trie wordt bedreven. In deze ruimte nemen we een rechthoekig, rechts
draaiend assenstelsel aan met op alle drie assen dezelfde eenheid van 
lengte. Dit heet een rechts, orthonormaal assenstelseL We noemen het 
OX 1X2X 3 en geven coördinaten ten opzichte van dit stelsel met x1, x 2 , x 3 
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aan. Dat het stelsel rechts is, betekent dat van een punt van de positieve 
X 3-as uit de draaiing over een rechte hoek van de positieve X 1-as naar 
de positieve X 2 -as in tegenwijzerzin (dus linksom) wordt gezien. 
Vectoren worden met vetgedrukte kleine letters aangegeven, of met paren 
hoofdletters met een pijltje erboven; de eerste letter geeft het beginpunt, 
de tweede het eindpunt van de vector aan. Een vector u heeft ten opzichte 
van het genoemde assenstelsel drie kentallen u 1 , u2 en u3 die niets anders 
zijn dan de coördinaatverschillen van eindpunt en beginpunt; door mid
del van deze kentallen wordt de vector als (u1 , u 2 , u3 ) genoteerd. Met 
vectoren kan worden gerekend. We noemen de voornaamste rekenregels. 

2.1 De optelling vormt uit twee vectoren een vector volgens de regel: 

u+v=(u1 +vh Uz+V2 , u3 +v3). 

Voor de optelling van vectoren gelden dezelfde regels als voor die van 
getallen. 

2.2 Vermenigvuldiging van een vector met een getal (een getal wordt in 
dit verband ook wel een scalair genoemd). Is À. een getal dan is 

À.u=(.A.u1 , .A.u2 , .A.u3). 

Duidelijk is 

(ÀJ.L)U=À.{Jtu); (À+J.L)U=À.u+J.Lu; À(u+v)=ÀII+Àv. 

2.3 De scalaire vermenigvuldiging vormt uit twee vectoren u en v een 
getal (=scalair) dat als (u, v) wordt genoteerd, het inwendig of scalair 
produkt wordt genoemd en gedefinieerd is door 

(2.1) 

Het scalair produkt (u, u) is blijkbaar gelijk aan het kwadraat van de 
lengte van u. Deze lengte of norm wordt met lul aangegeven. Een vector 
met norm 1 heet een eenheidsvector. Een vector waarvan alle kentallen 
nul zijn, is een nulvector (notatie 0); de lengte is nul. De juistheid van de 
volgende rekenregels is gemakkelijk te verifiëren: 

(u, v)=(v, u); (u, v+w)=(u, v)+(u, w); À.(u, v)=(À.u, v)=(u, À.v). 
--+ --+ --+ 

Is in fig. 1 u=AB, v=AC dan is CB= u-v. Men heeft nu, als cp de 
hoek is tusse n u en v: 

-->-
Jul2+ Jvl 2 -2lul·lvl cos c/J=BC2 =(u-v, u-v). 
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Werkt men het laatste lid uit, dan blijkt dat het gelijk is aan 

lul2 +lvl2 -2(u, v). 

Bijgevolg is (u, v)= lul·lvl cos ljJ; hieruit blijkt dat het inwendig produkt 
niet afhangt van het assenstelseL Twee vectoren die geen van beiden nul
vectoren zijn, staan dus dan en alleen dan loodrecht op elkaar als hun 
inwendig produkt nul is. 

c 

~ 
A u B fig. 1 

De 3,3-determinant waarvan de eerste, tweede en derde kolom van boven 
naar beneden opvolgend de kentallen van u, v en w bevatten, geven we 
met D(u, v, w) aan. Ziet men u, venwals vectoren met hetzelfde begin
punt, dan is de absolute waarde van D(u, v, w) de inhoud van het door 
u, v en w opgespannen parallelepipedum. Ziet men van het eindpunt 
van w uit de draaiing van u over de hoek ljJ naar v als een rotatie in 
tegenwijierzin, dan zegt men dat het drietal u, v, w dezelfde oriëntatie 
heeft als het assenstelseL In dit geval is D(u, v, w)>O. In het tegenge
stelde geval isD(u, v, w)<O, terwijl D(u, v, w)=O een nodige en voldoen
de voorwaarde is voor lineaire afhankelijkheid van u, v en w. 

2.4 De vectoriële vermenigvuldiging vormt uit twee vectoren een vector, 
vectorprodukt of uitwendig produkt genaamd. Het vectorprodukt u x v is 
gedefinieerd door 

Blijkbaar is u x v een nulvector dan en alleen dan als u en v lineair af
hankelijk zijn. Verder geldt u x v = - v x u. Daar 

(u, u x v)=u1(u2v3 -u3v2 ) +uiu3 v1 -u1v3 ) +u3 (u1v2 -u2v1) =0, 

staat u x v loodrecht op u en evenzo op v. 
Veronderstellen we dat u en v niet lineair afhankelijk zijn, dan is 
D(u, v, u x v)=(u x v, u x v)>O. 
Hieruit volgt in de eerste plaats dat het drietal u, v, u x v dezelfde oriën
tatie heeft als het assenstelseL Verder blijkt: zet men u, ven u x v af als 
vectoren met gemeenschappelijk beginpunt dan spannen ze een parallele-
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pipedum op met inhoud I u x vl 2 • Dus is I u x vl gelijk aan de oppervlakte 
van het door u en v opgespannen parallelogram. V oor assenstelsels met 
dezelfde oriëntatie hangt u x v dus niet af van de keuze van het assen
stelsel. Belangrijk zijn de volgende rekenregels: 

u x (v+w)= u x v+ux w; À(u x v)=(Àu) x v= u x Àv; 

(u, vx w)=D(u, v, w); ux(vx w)=(u, w)v-(u, v)w. 

3 Differentiëren van vectoren 

Van de vectoren die we in de lánematica gebruiken, zijn de kentallen 
functies van eenzelfde parameter. Zijn de kentallen u1 , u2 en u3 van de 
vector u functies van u, waarin u een interval op de reële getallenrechte 
kan doorlopen, dan zeggen we dat u een functie is van u (notatie u= u( u)). 
We definiëren 

mits de limieten in het rechterlid bestaan. Differentiatie naar u zullen 
we aangeven met een accent bij het functiesymbooL Zijn de kentallen 
van u differentieerbare functies van u dan heet (u' 1> u' 2 , u' 3) de afgeleide 
vector van u (notatie u'). Uit het bovenstaande volgt onmiddellijk: 

'( ) 1. u(u+h)-u(u) 
u u = tm . 

h-+0 h 

Hiermee is de definitie van de afgeleide van een vectorfunctie in dezelfde 
vorm geschreven als die van de afgeleide van een scalaire functie. De 
regels voor het differentiëren van vectoren zijn dus ook dezelfde als die 
voor het differentiëren van scalaire functies. Men heeft derhalve onder 
meer: 

(u+v)' =u' +v'; (u, v)=(u', v)+(u, v'); 

(u x v)' =u' x v+ u x v'. 

Is u=u(u) een eenheidsvector dan geldt identiek in u: (u, u)= I en dus 
(u', u)+(u, u')=O of 2(u, u')=O. De afgeleide van een eenheidsvector 
staat dus- als ze geen nulvector is- loodrecht op die eenheidsvector. Om 
in deze uitspraak en ook in sommige andere gevallen de toevoeging 'als 
ze geen nulvector is' overbodig te maken, is het doelmatig af te spreken 
dat een nulvector geacht wordt loodrecht op elke vector te staan. 
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4 Toepassing van vectoren op de theorie van de (ruimte)krommen 

Een kromme in de ruimte kan worden voorgesteld door de coördinaten 
van een punt van de kromme te geven als functies van een parameter 11: 

x 1 =x1(11), x2 =X2 (0'), x 3 =x3(0'). 

In vectorvorm luidt deze voorstelling x=x(O') waarin x de vector is van 0 
naar het punt (xl> x 2 , x 3) van de kromme; x wordt de positie- of plaats
vector van dit punt genoemd. Het is bekend dat x' =x'(11) richtingsvector 
is van de raaklijn aan de kromme in het punt aangewezen door de para
meterwaarde 11. Bij een willekeurig gekozen parameter is x' geen een
heidsvector. Neemt men echter de booglengte s van de kromme als para
meter dan is x'(s) (het accent betekent voortaan differentiatie naar s) 
een eenheidsvector die we met t zullen aangeven en de raaklijnvector 
zullen noemen. Uit (t, t) = 1 volgt (t, t') = 0. De vector t' staat dus lood
recht op t. Het is in het algemeen geen eenheidsvector. De eenheids
vector n met dezelfde richting en zin als t' heet de hoofdnormaa/vector. 
Men heeft 

t' =Kn (4.1) 

waarin " een scalaire functie is vans (K>O). 
Verder is (t, n)=O en (n, n)=l. We voeren nog in de eenheidsvector 
b = t x n. Zetten we t, n, b uit als vectoren met x(s) als beginpunt dan vor
men ze een orthonormaal driebeen met dezelfde oriëntatie als het assen
stelsel; men noemt dit het triëder van Serret-Frenet; de vector b heet de 
binormaa/vector. Daar n' .Ln, is n' een lineaire combinatie van t en b 
zodat we kunnen schrijven: n' =at+ rb. Hieruit volgt IX= (t, n'). Uit 
(t, n)=O vinden we (t', n)+(t, n')=O en dus wegens (4.1): 

IX=(t, n')= -(t', n)= -(Kn, n)= -K. 

Derhalve n'=-Kt+rb. Uit b=txn volgt: 

b' =t' x n+tx n' =Kn x n+t x ( -Kt+rb)=rtx b= -rn. 

Hiermee zijn afgeleid de formules van Serret-Frenet: 

t'=Kn, ) 
n' =- Kt+rb, 

b'= -rn, 

(4.2) 

die de grondslag vormen voor de differentiaalmeetkunde van de krommen. 
Zij A een punt van de kromme aangewezen door de parameterwaarde s0 ; 
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de raaklijn-, hoofdnormaal- en binormaalvector in A noemen we t0 , n0 

en h0 ; verder stellen we x(s0 )=x0 • De vergelijking van het vlak door 
t0 en n0 is (h0 , X- x 0 ) = 0. Om de snijpunten van dit vlak met de kromme 
te vinden, moeten we soplossen uit: f(s)=(h0 , x(s)-x0 )=0. Blijkbaar 
is f(s0 ) = 0; dat konden we verwachten, want A is een gemeenschappe
lijk punt van het vlak en de kromme. Men heeft: f'(s)=(h0 , t(s)); dus 
isf'(s0)=(h0 , t 0)=0. Het vlak heeft dus in A twee samenvallende pun
ten met de kromme gemeen; ook dit is geen verrassing, want het vlak 
bevat de raaklijn in A aan de kromme. 
Verder isf"(s)=(h0 , t'(s))=(h0 , Kn(s)) en dusf"(s0)=0. Bijgevolg heeft 
het vlak drie in A samenvallende punten met de kromme gemeen. Daar 
een vlak door drie punten bepaald is, is dit de zwaarste eis die we aan 
een vlak door A kunnen stellen. Het vlak door raaklijn en hoofdnor
maal heeft dus (in het algemeen) een aanraking van zo hoog mogelijke 
orde (de tweede orde) met de kromme; het heet het osculatievlak. Zij 

K(s0 ) = K0 en M het punt op de hoofdnormaal in A zodanig dat MA= 
= K 0 - 1 ; de positievector van M is x 0 + K 0 - 1 n0 • De bol met M als mid
delpunt die door A gaat, heeft de vergelijking: 

(X -x0 -K0 - 1n0 , X -x0 - Ko - 1n0)=Ko - 2 . 

De parameterwaarden van de punten die deze bol met de kromme ge
meen heeft, vinden we uit de vergelijking 

g(s)=(x(s)-x0 -K0 - 1n0 , x(s)-x0 ~K0 - 1n0)-K0 - 2 =0. 

Een van de wortels is s0 • Daar 

g'(s)=2(t(s), x(s)-x0 -K0 - 1n0 ), 

is g'(s0)= -2K0 - 1(t0 , n0 )=0. De bol heeft dus twee in A samenvallende 
punten met de kromme gemeen. Verder is 

g"(s)=2(Kn(s), x(s)-x0 -K0 - 1n0)+2(t(s), t(s)), 

zodat g"(s0 )= -2(K0n0 , Ko - 1n0)+2(t0 , t0)=0. 
Dit betekent dat de bol drie in A samenvallende punten met de kromme 
gemeen heeft. In verband met het vo~•afgaande besluiten we hieruit dat 
de cirkel in het osculatievlak met middelpunt M en straal Ko - 1 drie in A 
samenvallende punten met de kromme gemeen heeft. Deze cirkel heet 
de osculatie- of kromtecirkel van de kromme in A, Ko heet de kromming 
en Ko - 1 de kromtestraal in A; M heet het kromtemiddelpunt. Men noemt 
1:0 de torsie van de kromme in A. 
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5 Matrices 

Een p, q-matrix is een symbool bestaande uit p x q getallen, gerangschikt 
in een rechthoek van p rijen en q kolommen, het geheel geplaatst tussen 
haken. De matrix 

A= a21 Ozz ••• a2q (5.1) 

wordt ook wel genoteerd door het element van de i-de rij en de k-de 
kolom tussen haakjes op te geven: A= (a,"). Met matrices kan worden 
gerekend. 

5.1 Vermenigvuldiging met een getal: .U=(A..a1k)· 

5.2 Optelling (alleen gedefinieerd voor matrices van dezelfde 'afmetin
gen'). Zijn A= (a1k) en B= (b1") twee p, q-matrices, dan is A+ B = 
=(a,"+b1"). Men verifieert zonder moeite À.(A+B)=À.A+A.B, A+B= 
=B+A. 

5.3 Vermenigvuldiging. Is A dep, q-matrix (5.1) en 

B= 

b11 b12 ... blr 

b21 b22 .. • b2r 

bql bq2 • • • bqr 

(5.2) 

een q, r-matrix, dan wordt de produktmatrix AB als volgt gedefinieerd. 
De elementen in de i-de rij van de matrix A kunnen worden beschouwd 
als de kentallen van een q-dimensionale vector die we met a1 aangeven. 
Evenzo kunnen de elementen in de k-de kolom van B worden opgevat 
als de kentallen van een q-dimensionale vector b". We definiëren nu 

(5.3) 

AB is dus de p, r-matrix die in de i-de rij en de k-de kolom het getal 
(a" b") heeft staan. In het algemeen is BA zinloos, behalve wanneer 
r=p, dus als Been q,p-matrix is. Doorgaans is dan echter ABi=BA. 
Is A een p, q-matrix en zijn Ben C beide q, r-matrices dan is 

A(B+C)=AB+AC. 
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De matrix die uit A ontstaat door de kolommen van A als rijen en de 
rijen als kolommen te nemen, heet de getransponeerde van A en wordt 
als AT genoteerd. Geldt voor een matrix A die evenveel rijen heeft als 
kolommen (vierkante matrix) de gelijkheid A =AT dan heet deze matrix 
symmetrisch; is A+AT =0 (waarin 0 de matrix is waarvan alle elemen
ten nul zijn, de nu/matrix) dan heet A scheefsymmetrisch. Een vector v 
zullen we altijd opvatten als een kolomvector: 

dus als een 3, I-matrix. Willen we v als rijvector beschouwen, dan kun
nen we noteren: vT =(v1 , v2, v3). Is in (5.I) p=q=3, dan is Av een 3, I
matrix, dus een vector: 

auvt +a12v2+a13V3 

Av = a 21v 1 +a22v2+a23v3 

a31V1 +a32V2 +a33V3 

Is w de vector gegeven door wT =(w1, w2, w3) dan is 

een I, I-matrix; zo'n matrix vereenzelvigen we met het enige element 
dat hij bevat, d.w.z. we laten de haakjes weg. Men heeft dus (v, w)= 
=vTw=wTv. Het is van belang op te merken dat (ABY =BT AT in alle 
gevallen waarin het matrix-produkt AB zin heeft. 
Is A een vierkante matrix dan kan men de determinant beschouwen die 
dezelfde kolomvectoren in dezelfde volgorde heeft als A; we geven deze 
met det A aan. Zijn A en B vierkante matrices met hetzelfde aantal rijen 
dan is det(AB) = det(BA). 

6 Differentiëren van matrices 

Als in (5.1) alle elementen van A functies zijn van eenzelfde parameter a 
dan zeggen we dat A een functie is van a; we kunnen dit tot uitdrukking 
brengen door de schrijfwijze A =A(a). Zijn al deze functies differentieer
baar, dan is de afgeleide matrix A' van A gedefinieerd door A'=(a'1k)· 
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Men ziet direct dat (A+B)'=A'+B'. Uit (5.3) volgt verder 

(AB)'=((at> hk)')=((a'1, hk)+(a1, h\))=((a't. hk))+((at> h'k))= 

=A'B+AB'. 

[1·6] 

Het differentiëren van matrix-uitdrukkingen volgt dus de gebruikelijke 
regels. We merken nog op (Al)' =(A'Y; differentiëren en transponeren 
zijn verwisselbare operaties . 

.7 Toepassingen van matrices 

7.1 Matrices kunnen met voordeel worden gebruikt bij de theorie van 
de lineaire vergelijkingen. Zij 

a11x 1 +a12x 2 + ... +a14X 4 =bl! 

a21x 1 +a22x2 + ... +a24X 4 =b2, (7.1) 

een stelsel van p lineaire vergelijkingen in de onbekenden x 1 , ••• , x4• 

Door middel van de p, q-matrix (5.1) en met gebruikmaking van de 
vectoren x en h aangewezen· door 

XT=(X1>X2 , ••• ,X4), bT=(b1>b2 , ••• ,bp) 

kan men dit stelsel samenvatten tot de vectorvergelijking 

Ax=h. (7.2) 

Zeer belangrijk is de vraag wanneer (7.2) - of, wat hetzelfde is, het stel
sel (7.1) - oplossingen heeft. Hiervoor geldt een criterium waarin het 
begrip rang van een matrix een rol speelt. 

Definitie 7.1 De rang r(A) van de matrix A is gelijk aan r indien er onder 
de rijvectoren van de matrix r lineair onathankelijke voorkomen, ter
wijl een stelsel van meer dan r van deze rijvectoren steeds lineair afhan
kelijk is. 
Men kan bewijzen dat bij een matrix die volgens deze definitie de rang r 
heeft onder de kolomvectoren ook juist r lineair onathankelijke voorkomen 
en dat meer dan r kolomvectoren steeds lineair afhankelijk zijn. Kort 
gezegd komt dit daarop neer dat voor elke matrix geldt: r(A)=r(AT). 
Om het bovenbedoelde criterium eenvoudig te kunnen formuleren, voeren 
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we nog in de matrix A+, waarmee bedoeld is de matrix die uit A ontstaat 
door als (q+ 1)-de kolomvector aan A de vector h toe te voegen. Men 
noemt A+ de aangevulde matrix. Dan geldt het volgende 
Criterium voor oplosbaarheid: de vergelijking (7.2) heeft dan en alleen 
dan oplossingen als r(A)=r(A+). 
Uit dit criterium valt af te leiden dat een homogeen stelsel (h=O) steeds 
oplosbaar is; inderdaad is van zo'n stelsel de nulvector een oplossing. 
Voor een homogeen stelsel van p vergelijkingen met q onbekenden, 
waarvan de rang van de matrix r is, geldt dat de dimensie van de oplos
singsruimte q- r bedraagt. Anders gezegd: alle oplossingen zijn lineair 
afhankelijk van q-r lineair onafhankelijke oplossingen. 
Een belangrijk bijzonder geval is dat waarbij A een vierkante matrix is 
(p vergelijkingen met p onbekenden) waarvan de rang gelijk is aan het 
aantal rijen (of kolommen). Zo'n matrix wordt regulier genoemd. Er 
bestaat dan een matrix B zodanig dat BA=AB=E waarin E (eenheids
matrix) de p, p-matrix is waarvan de elementen in de diagonaal van 
linksboven naar rechtsbeneden (hoofddiagonaal) alle 1 zijn en de overige 
elementen alle nul. Men noemt B de inverse matrix van A en noteert 
deze als A - 1 • De enige oplossing van (7 .2) is in dit geval de vector 
x=A- 1h. Voor nadere informatie over dit onderwerp verwijzen we naar 
[HBW, blz. 37-63]*. 

7.2 Indien de plaatsvectoren x en Ç van een punt P ten opzichte van 
twee gelijk georiënteerde orthonormale assenstelsels Ox1x 2 x 3 en 
QÇ1Ç2Ç3 in de een of andere beschouwing een rol spelen, is het vaak 
nodig het verband tussen x en Ç aan te geven. De eenheidsvectoren langs 
de positieve assen van de stelsels noemen we e1 en a1 (i= 1, 2, 3). Zij _,.. 
verder 0Q=a1e1 +a2e2 +a3e3 =a (fig. 2). 
Men heeft nu 

Daar 
-? --~ 

0P=x1e1 +x2e2 +x3e3 , QP=Ç1a1 +Ç2a2 +Ç3a3 , 

volgt uit (7 .3) door beide leden scalair met e1 te vermenigvuldigen: 

x, =(e~o 81)Ç 1 +(e1, 8z)Çz +(e,, e3)Ç3 +a1 (i= I, 2, 3). 

• HBW =Handboek der Wiskunde 1, Scheltema & Holkema N.V. 

(7.3) 

(7.4) 



12 INLEIDING [1-7] 

Stelt men (e" ek)=a1k, dan kan men (7.4) met gebruikmaking van de 
matrix 

<Xu <X12 <X13 

A= a21 a22 a23 

schrijven in de compacte gedaante 

x=AÇ+a. 

(7.5) 

(7.6) 

De matrix A vertoont een aantal bijzonderheden waarop we nader dienen 
in te gaan. Het is duidelijk dat ek lineair afhankelijk is van e1, e2 en e3 ; 

tig. 2 

we stellen Bk=Plkel +P2ke2 +P3~3• Dan is atk=(et. sk)=Ptk (i, k = 
= 1, 2,3). Dek-de kolom van de matrix A bestaat dus uit de kentallen 
van Bk ten opzichte van Ox1x2x3. Evenzo blijkt dat de i-de rijvector 
van A bestaat uit de kentallen van e1 ten opzichte van QÇ1 Ç2 Ç3 • Hieruit 
volgt dat het inwendig produkt van twee verschillende kolomvectoren (of 
rijvectoren) van A nul is en dat het inwendig produkt van een kolomvector 
(of een rijvector) met zichzelf gelijk is aan I. Een vierkante matrix met 
deze eigenschappen heet orthogonaal. Voor zo'n matrix geldt, zoals 
men gemakkelijk verifieert, 

(7.7) 

De inverse van een orthogonale matrix is dus gelijk aan de getranspo
neerde. We laten aan de lezer over, na te gaan dat elke matrix waarvan 
de inverse gelijk is aan de getransponeerde orthogonaal is. 
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Onder de orthogonale matrices behoort A nog tot een speciale klasse. 
Uit de formules 

volgt namelijk, omdat de assenstelsels dezelfde oriëntatie bezitten: 

81 =82 x 83 = 1 a22 a321 et + I a32 a121 e2 + I a12 a221 e3. 
0(23 0(33 0(33 0(13 0(13 0(23 

Dus is: 

Bijgevolg is det A = 1. Om deze reden heet A rechtstreeks orthogonaal. 
Zouden we zijn uitgegaan van verschillend georiënteerde assenstelsels, 
dan zou het resultaat zijn geweest: det A= -I; A wordt dan gespiegeld 
orthogonaal genoemd. 
We merken nog op dat voor twee vectoren u en v en een orthogonale 
matrix A geldt: (Au, Av)=(Au)TAv=uTAT Av=uTEv=uTv=(u, v). De 
lezer moge aantonen dat Au x Av=A(u x v). 

8 Enkele meetkundige begrippen 

8.1 We beschouwen drie punten A, Ben C die op ééri lijn liggen (col-
___,. -lineaire punten). Is AC=À.BC dan noemen we)., de deelverhouding van C 

ten opzichte van A en B en we noteren dit als (ABC)=À.. Voor punten 

tussen A en B is À. negatief; voor punten op het verlengde van AB 

of BA is À. positief Valt C in A dan is À.=Ü, valt C in B dan is À.= oo. 
Wanneer C zich langs AB naar het oneindige verplaatst, nadert )., tot 1. 
Is D een vierde punt op AB dan heet het quotiënt (ABC): (ABD), dat we 
als {ABCD} noteren, de dubbelverhouding van C enD ten opzichte van 
A en B. Is {ABCD} = -1 dan zegt men dat A en B harmonisch gescheiden 
worden door C en D. Men toont gemakkelijk aan dat {CDAB} = 
= {ABCD} . AJs A en B harmonisch door C enD worden gescheiden, 
worden dus C en D ook harmonisch gescheiden door A en B. 

8.2 Een vlakke algebrafsche kromme vanden-de graad kan ten opzichte 
van een in het vlak aangenomen (niet noodzakelijk rechthoekig) assen
stelsel Oxy worden voorgesteld door een vergelijking van de vorm 
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f(x, y)=O waarin f een veelterm is in x en y met reële coëfficiënten en 
met een graad n~l. lsf(x,y)=g(x,y)h(x,y) waaringen h veeltermen 
in x en y zijn met reële coëfficiënten en met een positieve graad kleiner 
dan n, dan zegt men dat de kromme ontaard is in de krommen g(x, y) = 0 
en h(x,y)=O. Krommen die niet algebraïsch zijn, worden transcendent 
genoemd; voorbeelden zijn: y =sin x, y =log x, y = e"'. 
We veronderstellen datf(x, y)=O een niet-ontaarde algebraïsche kromme 
van de graad n voorstelt. Voorn= I, n=2, n=3, enz. is deze kromme 
een rechte lijn, een kegelsnede, een kubische kromme enz. lnf(x,y) kan 
men de termen die alle dezelfde graad k (O~k~n) in x en y hebben, 
samenvatten tot een homogene veelterm uk(x, y). De vergelijking kan 
dan worden geschreven als 

(8.1) 

De kromme gaat door de oorsprong als u0(x,y)=0; we veronderstellen 
dat dit het geval is. Teneinde de snijpunten van de kromme met een 
rechte door de oorsprong te vinden, stellen we x=fJ.w, y=f3w, waarin 
fJ. en f3 niet beide nul zijn. Ter bepaling van w vinden we dan de vergelijking 

u"(fJ., f3)W'+ ... +u2(a, f3)w 2 +u1(a, f3)w=0. (8.2) 

Deze vergelijking heeft, onafhankelijk van de keuze van fJ. en /3, één 
wortel nul. Dit is in overeenstemming met het feit dat de kromme door 
de oorsprong gaat. Men heeft u1(x,y)=ax+by en dus u1 (fJ., f3)=a(X+bf3. 
Zijn a en b niet beide nul en kiezen we fJ. = yb en f3 = - ya ( y =F 0) dan heeft 
(8.1) een tweevoudige wortel w=O. Dit betekent dat de lijn waarvan 
x=ybw, y= -yaw, dus de lijn ax+by=O in de oorsprong twee samen
vallende punten met de kromme gemeen heeft. Deze lijn is dus de raak
lijn in 0 aan de kromme. Zijn a en b beide nul, dan heeft (8.1) een 
dubbele wortel w=O onverschillig welke waarden (X en f3 hebben. Elke 
rechte door 0 heeft nu twee in 0 samenvallende punten met de kromme 
gemeen. In dit geval heet 0 een tweevoudig punt of een dubbelpunt van 
de kromme. We vatten samen: indien een kromme. door de oorsprong 
gaat, vindt men de vergelijking van de raaklijn in de oorsprong door het 
homogene eerstegraadsdeel van de op nul herleide vergelijking van de 
kromme nul te stellen, tenzij dit eerstegraadsdeel identiek nul is, in welk 
geval de kromme in de oorsprong een dubbelpunt heeft. 
We veronderstellen dat dit laatste het geval is en dat 

u2(x, y) = px2 + 2qxy + rf 

niet identiek nul is. Dan is u2 (fJ., f3)=pfJ. 2 +2qaf3+rf32 • 
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Het is steeds mogelijk het tweede lid hiervan te ontbinden in, niet nood
zakelijk verschillende, factoren die lineair zijn in rJ. en p met eventueel 
imaginaire coëfficiënten: 

pri.2 +2qri.p + rP2 =(a1rJ.+b1p)(azri.+bzp). 

Hieruit leiden we op soortgelijke wijze als hierboven af dat er twee lijnen 
door 0 zijn, nl. 

a1x+b1y=0 en a2 x+b2y=O 

die in 0 drie samenvallende punten met de kromme gemeen hebben. 
Deze rechten zijn de beide dubbelpuntsraaklijnen; de figuur gevormd 
door deze twee lijnen wordt blijkbaar voorgesteld door de vergelijking 

(a 1x + b1y)(a2x+ b2y) = px2 + 2qxy + ry2 = u2 (x, y)=O. 

Het bovenstaande doet zien dat de beide dubbelpuntsraaklijnen gevon
den worden door het homogene tweedegraadsdeel van de op nul herleide 
vergelijking nul te stellen. 
Er zijn drie gevallen mogelijk: 
1 q2 - pr > 0. De dubbelpuntsraaklijnen zijn reëel en verschillend. Het 
dubbelpunt is een knooppunt (fig. 3a). 
2 q2 - pr = 0. De dubbelpuntsraaklijnen vallen samen. Het dubbelpunt 
is een keerpunt; dit kan dan nog zijn een doornpunt (fig. 3b) of een snavel
punt (fig. 3c). 
3 q2 -pr<0. De dubbelpuntsraaklijnen zijn (toegevoegd) imaginair. Het 
dubbelpunt wordt nu een geïsoleerd dubbelpunt genoemd: binnen een 
voldoend klein cirkeltje met dit punt als middelpunt ligt, behalve het 
punt zelf, geen enkel ander reëel punt van de kromme (fig. 3d). 

~0 ~0 00 

fig. 3a fig. 3b fig.3c fig. 3d 

Is naast u0 , u1 ook u2 identiek gelijk aan nul dan heeft elke rechte door 
0 drie in 0 samenvallende punten met de kromme gemeen. In dit geval 
is 0 een drievoudig punt en stelt u3(x,y)=0 de drie raaklijnen in dit 
punt voor. Dat dit voor verdere uitbreiding vatbaar is, zal duidelijk zijn. 



II Kinematica van het punt 

9 Beweging en rust; baan 

Zij Ox1x 2x 3 een orthonormaal rechts assenstelsel in een driedimensionale 
Euclidische ruimte "1'. Een punt Q beweegt zich ten opzichte van dit assen-

~ 

stelsel als de plaatsvector OQ =x een niet-constante functie is van een 
reële scalaire parameter t die een interval op de getallenrechte continu 
kan doorlopen. Gewoonlijk wordt deze parameter de tijd genoemd; in 
overeenstemming hiermee heet een waarde van de parameter een tijdstip. 
Van een punt waarvan de plaatsvector niet van t afbangt, zegt men dat 
het ten opzichte van Ox1x 2x 3 in rust is, of ook wel dat het vast met 
Ox1x 2 x 3 is verbonden. 
Indien Q zich ten opzichte van Ox1x 2x 3 beweegt, maken we omtrent de 
functie x= x( t) de volgende veronderstellingen: 
1 x is op een interval [t1 , t2 ] gedefinieerd en is op geen enkel deelinter
val van [t1 , t 2 ] constant; 
2 x heeft op [t1, t2] afgeleiden naar t van elke orde. 
We merken op dat voor een punt dat vast met Ox1x 2 x 3 is verbonden 
aan 1 niet, doch aan 2 wel is voldaan. 
Met elk tijdstip t uit het interval [t 1> t2 ] correspondeert een positie van Q, 
dat wil zeggen een punt Q, van "1', met plaatsvector x(t), waarmee Q op 
dit tijdstip samenvalt. De verzameling van alle posities van Q als t het 
interval [t 1 , t 2 ] doorloopt, heet de baan van Q. Blijkbaar is 

(9.1) 

een parametervoorstelling van de baan. Door (9.1) kan een ruimte
kromme, een vlakke kromme of een deel van zo'n kromme worden voor
gesteld. Is de baan een vlakke kromme, of een deel hiervan, dan zegt men 
dat Q een vlakke beweging uitvoert. 

Voorbeeld 9.1 
Is x=(cos rot, sin rot, 0), O~t~T, ro enT positieve constanten, dan is de 
baan van Q de cirkel voorgesteld door: x 1 2 +x/= 1, x 3 = 0. Is T> 2nfro 
dan zijn er punten van de cirkel waarmee Q gedurende de beweging meer 
dan eens samenvalt. 
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Voorbeeld 9 .IJ 
Is x=(cos mt, sin mt, kt), m en k positieve constanten, dan is de baan 
van Q een gewone schroeflijn met spoed 2nkfm, gelegen op een omwen
telingscylinder met straal 1 [HBW, blz. 457]. Men noemt h=kfm wel 
de gereduceerde spoed. 

10 Snelheid 

Onder de snelheid van Q op het tijdstip t verstaat men de vector 

v=.i(t). (10.1) 

Beschouwt men v als vector met Q, als beginpunt dan raakt v volgens 
(9.1) en (10.1) in Q, aan de baan. Is s de booglengte op de baan, gemeten 
van een willekeurig baanpunt af, dan is v=s(t)x'(s), waarin het accent 
differentiatie naar s aanduidt. 
Zoals bekend, is x'(s) = t(s) de eenheidsvector die de positieve zin op de 
raaklijn van de baan aanwijst. Bijgevolg is 

v=st, (10.2) 

waarin ter bekorting de argumenten t (van s) en s (van t) zijn weggelaten. 
Is bij een beweging van Q de snelheid constant, dan heet de beweging 
eenparig. Voor een eenparige beweging met snelheid v0 volgt uit .i= v0 

dat x= tv0 + c, waarbij de integratieconstante c kan worden bepaald 
indien op één tijdstip -r de positie Q, van Q gegeven is. Wordt Q, aan
gewezen door de plaatsvector x, dan is c=x,--rv0 en dus x-x,=(t--r)v0 • 

Uit het bovenstaande volgt dat bij elke eenparige beweging de baan een 
rechte lijn is. 

Opgave 10.1 Bepaal voor elk van de voorbeelden 9.1 en 9.ll de snelheid 
op het tijdstip t. 

Wanneer men bij een beweging alle snelheidsvectoren tekent met een
zelfde willekeurig gekozen beginpunt, vormen de eindpunten van deze 
vectoren een kromme die de hodograaf van de beweging wordt genoemd. 
Met elke positie van het bewegende punt Q correspondeert een punt Q* 
op de horlograaf (vgl. vraagstuk 14.5). 
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11 Versnelling 

Onder de versnelling van Q op het tijdstip t verstaat men de vector 

a=v(t). (ll.l) 

Volgens (10.2) is a=st+s2t'. Daar t'=Kn, waarin de eenheidsvector 
n de positieve zin op de hoofdnormaal aanwijst en K de kromming voor
stelt [I, 4], beiden in het punt Q, van de baan, vindt men: 

(11.2) 

Opgevat als vector met Q, als beginpunt, ligt de versnelling dus in het 
osculatievlak van de baan in genoemd punt. De beide onderling lood
rechte componenten a,= st en an = Ks2n waarin a volgens (11.2) kan wor
den ontbonden, heten in de genoemde volgorde de tangentiële en de 
normale versnelling. De laatste is blijkens het bovenstaande steeds naar 
het bij Q, behorende kromtemiddelpunt van de baan gericht, tenzij K=Ü 

in welk geval de normale versnelling nul is. Voeren we de kromtestraal 
R=K- 1 in dan is wegens (10.2): lanl=(v, v)JR. Op deze betrekking is 
de volgende constructie voor an gebaseerd indien in een bepaalde positie _ __,.. 
het kromtemiddelpunt M en de snelheid QQv gegeven zijn (fig. 4). Con
strueer in Qv de loodlijn op QvM die MQ in B snijdt; het spiegelbeeld C 
van B in Q is dan het eindpunt van an. De constructie speelt zich af in 
het osculatievlak, dat in fig. 4 als tekenvlak gekozen is. 

Wanneer een punt zich beweegt met de constante versnelling a0 volgt 
uit x=a0 dat i=ta0 +b, waarin b een constante vector is. Veronder
stellen we dat het punt op een zeker tijdstip - waarvoor we steeds het 
tijdstip t=O kunnen nemen, aangezien het beginpunt voor de tijdmeting 
willekeurig kan worden gekozen- de snelheid v0 bezit, dan is i= ta0 + v0 • 

Hieruit volgt x= -!t2a0 + tv0 + c; de constante vector c wijst blijkbaar 
de positie aan van het bewegende punt op het tijdstip t=O. Laten we de 
oorsprong 0 van het assenstelsel met deze positie samenvallen dan is 
x= -!t2a0 + tv0 • Zijn a0 en v0 lineair afhankelijk dan is er een eenheicts
vector e, zodanig dat a0 =ae, v0 =v0 e; in dit geval is x=(-!at2 +v0 t)e. 
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De beweging is rechtlijnig. Het is de van de middelbare school bekende 
eenparig versnelde (vertraagde) beweging. 
Zijn a0 en v0 lineair onafhankelijk dan is (x, a0 x v0)=0; de baan ligt 
dus in het vlak dat de vectoren a0 en v0 bevat en door 0 gaat. We kiezen 
dit als het vlak x3 =0 en geven de positieve xras de zin van de vector 
a0 zodat a0 = (0, a, 0) waarin a> 0; is ~ de hoek tussen v0 en de posi
tieve x 1-as dan is v0 = ( v0 cos ~. v0 sin ~. 0), waarin v0 > 0 en -n < ~ ~ n. 
De baan is nu gegeven door 

x=(v0tcos~, -!-at2 +v0tsin~, 0). 

Voor ~= ±n/2 (a0 en v0 lineair afhankelijk) is de baan de x 2-as. Is 
a :1: ± n/2 dan is de baan de parabool voorgesteld door 

De asrichting van deze parabool stemt overeen met de richting van de 
versnelling. 

Opgaven 11.1 Bepaal voor elk van de voorbeelden 9.1 en 9.II de versnel
ling op het tijdstip t, alsook de normale versnelling. 
11.2 Construeer het kromtemiddelpunt van een positie als voor deze 
positie v en a gegeven zijn. 

12 Snelheid en versnelling bij een vlakke beweging 

Bij een vlakke beweging nemen we in het vlak van de baan een ortho
normaal assenstelsel Ox1x 2 aan, zo georiënteerd dat de vector e1 =(1, 0) 
door draaiing over een hoek n/2 in tegenwijzerzin tot dekking komt met 
de vector e2 = (0, 1). Zij x de positievector op het tijdstip t van een be
wegend punt Q, e, de eenheidsvector bepaald door x=re, (r>O) en <P 
de hoek bepaald door x=(r cos </J, r sin </J) waarin -n<<P~n. De vector 
waarin e, overgaat door draaiing in tegenwijzerzin over de hoek n/2 
noemen we elP (fig. 5). 
Dan is e, = (cos </J, sin <P) en et/>= (-sin </J, cos <P ). Hieruit volgt 

(12.1) 

Bijgevolg is 

V= X== re,+ t/>ret/>. (12.2) 
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Hiermee is v ontbonden in een component langs de positievector en 
één loodrecht hierop. Men noemt cP de hoeksnelheid van het bewegende 
punt t.o.v. 0. Door (12.2) te differentiëren, vindt men een soortgelijke 
ontbinding voor de versnelling: 

(12.3) 

(j) wordt de hoekversnelling van het punt t.o.v. 0 genoemd. 

Opgaven 12.1 Leid (12.3) met behulp van (12.1) uit (12.2) af. 
12.2 Is de baan van het punt Q een cirkel met middelpunt 0 en straal R 
dan is de snelheid van Q gegeven door v = cPRe4J en de versnelling door 
a=cP2 Re,+(f>Re"'. Is cÏ)=O identiek in t dan spreekt men soms, hoewel 
dit niet correct is, van eenparige cirkelbeweging; de versnelling is dan 
a= -cP2 Re,. Bewijs dit. 

13 Voorbeeld van een vlakke beweging 

We veronderstellen dat het punt Q zo beweegt dat de drager van de 
versnellingsvector door een vast punt gaat. Zo'n beweging heet een 
centrale beweging; het vaste punt heet het centrum. 
Een eenparige cirkelbeweging (opgave 12.2) is een voorbeeld van een 
centrale beweging. Kiest men het centrum als oorsprong van het coör
dinatenstelsel dan is voor een centrale beweging karakteristiek dat x en x 
op elk tijdstip lineair afhankelijk zijn, zodat identiek in t: x x x= 0. 
Hieruit volgt i x i+ x x x= 0 en dus x x i= h waarin h een constante 
vector is. Bijgevolg geldt voor de baan (h, x)=O. Dit doet zien dat de 
baan in een vlak door het centrum ligt. Voor een nader onderzoek van 
de beweging kunnen we dus de formule (12.3) gebruiken, waaruit voor 
dit geval volgt: 

(13.1) 
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De tweede vergelijking (13.1) leidt via (fir2 +2<ÎJrr=0 tot 

r2<ÎJ=h, 

waarin h constant is. Daar de absolute waarde van de integraal 
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(13.2) 

de oppervlakte voorstelt die de plaatsvector van Q in het tijdsinterval 
[t1 , t2 ] bestrijkt, volgt uit (13.2) dat deze oppervlakte gelijk is aan 
tlhl(t2 - t 1). Bij een centrale beweging doorloopt de plaatsvector in elk 
tweetal gelijke tijdsintervallen dus gelijke oppervlakten. Deze eigenschap 
wordt de perkenwet genoemd. 
We gaan nu nader in op het speciale geval dat de versnelling naar het 
centrum gericht is en omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de 
afstand van het bewegende punt Q tot het centrum. De eerste van de 
betrekkingen (13.1) luidt voor dit geval 

(13.3) 

waarinkeen positieve constante is. Om door middel van (13.3) de baan 
van Q te vinden, stellen we r=u- 1 ; dan is f= -u- 2û en dus in verband 
met (13.2): f= -hû/<ÎJ= -h(dufdlj>). Hieruit volgt: 

d2u . d2u 
r= -h--4>= -h2u2 --dlj>2 dl/>2 , 

zodat (13.3) overgaat in 

d2u 
dl/>2 +u= kh-2. 

De algemene oplossing van deze differentiaalvergelijking kan worden 
geschreven als 

u= C cos(4> + rx)+kh- 2 (13.4) 

waarin de constanten C en a aan C~O en -n<rx~n voldoen. We 
kiezen het assenstelsel zo, dat r zijn kleinste waarde aanneemt voor 
4> =0; dan is rx=O en 

p 
r=-~--

1 +e cos 4> ' 
(13.5) 

waarin 

(13.6) 
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Uit (13.5) blijkt dat de baan een kegelsnede is waarvan het centrum een 
brandpunt is en waarvan de parameter en de numerieke excentriciteit 
door (13.6) worden aangewezen. De baan is elliptisch (cirkelvormig als 
bijzonder geval hiervan), parabolisch of hyperbolisch al naar gelang 
O~e< 1, e= 1 of e> 1. In het elliptische geval is de halve lange as ge
geven door a=p(l-e2)- 1 en de halve korte as door b=p(1-e2)-t. 
De oppervlakte van de ellips is nab=np2(1-e2)-t=nptaf=nk-tlhlat. 
Hieruit volgt voor de tijd T waarin de baan een keer wordt doorlopen 
(de omloopstijd) de formule: T=2nk-tat. Voor verschillende elliptische 
banen die bij een centrale beweging, onderworpen aan de versnellings
wet (13.3) worden doorlopen, geldt dus dat de kwadraten van de om
loopstijden recht evenredig zijn met de derde machten van de lange 
assen van de banen. 

14 Vraagstukken 1-9 

1 Een punt A heeft een vlakke beweging. De coördinaten van A ten 
opzichte van een rechthoekig assenstelsel in het vlak van de beweging 
zijn als functies van de tijd t gegeven door x= 2t3 - 3t2 , y = 3t4 • Bepaal 
de snelheid en de versnelling van A op het tijdstip t= 1, alsmede de 
kromming van de baan in het punt waar A zich op dit tijdstip bevindt. 
Op welk van nul verschillend tijdstip is de normale versnelling van A nul? 

2 De punten A en B bewegen zich eenparig langs de rechten a en b 
die elkaar in S snijden (fig. 6). Bewijs dat r = r<ÏJ 2 , r(J) + 2r<ÏJ = 0. 

a 
fig.6 

3 In een vast vlak is een orthonormaal assenstelsel Oxy aangenomen. 
In het vlak beweegt een punt A waarvan de versnelling steeds naar 0 
gericht is en gelijk is aan ph waarin r de afstand OA is en J1 een posi
tieve constante voorstelt. Op het tijdstip t=O bevindt A zich in het punt 
(a, 0) en heeft de snelheidsvector (0, f.lb); hierin zijn a en b positief. 
Bepaal de baan van A. 



[II-14] VRAAGSTUKKEN 23 

4 In een plat vlak beweegt zich een punt A zodanig dat voor de pool
coördinaten r en 4> van dit punt geldt r = Àr, rt/> = Àclj> (À en c zijn posi
tieve constanten). Toon aan dat de versnelling van A g~en is door: 

v 
a= À2r- 1(r2 - c2 f/> 2)e,+ À 2r- 1cf/>(r+ c)e<t>. 

Bepaal de vergelijking van de baan in poolcoördinaten, als r voor 4> = t'n 
gelijk is aan c. 

5 De versnelling van Q is gelijk aan de snelheid waarmee Q* de hoclo
graaf doorloopt (zie § 10). Bewijs dit. 

6 Toon aan dat voor de snelheid v van de centrale beweging, onder
worpen aan de versnellingswet (13.3), geldt 

v=p- 1he(e, sin lf>+e<t> cos lf>)+p- 1he<t>. 

Leid hieruit af dat de hoclograaf van de beweging een cirkel is met 
straal p- 1h. (Aanw.: Merk op date, sin 4> +e<t> cos 4> een eenheidsvector 
is loodrecht op de hoofdas van de baan.) 

7 In (13.1) neemt men 
Jl2r 

f(r, 4>, t) = - (r cos 4> + k)3 ' 

waarin Jl en k constanten zijn (JL>O, k:FO). Bewijs dat de baan een 
kegelsnede is. (Aanw.: Door r- 1 +k- 1 cos 4>=z als variabele in te voe
ren vindt men de differentiaalvergelijking (d2z/dl/>2)+z=Az- 3 waarin 
A =h-zk-3JL2.) 

8 In een plat vlak beweegt een punt ten opzichte van een rechthoekig 
assenstelsel Oxy zodanig dat zijn coördinaten x en y voldoen aan 
x=- JL2X, ji =- JL2y- J1.2a, waarin a en Jl positieve constanten zijn. 
Op het tijdstip t=O bevindt het punt zich in (a, 0) en heeft het de snel
heirlsvector (0, - JJ.a). Bepaal de baan. 

9 In een plat vlak is Oxy een rechthoekig assenstelseL Bij de beweging 
van het punt A(x, y) in dit vlak is de versnellingsvector van A op elk 
tijdstip t gegeven door a=( -4JJ.2X, - JJ.2y) waarin Jl een positieve con
stante is. Op het tijdstip t = 0 is A in het punt (b, 0); de snelheidsvector 
van A is dan (0, JLc); hierin zijn b en c positief. Bepaal de baan van A 
en schets deze voor het geval b = c = 2. 



III Beginselen van de kinematica van starre stelsels 

15 Beweging van een star stelsel 

Zij~ een driedimensionale Euclidische ruimte waarin OX1X 2 X 3 een 
orthonormaal rechts assenstelsel is. We beschouwen een verzameling 'i'; 
van punten die zich ten opzichte van dit assenstelsel bewegen. We ver
onderstellen dat 'i'; een star stelsel is; hiermee is bedoeld dat de afstand 
tussen elk tweetal punten van "//;. onveranderlijk is. Zo kan 'i'; bijvoor
beeld bestaan uit de vier hoekpunten van een viervlak waarvan de 
ribben gedurende de beweging elk voor zich een vaste lengte behouden. 
Het geval kan zich voordoen dat men, naast informatie over de bewe
ging van de punten van 'i';, ook bijzonderheden nodig heeft omtrent de 
beweging van punten die, hoewel niet tot 'i'; behorend, toch vast met 
de punten van 'i'; verbonden zijn. Daar niet altijd van te voren kan 
worden overzien welke punten hiervoor in aanmerking komen, doet 
men er goed aan 'i'; van meet af aan zo uitgebreid mogelijk te nemen. 
Dit bereikt men door voor het starre stelsel 'i'; een driedimensionale 
Euclidische ruimte te nemen die met ~ samenvalt, doch waarvan de 
punten zich ten opzichte van 0 X 1 X 2 X 3 bewegen. De ruimte "//;. be
weegt zich dus ten opzichte van ~; deze beweging zullen we als de 
beweging 'i';/~ noteren. Om zo'n beweging voor wiskundige behande
ling toegankelijk te maken, kiezen we in 'i'; een orthonormaal rechts 
assenstelsel ox1x 2x3 ; dit assenstelsel beweegt dus ten opzichte van 
OX 1X2 X3 • De richtingscosinussen ten opzichte van OX 1X 2X3 van de 
gerichte rechte waarmee de positieve xk-as op het tijdstip t samenvalt, 
geven we met ctit), Pit) en 'h(t) aan (k= 1, 2, 3). Op dit tijdstip valt 
het punt o van 'i'; samen met een punt van ~ dat ten opzichte van 
OX 1X 2 X 3 de plaatsvector a(t) moge bezitten. Het punt van~ dat ten 
opzichte van ox1x2x3 door de plaatsvector x wordt aangewezen, valt 
op genoemd tijdstip samen met een punt van ~ waarvan we de plaats
vector ten opzichte van OX1X 2 X 3 met X(t) zullen aanduiden. Een be
weging van ~ ten opzichte van ~ kan dus worden weergegeven door 

X=Ax+a, (15.1) 

waarin 

(15.2) 
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een rechtstreeks orthogonale matrix is waarvan de elementen, evenals 
de kentallen van a, functies van t zijn. 
Tot besluit van deze paragraaf een opmerking omtrent de snelheids
vectoren van twee punten van "f/;. die ten opzichte van OX1X2X3 de 
positievector Yen Z mogen hebben. Wegens de starheid van het stelsel 
is (Y-Z, Y-Z) onafhankelijk van t. Hieruit volgt: (Y-Z, Y-Z)=O, 
of(l\ Y-Z)=(Z, Y-Z). We ontbinden YenZineencomponentlangs 
Y-Z en een component loodrecht op Y-Z. Zijn 17(Y-Z) en ((Y-Z) 
de componenten langs Y- Z, dan volgt uit het bovenstaande: 

17(Y-Z, Y-Z)=((Y-Z, Y-Z) dus 17=(. 

Hieruit blijkt: ontbindt men de snelheden van twee punten van een star 
stelsel langs en loodrecht op hun verbindingslijn, dan zyn de componenten 
langs de verbindingslijn gelijk. 

16 Afspraken over de notatie 

Met vectoren zoals x, a, X en andere zullen we in dit hoofdstuk - tenzij 
het tegendeel wordt vermeld- kolomvectoren, dus 3, I-matrices, bedoelen. 
Met het oog op de plaatsruimte zullen we deze vectoren met gebruik
making van het transpositieteken voor matrices gewoonlijk als rijvectoren 
noteren: 

aT=(al>a2,a3); xT=(x1,x2,x3 ); xr=(X1>X2,X3). 

Omtrent de matrix A en de vector a veronderstellen we dat zij in een 
interval [tl> t2 ] afgeleiden naar t van elke orde bezitten. Met elke waarde 
van t uit dit interval correspondeert een positie van "f/;.; de positie cor
responderend met t=O heet de nu/positie. Daar het nulpunt van de 
tijdschaal willekeurig kan worden gekozen, kan elke positie als nul
positie worden genomen, een omstandigheid waarvan dikwijls een nuttig 
gebruik kan worden gemaakt. De waarde die de n-de afgeleide naar t 

van een functie van taanneemt voor t=O, zal worden aangegeven door 
het functiesymbool voorzien van de index n (n=O, 1, 2, 3, ... ). Zo is 
A 1 = A(O); /322 = PlO); a 1 = à(O). De k-de rijvector van een matrix M 

zal soms met M k· worden aangeduid, de k-de kolomvector met M ·k· De 
3, 3-nulmatrix en de 3,3-eenheidsmatrix noteren we in deze volgorde als 
0 en E. De 3, 3-matrix waarvan u, v en w de kolomvectoren zijn, stellen 
we voor door (u, v, w) en de determinant van deze matrix door D(u, v, w). 
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17 Speciale bewegingen 

Alvorens over te gaan tot algemene beschouwingen, behandelen we 
enkele speciale bewegingen. 

17.1 Bij de beweging "f/;./"1';. valt een gegeven punt van "f/2 voortdurend 
samen met hetzelfde punt van "!';_. Kiest men o in het eerste en 0 in het 
tweede punt dan is a=O in de formule (15.1) en de beweging wordt 
voorgesteld door X=Ax. Wegens (X, X)=(Ax, Ax)=(x, x) beschrijft 
elk punt van "Y,. een baan gelegen op een bol met middelpunt 0. De 
beweging heet een sferische beweging of een rotatie om een vast punt. 

17.2 Bij de beweging "f/;./"1';. vallen de punten Q2 en R 2 van "Y,. voort
durend samen met de punten Q1 en R1 van"!';_. We kiezen o in Q2 en 
0 in Q1 en leggen de positieve x 3-as en de positieve X 3-as opvolgend --langs Q2R2 en Q1R1 zodat R 2 en R1 worden aangewezen door (0, 0, ..1.2) 

en (0, 0, ..1.1) waarin À.1 en À.2 positief zijn. Dan is a=O en 

~ 0 a3À.2 
iiii 

0 = A 0 = f33À.z 

A= Pt /32 0 ' 

0 0 1 

waarin (a1 a2 ) een rechtstreeks 
fJ1 P2 

wordt dus voorgesteld door 

X 1 =Xt cos 4J-x2 sin </J, l 
X 2 =x 1 sin <P + x 2 cos </J, 

X3=X3, 

(17.1) 

(17.2) 

orthogonale matrix is. De beweging 

(17.3) 

waarin l/J een functie van t is. Het punt x van "Y,. beschrijft dus een cirkel 
met straal (x 1 2 + x2 2)-i en middelpunt (0, 0, x 3 ) gelegen in een vlak lood
reebt op de X 3-as. De beweging is een rotatie om een vaste as; deze as 
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- bij de voorstelling (17 .3) de X 3-as - wordt de rotatie-as genoemd. 
De snelheid van x is gegeven door 

XT = (- cÏJX 2• cÏJX 1o 0). (17.4) 

Elk punt van~ doorloopt zijn baancirkel met de hoeksnelheid cjJ. De 
vector w van ~ aangewezen door wT =(0, 0, cÏJ) heet de hoeksnelheid 
van de beweging~~~ op het tijdstip t. Volgens (17.4) geldt 

X=wxX. (17.5) 

Wijst x het punt van ~ aan dat op het tijdstip t samenvalt met het 
punt Z van ~ en is W een willekeurig punt van de rotatie-as dan kan 
men voor de snelheid van x ook schrijven 

-+-
X=WX wz. (17.6) 

Opgave 17.1 Overtuig U hiervan. 

Elk van de formules (17.5) en (17.6) kan dienen om de snelheid van een 
punt van ~ te bepalen: de formules beschrijven de snelheidsverdeling 
van de beweging~~~. Door (17.5) te differentiëren, vindt men 

Ï=~xX+wxX=~xX+wx~x~.~ 

Ï=~xX+(w,~w-(w,w)X. (17.7) 

Deze formule beschrijft de versnellingsverdeling; de vector ~ heet de 
hoekversnelling. 

17.3 Drie punten Q2 , R2 en S2 van~ die niet op één lijn liggen, blijven 
voortdurend samenvallen met drie gegeven punten Ql> R 1 en S1 van~. 

We kiezen de assenstelsels als in 17.2 en leggen bovendien het ox2x 3 -

vlak door S2 en het OX2X3-vlak door S1 en wel zo dat S2 en S1 worden 
aangewezen ·door (0, s2, s3) en (0, s2*, s3 *) waarin s2 en s2* positief 
zijn. Dan is a=O en A heeft de gedaante (17.2). Bovendien is 

Hieruit volgt: cx2=0, /12=1, s2=s2*, s3=s3*, cx1 =1. Dan is A=E en 
de beweging wordt voorgesteld door X=x. Bijgevolg is~ in rust ten 
opzichte van ~. Hieruit besluiten we dat de positie van ~ ten opzichte 
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van ~ ondubbelzinnig bepaald is door de posities van drie niet-colli
neaire punten van ~-

17.4 Twee verschillende richtingen 12 en m 2 in ~ blijven voortdurend 
samenvallen met twee gegeven richtingen 11 en m 1 in~- We geven de 
x3-as en de X 3-as opvolgend de richtingen /2 en 11 ; de vlakken ox2x 3 

en OX2 X 3 nemen we zo dat het eerste de richting m2 , het tweede de 
richting m 1 bevat. Dan zijn er twee getallen ..t1 en À.2, die positief mogen 
worden verondersteld, zodanig dat (17.1) geldt. Hieruit besluit men 
dat A de gedaante (17.2) heeft. Verder zijn er twee vectoren (0, J..L 1 , v1) 

en (0, J..L2 , v2), waarin J..L 1 en J..L2 positief mogen worden gekozen, zodanig 
dat identiek in t geldt 

0 

v2 

Hieruit besluit men tot a2 =0, P2 = 1, J..L 1 = J..L2 , v1 = v2 , a 1 = 1, dus tot 
A= E. De beweging wordt derhalve voorgesteld door X= x+ a; zij heet 
een translatie. Alle punten van~ hebben de snelheid à en doorlopen 
congruente banen. Immers voor de punten x en x* geldt X*- X= x*- x, 
zodat de baan van x* uit die van x kan worden afgeleid door een ver
schuiving die in richting, grootte en zin bepaald wordt door de vector 
x*-x. 

17.5 Een lijn 12 van ~ blijft voortdurend samenvallen met een gegeven 
lijn 11 van ~. We leggen de X 3-as langs /1 en de x3-as langs 12 • Dan 
geldt identiek in t en x3 : 

0 ct1 IX2 IX3 

o = P1 P2 P3 
X3 Y1 Yz Y3 

Neemt men x3 =0 dan vindt men a1 =a2 =0; door x3 =1 te nemen, 
geraakt men tot a3 = P3 =0, zodat y3 = 1 mag worden genomen. Dan 
is y1 =y2 =0; de beweging wordî. .J.U voorgesteld door 

x 1 =xl cos <P-x2 sin </J, rl 
.,~ .... . ~ • r ; t.Jr(o ,·~ .. , .. . OJ~'M~.n! 

X2=x1 sm <P+x2 cos </J, 

X3=x3+a3, 

(17.8) 
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waarin cf> en a3 functies van t zijn. De beweging heet een algemene 
schroeving; de rotatie om een vaste as kan als bijzonder geval (a3 = 0) 
worden beschouwd en de translatie eveneens (c/>=0). De rechte 11 (of 12 ) 

heet de schroefas; bij de voorstelling (17.8) is dit de X3-as. Elk niet op 
de schroefas gelegen punt van i"; beschrijft een baan die ligt op een 
omwentelingscylinder waarvan de schroefas de omwentelingsas is. Een 
punt van de schroefas doorloopt de schroefas. De snelheid van het punt x 
is gegeven door 

gr =( -cfoX2, CÏJX1, á3). 

De snelheid v, van een punt op de schroefas is gegeven door 

v/ =(0, 0, á 3). 

(17.9) 

(17.10) 

Met behulp van de vector ror =(0, 0, CÏJ), die de hoeksnelheid van de 
beweging wordt genoemd, kan men voor (17.9) schrijven 

(17.11) 

Hier staat de snelheid genoteerd als som van twee onderling loodrechte 
componenten. De component v., die voor alle punten van i"; dezelfde 
is, heet de translatiesnelheid van de beweging. De component "P=roxX 
wordt de rotatiesnelheid van het punt x genoemd. Is W een punt op de 
schroefas en valt het punt x van i"; op het tijdstip samen met het punt Z 
van ~. dan kan men voor de snelheid van x ook schrijven 

(17.12) 

Zijn ro en á 3 constant dan doorloopt elk punt van i"; een boog van een 
gewone schroeflijn; de beweging heet dan een gewone schroeving. Bij 
een algemene schroeving wordt á3 /CÏJ dan ook de gereduceerde spoed op 
het tijdstip t genoemd (vgl. voorbeeld 9.1!). 

17.6 Een vlak van i"; blijft voortdurend samenvallen met een gegeven 
vlak van~. We laten het vlak x3 =0 samenvallen met het eerstgenoemde 
vlak en het vlak X3 =0 met het tweede. Dan geldt identiek int, x 1 en x2 : 

en dus y1x1 +y2x2 +a3 =0. Neemt men voor (xh x2 ) achtereenvolgens 
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(0, 0), (1, 0) en (0, I) dan blijkt y1 = y2 =a3 =0. Dus kan y3 = 1 worden 
genomen. De beweging wordt dus beheerst door de vergelijkingen: 

X1 =Xt COS l/J-Xz sin l/J+a., l 
Xz=X1 sin l/J+x2 cos l/J+a2, 

X3=X3 

en de snelheidsverdeling door: 

~t = ~cÎ>(Xz-az)~át, l 
X 2 =l/J(Xt-at)+a2, 

X3=0. 

(17.13) 

(17.14) 

Uit (17.13) blijkt dat alle banen liggen in vlakken loodrecht op de X 3-as 
en dat al deze banen congruent zijn met de banen gelegen in het vlak 
X 3 =0. Bovendien wordt blijkens (17.14) in alle bedoelde vlakken de
zelfde snelheidsverdeling aangetroffen. Bij het onderzoek van de bewe
ging kan men zich dus beperken tot de beweging van één van de ge
noemde vlakken van 'i'; (bijvoorbeeld x 3 =0) over het vlak van ~ 
waarmee het eerstgenoemde vlak gedurende de beweging blijft samen
vallen (in het voorbeeld: X 3 = 0). Van elk van de stelsels vergelijkingen 
(17.13) en (17.14) heeft men hiertoe alleen het eerste tweetal nodig. De 
beweging heet een vlakke beweging en 4> wordt de hoeksnelheid van deze 
beweging genoemd. De rotatie om een vaste as (vgl. 17.2) is een bijzon
der geval van een vlakke beweging. Beperkt men zich tot de beweging 
van x3 = 0 over het vlak X 3 = 0 dan is er op elk tijdstip waarop <P =F 0 
is één punt van x 3 =0 dat de snelheid nul heeft. Dit punt, dat de snel
heidspool (of kortweg de pool) wordt genoemd, valt volgens (17.14) 
samen met het punt 

P(X tP• Xzp)=P( -</J- 1á2 +a1 , </J- 1át +a2 ) 

van X 3 =0. Daar 

0= -~(Xzp-a2)+~1> I 
0= ljJ(XtP-at)+a2, 

kan men voor de eerste twee formules van (17 .14) schrijven 

xl = -</J(Xz-X2P), I 
Xz= </J(Xt-Xlp). 

(17.15) 

(17.16) 
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Op elk tijdstip waarop de hoeksnelheid van een vlakke beweging niet 
nul is, stemt de snelheidsverdeling dus overeen met die van een rotatie 
om de snelheidspoot als centrum. De beweging wordt op zo'n tijdstip 
dan ook een instantane rotatie genoemd. Is t/J = 0 op het tijdstip t dan 
hebben alle punten van "f/;. volgens (17.14) dezelfde snelheid. De snelheid 
stemt dan overeen met die van een translatie en de beweging wordt 
daarom op zo'n tijdstip een instantane translatie genoemd. 
Een belangrijk deel van dit boekje zal gewijd zijn aan de studie van 
vlakke bewegingen, dus aan de vlakke kinematica. Ook aan niet-vlakke 
bewegingen (ruimtelijke kinematica) zal aandacht worden geschonken, 
doch in mindere mate dan aan de vlakke kinematica. 

18 Snelheidsverdeling en instantane schroefas 

Bij de beweging "f/;./"f/;. voorgesteld door X= Ax +a heeft het punt x 
van "f/;. op het tijdstip t de snelheid 

X=Ax+ä. (18.1) 

Daar de matrix A orthogonaal is, heeft men AAT =E. Hieruit volgt 
allereerst dat (18.1) kan worden geschreven als 

X=AATAx+ä (18.2) 

en in de tweede plaats dat 

AAT+AAT=O. 

Deze betrekking drukt uit dat AAT een scheefsymmetrische matrix is. 
Dientengevolge kan men schrijven: 

(18.3) 

Is w de vector van "f/;. gegeven door wT =(a> I> w2 , w3 ) en stelt z een 
willekeurige vector van 1'; voor, dan is volgens (18.3): 

w2z3 -w3z2 

AATz= w3z1 -w1z3 =a>xz. (18.4) 
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Hieruit blijkt dat (18.2) op de vorm 

X=mx Ax+ä 

[III-18] 

(18.5) 

kan worden gebracht. Men constateert zonder veel moeite dat de matrix 
(18.3) singulier is en alleen de rang nul of twee kan hebben. Is r(ÁAI)=O 
dan is Á = 0 en alle punten van 't; hebben dezelfde snelheid ä. De snel
heidsverdeling is die van een translatie en de beweging wordt dan ook 
op elk tijdstip waarop Á=O een instantane translatie genoemd. We 
houden ons verder alleen bezig met het geval r(ÁA1)=2. Daar AT niet
singulier is, doet dit geval zich dan en alleen dan voor als r(Á) = 2. Dan 
zijn er twee en niet meer dan twee eenheidsvectoren van 't; die voldoen 
aan de vergelijking Az =0. Is e een hiervan (de andere is dan -e) dan 
is dus Áe=O. Met behulp van (18.4) zietmen in: AATm=O; dus is ATm 
lineair afhankelijk van e. Dit betekent dat er een scalair m bestaat, zo
danig dat m=mAe; bovendien is m#O. Men noemt m de hoeksnelheid 
van de beweging 't;/"1';. op het tijdstip t. Volgens (18.5) hebben de punten 
x en y van 't; dan en alleen dan dezelfde snelheid als m x A( x-y)=O, 
dus als A(x-y) lineair afhankelijk is van m of- wat hetzelfde is - als 
x-y lineair afhankelijk is van e. Meetkundig uitgedrukt: op het tijd
stip t hebben twee punten van 't; dan en alleen dan dezelfde snelheid als 
hun verbindingslijn e als richtingsvector heeft. Nu kan een lijn l van 't; 
met e als richtingsvector worden voorgesteld door: x=p+..le, (p,e)=O. 
Alle punten van l hebben de snelheid m x Ap + ä. Deze snelheid heeft 
dan en alleen dan de richting van l als we p - en daarmee 1- zo kiezen dat 

Ae x (m x Ap)+Ae x ä=O, 

of 

(m, Ae)Ap=Aex ä. 

Hieruit volgt voor p: 

(18.6) 

Met het bovenstaande is de volgende belangrijke stelling bewezen: er 
bestaat op elk tijdstip waarop r(Á) = 2 in 't; een lijn l met de eigenschap 
dat alle punten van I dezelfde langs I gerichte snelheid hebben. Ten op
zichte van ox1x 2x 3 wordt I voorgesteld door 

x=p+..le, (18.7) 
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waarin e een eenheidsvector is met Ae=O, terwijl p gegeven is door (18.6). 
Elk punt van 1 heeft de snelheid 

v,=ro x Ap+ä=Ae x (Ae x ä)+ä, 

of 

v,=(ä, Ae)Ae. (18.8) 

Voor (18.5) kan men dus schrijven: 

X =ro x A(x-p)+vt. (18.9) 

De lijn l valt samen met de lijn van~ die ten opzichte van OX1X 2 X 3 

wordt voorgesteld door 

X=Ap+a+À.Ae. (18.10) 

Is Ween willekeurig punt van (18.10) en Z het punt Ax+a waarmee 
--+ 

het punt x van?'; ten tijde t samenvalt dan is WZ=A(x-p)-JlAe als 
Ap+a+11Ae de plaatsvector is van W. Hieruit volgt dat (18.9) kan 
worden geschreven als 

--->-
X=rox WZ+vt. (18.11) 

Dit resultaat doet zien dat bij elke beweging die op het tijdstip t geen in
stantane translatie is, de snelheidsverdeling op dit tijdstip dezelfde is als 
die van een schroeving met (18.10)- of zo men wil (18.7)- als schroefas. 
Korter geformuleerd: elke beweging is instantaan àf een translatie of een 
schroeving. De lijn (18.10) heet dan ook, evenals de met (18.10) samen
vallende lijn (18.7), de instantane schroefas (afgekort: isa) van de be
weging 't;f~. Verder noemt men vt de translatiesnelheid en ro de hoek-_ ...... 
snelheid van de beweging, terwijl ro x WZ = vP de rotatiesnelheid heet van 
het punt van ?'; dat met het punt Z van ~ samenvalt. De vectoren ro 
en v, zijn lineair afhankelijk. Daar ro =F 0 is verondersteld, is er dus een 
scalair h, zodanig dat 

vt=hro. (18.12) 

Men noemt h de (instantane) gereduceerde spoed. Blijkbaar is h= 
=ro- 1(ä, Ae). Uit vP.lvt volgt lXI ~ lvtl waarbij het gelijkteken alleen 
geldt voor de punten op de isa. De isa van een positie kan dus worden 
gekarakteriseerd als de verzameling van die punten van ?';, die op het 
beschouwde tijdstip de kleinste snelheid hebben. Hieruit volgt dat de 
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isa onafhankelijk is van de keuze van de assenstelsels. Op het tijdstip t 
zijn er bij een beweging dan en alleen dan punten die de snelheid nul 
hebben als (à, Ae)=O. 
We besluiten deze paragraafmet de volgende opmerking. Daar AT A =E, 
heeft men 

(18.13) 

Dus is AT A een scheefsymmetrische matrix (met rang 2) die we kunnen 
voorstellen door 

-w2 w1 0 

Zij w de vector van 1'; gegeven door wT =(wt. w2 , w3). Dan is voor elk 
punt x van 1'; blijkbaar ATAx=wxx en dus wxAx=Ax=A(wxx)= 
=Aw x Ax. Hieruit volgt Aw=w=wAe en dus w=we. 

19 Bijzondere gevallen 

19.1 De isa heeft dan en alleen dan een vaste richting in i'; als ë=O. 
Daar de afgeleide van Ae gelijk is aan Aë+Ae=Aë, geldt ë=O dan en 
alleen dan als Ae de afgeleide nul heeft. Hieruit volgt: de isa heeft dan 
en alleen dan een vaste richting in 1'; als zij een vaste richting in ~ heeft. 
Als dit geval zich voordoet, kunnen we de positieve X 3-as en de posi
tieve x3-as in deze volgorde de zin geven van de vectoren Ae en e. Dan 
is dus eT =(0, 0, 1) en (Ae)T =(0, 0, 1). Hieruit volgen de bewegings
vergelijkingen: 

X1 =X1 COS </J-X2 sin </J+at, l 
X 2 =x1 sin </J+x2 cos </J+a2, 

X 3 =x3 +a3. 

(19.1) 

Voor deze beweging is roT =(0, 0, tÎ>) en v, T = (0, 0, á 3). Is a3 constant, 
dan is (19.1) een vlakke beweging. 

19.2 De isa is dan en alleen dan een vaste rechte in 1'; als p en e beide 
constant zijn. Door de x 3-as langs de isa te leggen en een geschikte 
lengte-eenheid te kiezen, kunnen we er voor zorgen dat eT =(0, 0, 1) en 
p=O. De X 3-as kan zo worden gekozen dat (AeV =(0, 0, 1). Uit (18.6) 
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volgt dan à 1 = à2 =0. Door op een willekeurig tijdstip, dat als nulpunt 
van de tijdschaal kan worden beschouwd, de assenstelsels te laten samen
vallen, verkrijgt men a1 =a2 =0. De isa in~ is dan de X 3-as (en dus een 
vaste rechte van ~) en de bewegingsvergelijkingen krijgen de vorm 
(17 .8). De beweging is een schroeving. 

19.3 Is p constant doch e niet, dan heeft de isa geen vaste richting; 
zij gaat echter wel door een vast punt in"/';. In dit geval gaat de isa dan 
en alleen dan door een vast punt van ~ als er een functie À.(t) van t 
bestaat, zodanig dat Ap+a+À.Ae niet van t afhangt. Dit is dan en alleen 
dan het geval als identiek in t geldt: Ap+à+iAe+À.Aè=O. Hiervoor 
is noodzakelijk (Ap +à, Aè) + À.(è, è) = 0. Wegens (Ap +à, Aè) = 
= (v., Aè) =(à, Ae)(e, è) = 0 voert dit tot À.=O. Noodzakelijk opdat 
de isa in~ ook door een vast punt gaat, is derhalve dat X 0 =Ap+a 
constant is, dus dat v, = 0. Deze voorwaarde is ook voldoende, zoals 
daaruit blijkt dat de beweging in dit geval kan worden voorgesteld door 
X- X0 = A(x-p). Kiest men o inpen 0 in het punt X0 van~ waarmee 
p voortdurend blijft samenvallen dan vereenvoudigt deze voorstelling 
zich tot X=Ax. De beweging is derhalve sferisch. 

20 Een stelling over de beweging van het triëder van Serret-Frenet 

Zij k een kromme die ten opzichte van het orthonormale rechtse assen
stelsel OX1X 2 X 3 in de ruimte~ en met de booglengtes van k als 
parameter wordt voorgesteld door X=a(s). We beschouwen k als de 
baan van een punt K dat zich ten opzichte van OX1X2 X 3 beweegt. 
In de ruimte "/'; is ox1x2 x 3 een orthonormaal rechts assenstelseL De 
beweging "/';/~ leggen we als volgt vast. Op het tijdstip t bevindt o 

zich in het punt K 1 van k waarmee K op dit tijdstip samenvalt; de posi
tieve x 1-as en de positieve x2 -as hebben dan opvolgend de zin van de 
raaklijnvector t en de hoofdnormaal n van k in het punt K 1• De x3-as 
heeft dan dus de zin van de binormaal b. Een en ander komt hierop 
neer dat het assenstelsel ox1x 2 x 3 samenvalt met het triëder van Serret
Erenet van kin het punt K,. We stellen ons tot doel de vergelijking (ten 
opzichte van 0 X 1 X 2 X 3 ) te bepalen van de is a van de beweging "/';/~. 
Hiertoe merken we op dat de beweging wordt weergegeven door 
X=Ax+a, waarin a=a(s) mets als functie van t, terwijl A=(t, n, b). 
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Hieruit volgt: Ä=s(Kn, -Kt+-rb, --rn). Derhalve is 

0 -K 0 

ATÄ=s K o --r 

0 'r 0 

[III-20] 

zodat, in de notatie van§ 18: wT =s(-r, 0, K). Voor e kunnen we dus ne
men de vector 

Dan is: 

Verder 

hieruit volgt: 

De gevraagde vergelijking luidt dus 

K 
X= 2 2 n+a+A.(-rt+Kb). 

K +-r 
(20.1) 

Opgave 20.1 Men noemt d=-rt+Kb de draaivector van Darboux. Met 
behulp hiervan kunnen de formules van Serret-Frenet worden geschreven: 
t'=dx t, n'=dxn, b'=dxb. Bewijs dit. 

Een belangrijk bijzonder geval is dat waarbij k een vlakke kromme is; 
dan is -r = 0, terwijl ~/'"Yr een vlakke beweging is. Laten we het vlak 
X 3 = 0 samenvallen met het vlak van de kromme dan geeft (20.1) voor 
de plaatsvector XP van de pool P van de beweging van het vlak x 3 =0 
over het X 3 =0 de uitdrukking: 

(20.2) 
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Hieruit blijkt dat P samenvalt met het bij K 1 behorende kromtemiddel
punt van k. We formuleren dit resultaat nog even uitvoerig: wanneer 
een vlak if;, zo over een vlak 11';: beweegt dat één van de benen van een 
gegeven rechte hoek in if;, in het hoekpunt van deze hoek aan een in 11';: 
gelegen kromme k blijft raken, dan valt in elke positie van if;, de pool 
van de beweging if;,jif;: samen met het kromtemiddelpunt van k behorende 
bij het punt van k waarmee het hoekpunt in bedoelde positie samenvalt. 
We zullen dit in het vervolg aanhalen als de stelling van de rechte hoek. 

21 De versnellingsverdeling 

Volgens (18.1) is de versnelling van het punt x van~ gegeven door 

Î=Äx+ä. (21.1) 

Met het doel nader in te gaan op de versnellingsverdeling, oriënteren 
we ons eerst omtrent de rang van de matrix Ä, in de veronderstelling dat 
r(A)=2. De rang van Ä is dan en alleen dan kleiner dan drie als er een 
eenheidsvector B bestaat, zodanig dat ÄB=O. Nu volgt uit (18.13): 

AT Ä+2AT A+ÄT A=O, 

zodat 

eT AT ÄB+2eTATAB+BT ÄT AB=O, 

of 

(AB, Ae)+(Ae, Äe)=O. 

(21.2) 

Uit Äe=O volgt dus dat Ae=O; wegens r(A)=2 is dan e= ±e. Hieruit 
volgt: de ongelijkheid r(Ä) < 3 geldt dan en alleen dan als r(Ä) = 2 en 
dit is dan en slechts dan het geval als Äe = 0. Uit Ae = 0 volgt À·e + Aê = 0. 
Noodzakelijk en voldoende opdat Äe=O, is dus Aê=O; deze laatste 
betrekking is gelijkwaardig met de uitspraak dat ê lineair afhankelijk 
is vaneen dus- daar ê..Le- met ê=O. We komen dus tot de volgende 
conclusie: op een tijdstip waarop r(A)=2, is r(Ä)=2 of r(À)=3, al naar 
gelang op dit tijdstip de richting van de isa al dan niet stationair is. In het 
laatste geval is er één punt J van ~ dat de versnelling nul heeft en dat 
de versnellingspoo/ wordt genoemd. Dit punt wordt aangewezen door 
de plaatsvector x 1 = -À. -tä. In het geval r(Ä) = 2 is er geen versnellings
pooi wanneer de matrix Ä+ die uit Ä ontstaat door toevoeging van ä 
als vierde kolomvector de rang 3 heeft. Is echter r(Ä+)=2 dan is er 
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een rechte evenwijdig met de isa waarvan alle punten de versnelling 
nul hebben (dus versnellingspoten zijn). We brengen de voorwaarde 
r(A+)=2 nog in een andere vorm. Daar Äe=Àe=O, volgt uit (21.2): 
ÄT Ae=O. Stellen we voor een ogenblik Ae=e*, dan betekent deze laat
ste betrekking 

e1* Ä1. +e2* Ä 2 . +e3* Ä3 . =0. 

Hieruit volgt dat r(Ä+)=2 dan en alleen dan geldt als (e*, ä)=O of 
(Ae, ä)=O. De laatste gelijkheid drukt uit dat de versnelling van o lood
recht op de isa staat. Bedenkt men dat voor o elk punt van 'f; kan wor
den gekozen dan volgt hieruit: nodig en voldoende, opdat er in bet 
geval dat de isa stationair is, oneindig veel versnellingspoten zijn, is 
dat 'f; een punt bevat waarvan de versnelling loodrecht op de isa staat. 

Opgave 21.1 In bet geval r(Á)=r(Ä+)=2 treft men in alle vlakken lood
recht op de isa dezelfde versnellingsverdeling aan. Bewijs dit. 

De versnellingsverdeling kan ook worden onderzocht door uit te gaan 
van de formule 

:X =w x Ax+w x Àx+ä, (21.3) 

die uit (18.5) ontstaat door beide leden te differentiëren. Daar Àx= 
=w x Ax, kan men (21.3) schrijven als 

:X =w x Ax+(w, Ax)w-(w, w)Ax+ä. (21.4) 

Men noemt w de hoekversnelling van de beweging. Daar w=wAe, is 
w = wAe + wAé. 

Opgaven 21.2 Is w x w # 0 dan heeft de vergelijking in x: 

w x Ax+(w, Ax)w-(w, w)Ax+ä=O (21.5) 

één oplossing, zodat er dan één versnellingspoot is. Bewijs dit. 
21.3 Los (21.5) ook op als w x w=O, w#O. 

Voor de vlakke beweging (17.13) vindt men met behulp van (21.4) de 
versnellingsverdeling 

Jl~=-w(Xz-az)-w2(Xl-al)+ät. I 
X2 =w(X 1 -a~)-w2(X2 -az)+äz, 

Jt3=0. 

(21.6) 
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Hieruit vindt men gemakkelijk dat er bij de beweging van het vlak x 3 =0 
over het vlak X 3 = 0 op elk tijdstip waarop dJ en m niet beide nul zijn, 
één punt J(X ll• X 21) is dat de versnelling nul heeft. Voor dit punt geldt 

0= -~(X21-a2)-m:(Xt1 -at)+~t. l 
0= m(X11 -at)-m (X21 -a2)+a2. 

Uit (21.6) en (21.7) volgt 

X 1 = -m2(X1 -Xu)-ro(X2 -X2 i), l 
X2= w(Xl-Xl))-m2(X2 -X2J). 

Legt men de oorsprong 0 in J dan gaan deze formules over in 

(21.7) 

(21.8) 

(21.9) 

Opgaven21.4 Is bij een algemene beweging wxm#O dan is de versnel
lingsverdeling dezelfde als die van een sferische beweging met de ver
snellingspoel als vast punt. Bewijs dit. 
21.5 Is w x m = 0 dan is in elk vlak loodrecht op de isa de versnellings
verdeling dezelfde als die van een vlakke beweging. Bewijs dit. 

22 Relatieve beweging 

We beschouwen drie samenvallende Euclidische ruimten ~. 1-';, ~ 
waarin in deze volgorde orthonormale rechtse assenstelsels OX 1X 2X 3 , 

QÇ1Ç2 Ç3 en ox1x2 x 3 zijn aangenomen. We veronderstellen dat deze 
ruimten zich ten opzichte van elkaar bewegen. Op het tijdstip t heeft 
het punt x van~ tengevolge van de beweging~~~ de snelheid v31 • 

Op genoemd tijdstip valt x samen met een punt Ç van 1-'; dat tengevolge 
van de beweging 1-';/~ de snelheid v21 moge hebben. Opgemerkt zij dat 
v31 en v21 vectoren zijn die bepaald worden ten opzichte van het assen
stelsel OX 1X 2 X 3 • Tengevolge van de beweging ~/1-'; heeft het punt x 
ook een snelheid die gerepresenteerd wordt door een vector. We ver
onderstellen dat dit, betrokken op het assenstelsel oxlx2x3, de vector 
v32 is. De bewegingen ~/~, ~r~:2, 1-';/~ stellen we opvolgend voor 
door 

X=Ax+a, Ç=Bx+b, X=CÇ+c, (22.1) 
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waarin de rechtstreeks orthogonale matrices A, B en C en de vectoren 
a, b en c functies zijn van t. Uit (22.1) volgt 

Áx+ä=X= CÇ+ê+C(Èx+b). 

Volgens het voorafgaande is 

Äx+ä=v3 1> CÇ+ê=v2 1> C(Èx+b)=v32• 

Derhalve: 

(22.2) 

(22.3) 

De bewegingen"/;/"/';, ''f/;J"f/;_, "f;f"f!;_ noemt men in deze volgorde vaak 
de relatieve beweging, de sleepbeweging en de absolute beweging. In 
overeenstemming hiermee heten v32, v21 en v31 dan de relatieve snelheid, 
de sleepsnelheid en de absolute snelheid. Bijgevolg drukt (22.3) uit dat 
de absolute snelheid de som is van de relatieve snelheid en de sleep
snelheid. 

23 Inverse beweging 

In § 22 is niet verondersteld dat "f!;_, "''; en "'; twee aan twee verschillend 
zijn. Neemt men voor "'; de ruimte "f!;_ dan is "/;/"/'; de beweging "//;_/"/';, 
die de inverse beweging van "/';/"//;_ wordt genoemd. In dit geval gaat 
(22.3) over in v12 + v21 ==0. Bij overgang op de inverse beweging gaan 
dus alle snelheden over in hun tegengestelden. Hieruit volgt dat een 
beweging en zijn inverse op elk tijdstip een gemeenschappelijke isa 
hebben en dat beide bewegingen tegengestelde translatiesnelheden be
zitten. Voor de hoeksnelheden geldt dus wegens (18.11) hetzelfde. De 
beide bewegingen hebben dus dezelfde gereduceerde spoed. Uit het 
bovenstaande leiden we verder nog af dat (22.3) kan worden geschre
ven als 

(23.1) 

Uitbreiding van deze formule tot het geval dat meer dan drie ruimten 
zich ten opzichte van elkaar bewegen, ligt voor de hand. 

24 De instantane schroefassen bij relatieve beweging 

Van de bewegingen "f;f"f!;_, "/;/"/'; en "1';./"f!;. van § 22 geven we de hoek
snelheden op het tijdstip t=O aan met w3 1> w32 en w21 • Kiezen we de 
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assenstelsels op dit tijdstip samenvallend dan geldt volgens (18.5) en 
(22.3) voor elke x : 

Hieruit volgt: 

(24.1) 

(24.2) 

Uit de laatste betrekking lezen we af dat in de nulpositie, dus in elke 
positie, van de drie ruimten de instantane schroefassen evenwijdig zijn 
met eenzelfde vlak. We zullen thans bewijzen dat deze schroefassen in 
elke positie een gemeenschappelijke loodrechte snijlijn hebben. We be
hoeven het bewijs slechts te geven voor de nulpositie. Zij voor deze 
positie ak1 de isa en -rk1 de translatiesnelheid van de beweging "f/'"f"f/;. De 
lijn (of een lijn) die u21 en a 32 loodrecht snijdt opvolgend in N 3 en N 1 

geven we met n aan. De gemeenschappelijke oorsprong 0 van de in 
de nulpositie samenvallende assenstelsels kiezen we op n en het voet
punt van de loodlijn uit 0 neergelaten op a 31 noemen weN 2 • Zij voorts 

x= Pkz + Àwk" (pk" w,") = 0 

de vergelijking van ukz· Het is nu direct duidelijk dat de vectoren p 21 , 
--+ -----+ 

p 32 en N3N1 loodrecht staan op a 31 • Daar verder N3 N2 =p31 -p21 
-----+ 

(teken een figuurtje!) heeft men (w31 , N3N2)=(w3~>PJ1 -p21)=0. Ook 
-----+ 
N 3 N2 staat dus loodrecht op a 31 • Volgens (18.9) toegepast op de bewe-
gingen "1;/"/';., ~/"~'; en "f/;/"1';. geldt nu voor de nulpositie: 

of, als we 't12 +-r23 +-r31 =-r stellen en van (24.2) gebruik maken: 
-----+ -----+ 

-r=w31 x N 3 N 2 -w32 x N 3N 1 • (24.3) 

--+ 
Door beide leden van (24.3) scalair te vermenigvuldigen met N 3N 1 oot-

-----+ ______,.. ------->- -->-
staat (N3N1 , W 31 xN3N2)=0, of: (w31, N 3N 2 xN3N 1)=0. Daar de 
beide in het vectorprodukt voorkomende vectoren loodrecht op w31 
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----->- ---->-
staan, is N 3N 2 x N 3N 1 lineair afhankelijk van w31 • Derhalve is 
----+- ----+- ~ ----+ 
N 3 N 2 x N 3N 1 = 0, zodat N 3N 2 en N 3 N 1 lineair afhankelijk zijn. Hieruit 
volgt dat N 2 op n ligt. Bijgevolg snijdt n de drie instantane schroefassen 
loodrecht. 
Een gevolg van het bovenstaande is: zijn twee van de drie instantane 
schroefassen evenwijdig dan zijn de drie schroefassen onderling evenwijdig 
en liggen zij in een vlak. Dit geval doet zich permanent voor bij drie 
coplanaire vlakke bewegingen (drie samenvallende vlakken die ten op
zichte van elkaar bewegen) en voert dan tot de stelling dat de drie snel
heidspo/en in elke positie collineair zijn (stelling van Kennedy). 

25 De deelverhouding (N1NzN3) 

Uit (24.3) volgt: 
----->- -----4-

(t, ro31)=-D(ro31, w32, N 3 N 1) =(N 3 N 1> w32 x w31), 

-----4- ->-

(t, w32)=D(w32, W31,N3N2)=(N3N2, W32 x W31). 

De volgende gevallen zijn mogelijk: 

(25.1) 

(25.2) 

25.1 o-31 , o-32 en o-21 zijn evenwijdig. Dan is w32 x w31 =0 en dus volgens 
(25.1): ('t, w31)=0. Daar-ten w31 in dit geval lineair afhankelijk zijn, 
is dus -t = 0. Uit (24.3) volgt dan: 

(25.3) 

Dit geval treedt (permanent) op bij de coplanaire beweging van drie 
vlakken W1 , W2 en W3 en geeft dan, toegepast op de polen P32, P31 

en P21 (die immers als punten N 1 , N 2 en N 3 kunnen dienen): 

(25.4) 

25.2 o-3 1> o-32 en o-21 zijn niet evenwijdig. Er kunnen zich nu nog twee 
gevallen voordoen. 
25.2.1 (-t, w31) en (-t, w32) zijn niet beide nul. Uit (25.1) en (25.2) volgt 
dan 

(25.5) 

25.2.2 (t, ro31)=(-t, ro32)=0. Uit (25.1) en (25.2) volgt nu dat N 1 , N2 
en N 3 samenvallen; de drie instantane schroefassen gaan door één punt 
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en liggen in één vlak. De deelverhouding (N 1N 2N 3) is onbepaald. Dit 
geval doet zich permanent voor als twee van de bewegingen sferisch zijn 
en hetzelfde centrum hebben. 

26 Voorbeelden en vraagstukken betreffende relatieve beweging 

26.1 Het is vaak doelmatig een gegeven beweging "f/;./"1',_ voorgesteld 
door X= Ax +a, op te vatten als te zijn samengesteld uit een relatieve 
beweging en een sleepbeweging. Dit kan geschieden door een ruimte 1'; 
(waarin QÇ1 Ç2Ç3 een orthonormaal rechts assenstelsel is) in te voeren 
die zo beweegt dat "f/;./1'; wordt voorgesteld door Ç =A x en 1';/"Y,. door 
X= Ç +a. Vat men "f/;./1'; op als relatieve beweging en 1';/"Y,. als sleep
beweging dan is de gegeven beweging de absolute. Blijkbaar is "f/;./1'; 
een rotatie om een punt van 1';, dat ten opzichte van OX 1 X 2 X 3 wordt 
aangewezen door zijn positievector a; de snelheid van het punt x van 'i"; 
tengevolge van deze rotatie is A x= w x A x, waarin w de hoeksnelheid 
is van de gegeven beweging. De sleepbeweging is een translatie met snel
heid á; we noemen dit de translatie met het punt o mee. De absolute 
snelheid is dus naar behoren gelijk aan w x A x+ á. Het blijkt zo dat 
elke beweging kan worden opgevat als te zijn samengesteld uit een rotatie 
om een willekeurig punt en een translatie met dit punt mee. 

26.2 We beschouwen de beweging "f/;f"f/;_ gegeven door X=Ax+a op 
een bepaald tijdstip. Op dit tijdstip kiezen we de assenstelsels samen
vallend. We veronderstellen dat van drie niet-collineaire punten Zt. Z 2 

en Z 3 van"~';, gegeven door de plaatsvectoren Zr. z2 en z3 , de snelheden 
v1 , v2 en v3 bekend zijn. Hieruit volgt (vgl. 111, 15) dat aan 

(26.1) 

is voldaan. We stellen nu de vraag de isa op het beschouwde tijdstip te 
bepalen. Aangenomen wordt dat de snelheden v1 , v2 en v3 onderling 
verschillend zijn. Om de vraag te beantwoorden, vatten we de beweging 
op als een rotatie om Z 1 (relatieve beweging) gepaard gaande met een 
translatie met Z 1 mee. De relatieve snelheden van Z 2 en Z 3 zijn v2 - v1 

en v3 -v1 • De isa van de relatieve beweging heeft dus, evenals die van 
de gegeven beweging, de richtingsvector r = ( v2 - v 1) x ( v3 - v1 ). Hier
uit volgt voor de hoeksnelheid van beide bewegingen: w =ar, waarin 
rx een scalair is, die kan worden gevonden door te bedenken dat 
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ar x (z2 - z1 ) de relatieve snelheid van A2 is en dus gelijk is aan v2 - v1 • 

Dit voert tot: 

1 
a= . 

(zt-Z2, v3-v1) 

Hieruit besluiten we tot 

v3 x v2 + v 1 x v3 + v2 x v 1 

ro= ' 
(z3, V3- v2) + (Zt, v1- v3) + (z2, v2- vl) 

(26.2) 

waarbij de symmetrische schrijfwijze van de noemer verkregen is door 
(26.1) te benutten. De vergelijking van de isa kan worden geschreven 
als x=p+Àr, waarin (p, r)=O. Alle punten van de isa hebben de snel
heid rox(p-z1)+v1 ,; daar deze snelheid lineair afhankelijk is van ro, 
voldoetpaan rox{rox(p-z1)+roxv1}=0. Hiervoor kan worden ge
schreven (r, r)p=r x {a- 1 v1 +z1 x r}. Zo vindt men tenslotte 

p= 
rx {(z3, v3 -v2)V1 +(z~> v1-v3 )v2 +(z2, V2 -v1)v3} 

(r, r) 

waarmee de isa volledig is vastgelegd. 

(26.3) 

Opgave 26.1 Leid uit het bovenstaande af dat de translatiesnelheid ge
geven is door 

D(vt> v2 , v3 ) 
v,= r. 

(r,r) 
(26.4) 

26.3 Vraagstuk Van een piramide (topT, hoogte c) is het grondvlak 
ABCD een vierkant met zijde c; de ribbe TD staat loodrecht op het 
grondvlak. De piramide neemt deel aan een relatieve beweging en aan 
een sleepbeweging. In de stand die in fig. 7 is weergegeven, is de relatieve 
beweging een schroeving waarvan de schroefas de lijn is waarmee DC 
samenvalt; de hoeksnelheid van de relatieve beweging is 2p en wordt 

--+ 
voorgesteld door een vector die de zin heeft van DC; de translatiesnel-

--+ 
beid is 2cp in de zin van CD. De sleepbeweging is een rotatie waarvan 
de lijn waarmee TA samenvalt de as is; de hoeksnelheid is pj2 en wordt 

~ 

voorgesteld door een vector met dezelfde zin als TA. Hierin is p>O. 
Bepaal de hoeksnelheid, de translatiesnelheid en de isa van de absolute 
beweging in de gegeven stand. 
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Oplossing. De hoeksnelheden van de relatieve beweging en de sleep
beweging zijn volgens de gegevens opvolgend: m,r =(0, 2p, 0) en 
m. r = (p, 0, p ). Hieruit volgt voor de hoeksnelheid van de absolute be
weging: 

Wa = (p, 2p, p ). 

De isa van de absolute beweging heeft dus (1, 2, 1) als richtingsvector. 
De relatieve snelheid van een punt Z, aangewezen door de plaatsvector -z en vast verbonden met de piramide, is: v, = m, x D Z + -r: waarin 
-r:r =(0, -2pc, 0). Dus is v/ =2p(z3 -c, - c, -z1). De sleepsnelheid van 

fig. 7 

Z is v.=m.xz; hieruit volgt: v,r=p(-z2 ,z1 -z3 ,z2 ). Bijgevolg is de 
absolute snelheid van dit punt: V0 =p(2z3 -z2 -2c, z1 -z3 -2c, z2 -2z1). 

Het punt Z ligt dan en alleen dan op de isa van de absolute beweging 
als Va en ma lineair afhankelijk zijn. Dit voert voor z ~> z2 en z3 tot de 
twee onafhankelijke vergelijkingen: 

z1 -z2 +z3 =c, l 
z1 +2z2 -5z3 = -2c, 

met (0, -c, O)+A.(I, 2, 1) als algemene oplossing. Bijgevolg is: xr= 
=(0, -c, O)+A.(J, 2, 1) de isa van de absolute beweging. De translatie
snelheid v, van de absolute beweging kan men vinden door in de uit
drukking voor Va voor Z het punt (0, - c, 0) te nemen; het resultaat 
is: v,r =p( -c, -2c, -c). Opgemerkt zij dat de isa door het punt 
B(c, c, c) en door het midden M van de ribbe TA gaat; blijkbaar is 
DM de lijn die de drie instantane schroefassen loodrecht snijdt. 
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Opgave 26.2 Als in de gegeven stand de hoekversnelling van de piramide 
wordt voorgesteld door de vector p2(0, 0, I) en de versnelling van T ge
lijk is aan (2p2 c, - p2c, 0), waar ligt dan de versnellingspool? 

27 Versnelling bij relatieve beweging 

We keren terug naar de bewegingen van § 22. De versnelling van het 
punt x tengevolge van de beweging "1';/"f/;. vinden we door (22.2) te dif
ferentiëren: 

Äx+ä=X = ëç +ë+ C(Bx+ b)+2C(Bx+ h). (27.1) 

Hierin is CÇ + ë de versnelling van het met x samenvallende punt Ç van 
"~'; tengevolge van de beweging "f/;.j"f/;.. Deze versnelling heet de sleep
versnelling (notatie: a.). De uitdrukking C(Bx+b) is de versnelling van x 
tengevolge van de beweging "1';/"f/;. en wel zoals deze versnelling wordt 
afgelezen in het assenstelsel OX1X 2 X 3 (relatieve versnelling: a,). Geven 
we de hoeksnelheid van de sleepbeweging met w. aan, dan C(Bx + b) te 
schrijven als w. x C(Bx + b) = w. x v., waarin v, evenals in§ 22 de relatieve 
snelheid voorstelt. V oor de versnelling van x tengevolge van de beweging 
"'';j"f/;., dus de absolute versnelling aa, vinden we derhalve 

(27.2) 

waarin ac=2w. x v,; de component ac van de absolute versnelling heet 
de Coriolis-versnelling. Blijkbaar is deze gelijk aan het dubbele van de 
snelheid die het eindpunt van de relatieve snelheidsvector heeft als hij met 
dezelfde hoeksnelheid als die van de sleepbeweging om zijn beginpunt roteert. 

28 Een tweetal voorbeelden in verband met de Coriolis-versnelling 

28.1 De vlakke beweging van een punt (vgl. II, 12) kan worden opgevat 
als te zijn samengesteld uit een rotatie van de plaatsvector x van dit punt 
om 0 (sleepbeweging) en een beweging van het punt Q langs de plaats
vectorl(relatieve beweging, fig. 5). Met de in [II, 12] en § 27 ingevoerde 
notaties is dan 

a,= re., a.= - <Ï>2re, + (j)req,. 

Laat men de relatieve snelheidsvector re, met de hoeksnelheid 4> van 
de sleepbeweging om zijn beginpunt Q roteren dan is de snelheid van het 
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eindpunt van deze vector cj>req,. De Coriolis-versnelling is dus 2CÏ>feq,. Uit 
een en ander vindt men als (absolute) versnelling van Q: 

dus dezelfde uitkomst die in [II, 12] langs andere weg is gevonden. 

28.2 Een rechte l draait met hoeksnelheid 1 en hoekversnelling 1 om 
een vaste as die /loodrecht kruist (sleep beweging); de vectoren van hoek
snelheid en hoekversnelling hebben dezelfde zin. De gemeenschappelijke 
loodrechte snijlijn van l en de as snijdt deze lijnen opvolgend inDen 0. 
Langs I beweegt zich een punt B (relatieve beweging). In de stand die 

-->-
we beschouwen, is LBOD=n/4 terwijl DB dezelfde zin heeft als de snel-
beidsvector van bet punt D van /. Verder zijn in deze stand de relatieve _... 
snelbeid en de relatieve versnelling van B gegeven door de vector !BD 
(fig. 8). Gevraagd wordt de absolute snelheid en versnelling van B te 
construeren. 

Bvs 

fig.B 

Voor fig. 8 is bet vlak door 0 en I als tekenvlak gekozen, terwijl veronder
steld is dat de hoeksnelbeid voor de beschouwer een draaiing in tegen-

-->-
wijzerzin tot gevolg beeft. De vector BBvs van de sleepsnelbeid staat 

loodrecht op OB en heeft dezelfde lengte als OB. Daar de relatieve snel-__.. 
beid BBvr gegeven is, vindt men zonder moeite de absolute snelheid 
-+- --+ _... 
BBva· De sleepversnelling BBas beeft de normale component BO en 
(daar de hoekversnelling 1 is) is de tangentiële component gelijk aan 
-+- _... 
BBvs· De Coriolis-versnelling is gegeven door de vector BBac die lood-
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- -recht op 1 staat, tegengesteld van zin is met BBas en de lengte BD bezit. 
~ -~ ~ ~ 

Voor de absolute versnelling vindt men nu BBaa=BBac+BBar+BBas. 

29 De axoiden 

In de vergelijking x= p + Àe van de isa in 1'; hangen p en e van t af. 
Met A en t als veranderlijke parameters stelt deze vergelijking een regel
vlak IJ2 voor. Dit regelvlak is de meetkundige plaats in 1'; van de isa; 
het wordt de bewegende axoide (of bewegende polode) genoemd. De meet
kundige plaats van de isa in~ of de vaste äxoide is het regelvlak IJ 1 dat, 
eveneens met A en t als parameters, wordt voorgesteld door X= 
=Ap+a+ilAe. In elke positie hebben IJ1 en IJ2 de isa gemeen. Het 
raakvlak aan IJ 2 in een willekeurig punt van de isa bevat de vectoren 

ax . . ax 
-=p+Ae en -=e at aA (29.1) 

en dat aan 111 in hetzelfde punt de vectoren 

ax ax 
- = Àp+Ap+ä+AAë en - = Ae. at aA (29.2) 

Bijzondere gevallen buiten beschouwing gelaten, zijn de beide raak
vlakken door deze vectoren ondubbelzinnig bepaald. De uitdrukking 
Àp+ä is de snelheid van het punt p van 1'; en dus gelijk aan v.= 
=(ä, Ae)Ae. Voor de vectoren (29.2) kan men dus schrijven: 

ax ax 
-=(ti, Ae)Ae+A(p+U) en - = Ae. at aA 

Het vlak opgespannen door deze vectoren is hetzelfde als dat opgespan
nen door 

A(p+U) en Ae. 

Deze vectoren vallen samen met de vectoren (29.1). De raakvlakken 
aan IJ 1 en IJ 2 in een punt van de isa vallen dus samen. De beide axoiden 
raccorderen elkaar dus in elke positie langs de isa. Daar 112 vast ver
bonden is met 1';, neemt 112 op elk tijdstip deel aan een instantane 
schroeving. Als gevolg hiervan beweegt IJ 2 op een ietwat gecompli
ceerde manier over IJ 1 ; dit bewegen van 112 over 111 wordt in het Duits 
'schroten' genoemd. Dit kan met een beroep op een vrijwel verloren 
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gegane betekenis van het woord door schrooien worden vertaald. Een 
ruimtelijke beweging bestaat dus steeds uit het schrooien van een regel
vlak over een vast regelvlak. 

30 Vraagstukken 1-3 

1 Bij een beweging van de ruimte ~ ten opzichte van de ruimte ~ 
beschouwt men een positie van ~ waarbij de punten A, B en C van r; 
in deze volgorde ten opzichte van een in ~ aangenomen orthonormaal 
assenstelsel 0 X 1 X 2 X 3 gegeven zijn door de coördinaten (2, 3, 1 ), 
( -1, 0, 2) en (5, 4, 2). De snelheden van A, B en C zijn ten opzichte 
van genoemd assenstelsel V4 =(1, 1, 4), vb=(5, -3, 4) en Vc=(l, 3, 2). 
Bepaal voor de beschouwde positie de hoeksnelheid en de translatie
snelheid van de beweging. Leid de vergelijking af van de instantane 
schroefas. 

2 Drie ruimten ~. ~ en 'f; bewegen zich ten opzichte van elkaar. 
Van de beweging "f/;./"1"; geven we de isa, de hoeksnelheid en de trans
latiesnelheid in deze volgorde aan met uk" mkz en -rkz· In de drie ruimten 
zijn orthonormale rechtse assenstelsels aangenomen die, op het tijdstip 
waarvoor de onderstaande gegevens gelden, samenvallen met het assen
stelsel Ox1x 2x 3 in ~- Er is gegeven (alles ten opzichte van genoemd 
assenstelsel): u 21 heeft de vergelijking x= A.(1, 0, 0); m21 = (2, 0, 0); 
-r2 1 =( -4, 0, 0); cr31 heeft de vergelijking: x=(O, 0, 5)+..l(O, 1, 0); 
m31 =(0, 4, 0); -r31 =(0, 2, 0). Bepaal voor het bedoelde tijdstip m32 , 

-r32 en de vergelijking van cr32• 

3 Gegeven is een star viervlak T ABC waarvan de ribben TA, TB en TC 
twee aan twee loodrecht op elkaar staan en dezelfde lengte k bezitten. 
Dit viervlak beweegt zich ten opzichte van een assenstelsel Ox1x 2x 3 • 

De beweging is zodanig dat op elk tijdstip aan de volgende voorwaarden 
is voldaan: de loodrechte projecties van de snelheidsvector van A op 
--+ ---+ 
TB en TC zijn 2pk en - f,Lk; de loodrechte projecties van de snelheids-

___.. ---+ 

vector van B op TA en TC zijn f,Lk en nul; de loodrechte projecties van 
--->- -+ 

de snelheidsvector van C op TA en TB zijn beide f,Lk. Bepaal de snel-
heden van A, Ben C. Welke beweging heeft het viervlak? Bepaal ook 
snelheid en versnelling van T. 



IV Snelheids- en versnellingsverdeling 

c::y_:; 31 Voorstelling van een vlakke beweging 

Bij een vlakke beweging "f/;.f"f/;_ blijft een vlak "frz van "~;. voortdurend 
samenvallen met een gegeven vlak if/;. van "//;. [III, 17 .6]. Karakteristiek 
voor een vlakke beweging is, dat de isa een vaste richting heeft en 
dat de translatiesnelheid nul is [III, 19.1]. Kiezen we de assenstelsels 
oxlx2x3 en ox1x2x3 zo, dat X3=0 het vlak if/;. en X3=0 het vlak 
"frz voorstelt dan wordt de beweging "f/;.f"f/;. weergegeven door de ver
gelijkingen (lil, 17 .13). Daar we ons bij het onderzoek van de beweging 
kunnen beperken tot die van het vlak i/1;. over het vlak if/;. - dus tot 
de beweging i/1;./"f//;. - hebben we, zoals reeds in [lil, 17 .6] is opgemerkt, 
van de genoemde vergelijkingen alleen het eerste tweetal nodig. Het 
zal hierbij doelmatig blijken te zijn de coördinatenstelsels OX 1X2 en 
ox1x 2 in "ff/;. en i/1;. voortaan OXY en oxy te noemen (waarbij we ook 
de corresponderende wijziging in de aanduiding van de coördinaten 
invoeren) en voorts a1 en a2 te vervangen door a en b. De bewegings
vergelijkingen luiden dan 

X= x cos 4>- y sin 4> +a, l 
Y =x sin </>+y cos <J>+b. 

(31.1) 

Omtrent de functies 4>, a en b van t veronderstellen we voortaan dat zij 
kunnen worden ontwikkeld in machtreeksen naar t. 
In de figuren die de tekst illustreren, is steeds if/;. het tekenvlak; zij 
geven de situatie weer zoals deze zich voordoet aan een waarnemer die 
- en nu vervallen we even in de vroegere notatie - opgesteld is aan die 
zijde van het vlak if/;. waar X 3 (en dus ook x 3 ) positief is. Dit brengt 
mee dat in de figuren de positieve draaizin overeenstemt met de tegen
wijzerzin. Omtrent 4> spreken we af: -n < 4> ~ n (fig. 9). Het levert voor 
sommige doeleinden gemak op, gebruik te maken van een van t onaf
hankelijke eenheidsvector e die loodrecht op het vlak van tekening staat 
en die naar de beschouwer toe gericht is. De hoeksnelheid van de bewe
ging "f/;./"1/;. is dan w=ci>e=OJe en de hoekversnelling w=ci>e=me; de 
scalairen ro en w heten de hoeksnelheid en de hoekversnelling van de 
beweging i/1;./"/f/;.. Is w een vector in if/;. dan ontstaat de vector ex w 
- die ook in if/;. ligt - door w met behoud van zijn lengte over de hoek 
n/2 in positieve zin te draaien. Blijkbaar is dus ex (ex w) = - w. Erkend 
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moet worden dat het niet geheel en al consequent is bij het onderzoek 
van een vlakke beweging een object - zoals e - in te voeren dat buiten 
het vlak ligt waarin de beweging plaats vindt. Inderdaad is de vector e 
dan ook niet onmisbaar voor ons doel. Het gebruik ervan bespaart 

0 

fig.9 

echter allerlei - deels langdradige, deels vrij vage - redeneringen over 
tekens en draaizin. 
Voor zover toepasselijk gebruiken we in hetgeen volgt de notaties en 
conventies van 111, 16. 

32 Overzicht van de reeds gevonden resultaten omtrent vlakke 
bewegingen 

Een aantal resultaten van het vorige hoofdstuk heeft betrekking op 
vlakke bewegingen of kan althans zonder veel moeite voor vlakke be
wegingen worden geformuleerd. We geven hiervan een overzicht. 

32.1 Speciale bewegingen 
32.1.1 Als bij de vlakke beweging "ffl;.fifl;. een punt van if/;. voortdurend 
met hetzelfde punt C van if/;_ blijft samenvallen, is de beweging een 
rotatie met C als rotatiecentrum; elk punt van if/;. beweegt zich op een 
cirkel met C als middelpunt [111, 17.2]. 
32.1.2 Als twee punten van "ffl;. voortdurend blijven samenvallen met 
twee gegeven punten van ifl;., is i~',. ten opzichte van ifl;. in rust [111, 17.3]. 
De positie van "ffl;. tén opzichte van if/;_ is dus ondubbelzinnig bepaald 
door de positie van twee punten van "ffl;.. 
32.1.3 Als een richting in if/;. voortdurend blijft samenvallen met een 
gegeven richting in 11/;_, is de beweging "ffl;.fif/;_ een translatie [111, 17.4]. 
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Alle punten van "ff/;. hebben dezelfde snelheid en doorlopen congruente 
banen. 

32.2 De sne/heidsverdeling [III, 17 .6] 
Bij de beweging (31.1) is de snelheidsverdeling gegeven door: 

X= -CÏ>(Y -b)+à,) 

Y= cP(X -a)+b. 
(32.1) 

In een positie waarin de beweging een instantane rotatie is, wordt de 

pool P(Xp, Yp) aangewezen door 

Xp= -<fo- 1 b+a, Yp=CÏ>- 1à+b. (32.2) 

De formules voor de snelheidsverdeling kunnen in de vorm 

~= -~(Y -Yp) ) 
Y= </l(X -Xp) 

(32.3) 

---+ 
worden geschreven. Hieruit volgt voor de snelheid AAv van het punt 
van "ff/;. dat in de beschouwde positie samenvalt met het punt A van "~~";_ 
de formule: 

--+ --+ 
AAv=wexPA. (32.4) 

32.3 De versnellingsverdeling [III, 21) 
Deze is voor de beweging (31.1) gegeven door 

X= -w(Y -b)-w2(X -a)+~,) 
f= w(X -a)-w2(Y -b)+D. 

(32.5) 

Zijn w en w niet beide nul dan is er één punt J van "ff/;. - de versnellings
pooi - dat de versnelling nul bezit. Zijn X 1 en Y1 de coördinaten van 
het met J samenvallende punt van "~~";_ (dat we ook met J aangeven) 
dan is 

~ = -w:(x -X1)-w(Y- Y1), ) 

Y= -w (Y- Y1)+w(X -X1). 

--+ 

(32.6) 

Voor de versnelling AAa van het punt van "ff/;. dat met het punt A van "~~";_ 
samenvalt, kan derhalve worden geschreven: 

-..-...+- ~ --+ 
AAa =we x JA- w2 JA. (32.7) 
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32.4 Relatieve beweging en inverse beweging 
Bij de beweging van drie samenvallende vlakken ~, ifi. en "~ra ten 
opzichte van elkaar gelden alle in het vorige hoofdstuk verkregen resul
taten omtrent snelheden en hoeksnelheden, alsmede die welke daaruit 
voor de inverse beweging zijn afgeleid. In het bijzonder zij de aandacht 
gevestigd op de stelling dat een beweging en haar inverse op elk tijdstip 
dezelfde pool hebben, op de stelling van Kennedy [III, 24] en op de be
trekking (III, 25.4). Ook de in [lil, 27] vermelde resultaten omtrent de 
versnelling blijven van kracht. 

32.5 De stelling van de rechte hoek [111, 20] zal bij de behandeling - in 
het volgende hoofdstuk - van de krommingstheorie goede diensten 
bewijzen. 

Opgave 32.1 Al deze resultaten kunnen rechtstreeks uit (31.1) worden 
verkregen. Voer dit uit. 

33 Een drietal belangrijke bewegingen en hun inversen 

Volgens 32.1.2 is een beweging ifi./~ - los van de tijd - bepaald als 
van twee punten van ifi. de banen worden voorgeschreven. We geven 
hiervan een drietal voorbeelden, waarbij we tevens bij elk voorbeeld 
de inverse beweging aangeven. 

33.1 De punten A en B van ~ blijven gedurende de beweging op twee 
niet-concentrische cirkels in ~. Zo'n beweging kan worden gerealiseerd 
met behulp van een viertal stangen cxA, f3B, cxf3 en AB die een vlakke 

B 

p fig. 10 

vierhoek vormen en die in de punten a., {3, A en B draaibaar zijn verbon
den door scharnieren waarvan de assen loodrecht op het vlak van de 
vierhoek staan (fig. 10). Van de vlakken if/;_ en~. die beide samenvallen 
met het genoemde vlak, is het eerste vast verbonden met af3, het tweede 
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met AB. Men noemt if';_ het gestel, rx/3 de gestellijn en rx en f3 de gestel
punten. Het vlak if!; heet het koppelvlak, AB de koppelstang (of het 
koppel); verder worden rxA en f3B de armen genoemd. Het geheel heet 
een stangenvierzijde. Een willekeurig punt van if!; (vaak koppelpunt ge
noemd) beschrijft bij de beweging ifl;fif';_ in het algemeen een vrij inge
wikkelde baan, koppelkromme geheten. Het is gemakkelijk in te zien dat 
de inverse beweging if';_fifl; van dezelfde aard is als de oorsprbnkelijke; 
bij de beweging if';_fifl; treedt AB op als gestel en a./3 als koppet 

33.2 Een bijzonder geval van bovenstaande beweging is dat waarbij een 
van de cirkels, bijvoorbeeld die waarop B beweegt, ontaard is in een 
rechte lijn l (fig. 11). De beweging heet dan een kruk-drijfstangbeweging; 

B 

fig. 11 

aA is de kruk, AB de drijfstang en I de leibaan. De beweging heet cen
trisch of excentrisch al naar gelang I al dan niet door a gaat. 
Het vlak if';_ is vast verbonden met de leibaan, het vlak if!; met de 
drijfstang. 
Bij de inverse beweging beweegt een- vlak zich zo dat één punt A op een 
cirkel blijft, terwijl een rechte I door een vast punt/3 blijft gaan; f3 wordt, 
in verband met de wijze waarop zo'n beweging kan worden gerealiseerd, 
een sleuf genoemd (fig. 12). De beweging heet een kruk-sleufbeweging en 
wordt centrisch of excentrisch genoemd al naar gelang A al dan niet 
op /ligt. 
In het bijzondere geval dat de cirkel die door A doorlopen wordt ont
aard is in een rechte lijn, heet de beweging een conchoïde beweging 
(vgl. vraagstuk 49.1; conchoïde = schelpvormig). 

33.3 Een nog verdergaand bijzonder geval van 33.1 is dat waarin beide 
cirkels ontaard zijn in rechte lijnen, dus dat waarbij A langs een rechte 
a en B langs een rechte b beweegt (fig. 13). Men spreekt dan van een 
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elliptische beweging (vgl. 37). Bij de inverse beweging hiervan - die 
cardioidebeweging wordt genoemd - blijven twee rechten a en b door 
twee vaste punten (sleuven) A en B gaan (vgl. VIII, 70). 

a 

fig. 12 fig. 13 

Opgaven 33.1 Als de stangenvierzijde rxPBA (fig. 10) een parallelogram 
is, is de beweging "ff/;/~ een translatie. Bewijs dit. 
33.2 Als bij een centrische kruk-drijfstangbeweging de kruk en de drijf
stang even lang zijn, is de beweging "ff/;/~ ontaard in een elliptische 
beweging en een rotatie. Bewijs dit. 

34 Snelheidsconstructies 

Uit de formule (32.4) voor de snelheidsverdeling bij een vlakke beweging 
volgt dat in elke positie de snelheidsvector van elk punt loodrecht staat 
op de verbindingslijn van dit punt met de pool en dat de verhouding 
van de lengte van deze vector tot de afstand tot de pool voor alle punten 
dezelfde is, namelijk gelijk aan de absolute waarde van de hoeksnelheid. 
Hierop berust de volgende constructie voor de snelheid van een punt B 

->-
als de poolPen de snelheid AAv van een punt A gegeven zijn (fig. 14a). -Draai AAv in tegenwijzerzin over een rechte hoek om A; dan ontstaat 

->-
de vector AAvp die langsAP valt en die de polaire of loodrechte snelheid 
van A heet. De lijn doorAvpevenwijdig met AB snijdt PB in Bw Hieruit 

----+ 
vindt men BB •. De constructie Iaat ons in de steek als B op PA ligt. In 
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dit geval vindt men B, als het snijpunt van PA, en de lijn door Beven· 
wijdig met AA, (fig. 14b). 

a, 

p fig. 14 
·LIJ· 

p 8 • 

a 

Opgaven 34.1 De eindpunten van de snelheidsvectoren van de punten van 
een figuur :F in "'r, vormen een figuur :F' die rechtstreeks gelijkvormig 
is met :F. Bewijs deze stelling van Burmester. 
34.1 Onder de snelheidslijn van een punt verstaat men de lijn waarlangs 
de snelheidsvector van het punt valt. Bewijs dat de snelheidslijnen van 
de punten van een rechte lijn I een parabool omhullen met de pool als 
brandpunt en I als topraaklijn. Toon aan dat de lijn waarop de eindpunten 
van de snelheidsvectoren van de punten van I liggen, aan de parabool 
raakt. 

In verband met het boven ingevoerde begrip polaire snelheid merken we --nog op dat (A,"PA)=w; dit volgt onmiddellijk daaruit dat OJ=(J)Il, PA -en AA, een rechts georienteerd driebeen vormen. 

Toepassingefl. 1 We beschouwen een stangenvierzijde «PBA (fig. 15) en 
veronderstellen dat «A en PB in de weergegeven positie de hoeksnelbeden 

Q fig. 15 

w, en w, ten opzichte van het gestel bezitten. We wensen de verhouding 
J = t.JJ,;/ru, te bepalen. Hierbij doen we de algemeenheid niet tekort als 
we ru,= I veronderstellen. Het is duidelijk dat de pool P het snijpunt 
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is van ctA en {3B; het geval datPeen oneigenlijk punt is, sluiten we niet 
uit (zie hiervoor VII). Het punt A,, valt samen met a, terwijl A".S,,//AB. 
Bijgevolg is w,=(B,.{3B)=(afJQ), waarin Q het snijpunt is van AB en 
afl. Is Q oneigenlijk dan is ro.= I en dus J = L We veronderstellen dat -Q eigenlijk is. Is • een eenheidsvector met dezelfde zin als rxfJ en stellen 

··+ -
we a{3=cs, Qrx=w•, dan volgt uit het bovenstaande: 

"' J=--. 
w+c 

(34.1) 

2 Bij de centrische kruk-drijfstangbeweging is de pool P bet snijpunt 
van ctA met de loodlijn in B op de leibaan I (fig. 16). De verhouding 

van de grootte van de snelheid van B tot die van A is: e =PB/PA. Zij Q 

het snijpunt van AB met de loodlijn in a. op /. We stellen a:A =r, AB=k, 

a:B=x, a:Q=y, k- 1 La:BA =I/I en LAa:B=IJ. Dan is e=r- 1y. We 
veronderstellen ..\<I, zodat aA volledige omwentelingen kan maken en 
gaan onderzoeken voor welke positie e maximaal is. Daar" en y een con
stante verhouding hebben, kunnen we bet onderzoek verrichten voor y. 

fig. 16 

De afstand x is een functie van 1/1 die impliciet gegeven is door 

r 7 =k'+ x 2 -2kx cos 1/1; (34.2) 

verder is y=x tg 1/1. Geven we differentiatie naar 1/1 met een accent aan 
dan geldt dus voor de gezochte stand y' =0, of 

x' sin 1/1 cos 1/1 + x=O, 

waarin x' volgens (34.2) gevonden wordt uit 

xx'- kx' cos 1/1 + kx sin 1/1 = 0. 

(34.3) 

(34.4) 
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Eliminatie van x' uit (34.3) en (34.4) geeft 

x=k(l+sin2 Ijl) cos Ijl 

en dus 

y=k(l +sin2 Ijl) sin Ijl. 

[IV-34] 

(34.5) 

(34.6) 

Uit x=BQ cos Ijl en (34.5) volgt AQ=k sin2 Ijl; derhalve is PB= 
=k(l +sin2 1/1)/sin Ijl. In de gezochte stand geldt dus blijkbaar BQ: PB= 

=sinljl=aQ:QB. Daar LaQB=LQBP geldt dan: L:,QaB- t,BQP, zo
dat LPQB = n/2. Bijgevolg is e moximaal in de stand waarbij PQ lood
recht staat op de drijfttang (fig. 17). Om voor deze stand Ijl te bepalen, 
elimineren we x uit (34.2) en (34.5); dit voert tot 

sin• Ijl- sin• t/t- sin2 Ijl+ ).2 = 0. (34. 7) 

Door sin2 r/1 = z te stellen, vinden we de vergelijking in z: 

j(z)=z3 -z2 -z+.\2 =0. (34.8) 

p 

fig. 17 

Wegeos j(-oo)<O, /(0)>0, /(1)<0, f(oo)>O, heeft deze vergelijking 
één tussen 0 en I gelegen wortel z 0 • Men verifieert zonder moeite dat 

.t• 
-,-<zo< .t•. 
). +I 

Voor de waarde .Po van Ijl die bij de bovenbedoelde stand behoort, 
geldt dus 

-~ - < sinljl0 <l; 
J.P+T 
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daar t/1 maximaal is als LA<XB=n/2, dus als sin t/J=Ä, volgt uit deze 
ongelijkheid dat de hoek t/Jo inderdaad kan optreden. Voor de waarde 
00 van 9 die hiermee correspondeert, is 

r cos 1!0 + k cos t/1 0 = k(l +sin2 t/10 ) cos t/10 , 

waaruit volgt: cos 1!0 =J.- 1 sin2 t/1 0 cos t/10 • Derhalve is 

}~ ). 
---1 - <cos l!o < ~· 

1+). .yi!+l 

De maximale waarde van e is gegeven door <m =À -'(1 + z0)j z0 • In 
techuische geschriften wordt als benadering voor <m nogal eens genomen 

de waarde ·~ =Jï+.ï.i die optreedt als a:Al.AB. 

35 Constructies in verband met de versneUingsverdeling 

Een meetkundig beeld van de versnellingsverdeling verschaft formule 
(32.7). Neemt men de oorsprong van het stelsel OXY in Jen geeft men 

de positieve X -as de zin van JA dan wordt A aangewezen door {p, 0) __,. 
waarin p>O. Uit (32.7) volgt dan AA4 =( -w1p, rop). Hieruit blijkt: 

--+ -in elke positie maakt AA4 met Al een hoek { die niet afhangt van de keuze 
van A en die gegeven is door arctg 1 = thfru'; verder beslaat tussen de 
lengte van de versnellfngsvector van een punt en de afstand van het punt 
tot de versnellingspool de, voor de beschouwde positie vaste, verlwuding 
(ru4 +ro2

}•. De hoek y heet de versnellingshoek van de positie; steeds is 
IYI :> n{2. 

J fig. 18 

... 
b~ 

J B A 

a 

35.1 Op grond van het bovenstaande kan gemakkelijk de versnelling -BB. van een punt B geconstrueerd worden als de versnellingspool J 
-~ 

en de versnelling AA. van een punt A gegeven zijn. De constructie is 
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analoog aan de snelheidseonstruetie van fig. I 4a en is in fig. I 8 uit
gevoerd (twee gevaUen: B niet op JA, Bop JA. Bij de constructie maken -we gebruik van de po/a;re of loodrechte versnelling AA,1• 

Opgaven 35.1 Opgave 34.1 met vervanging van het woord snelheidsvec
toren door versnellingsvectoren. 
35.2 De drager van de versnellingsveetor van een punt heet de versnel
lingslijn van dit punt. De versnellingslijnen van de punten van een rechte 
lijn I omhullen een parabool waarvan de versnellingspoot het brandpunt 
en I een raaklijn is. Bewijs dit. Welke topraaklijn heeft deze parabool? 
Raakt de lijn waarop de eindpunten van de versnellingsveetoren liggen 
aan de genoemde paraboo!1 

35.2 Als twee versnellingen AA, en BB, gegeven zijn, kan de versnellings
pooi J worden geeonstrueerd. Hiertoe construeren we allereerst de vector 
~ ~ -- --
A"E= -BB, (fig. 19). Dan is: A,A:A,E=JA:JB, terwijl bovendien - ~ A,A met JA een hoek maakt die in grootte en zin gelijk is aan die tussen 
~ ~ 

A,E en J B. Hieruit volgt dat L:,A,AE rechtstreeks gelijkvormig is met 
~ 

t:,.J AB. De hoek tussen AE en AB is dus de versnellingshoek. Uit AA. 
~ _,. _,. 

en BB, kan men nu de richtingen van AJ en BJ en daarmee het punt J 
vinden. 

J 

Opgave 35.3 Bewijs de volgende constructie voor J. Zij S het snijpunt 
~ ~ 

van AA. en BB •. Construeer de cirkels SAB en SA.B,. Het gezochte 
punt J is het van S verschillende snijpunt van deze cirkels of - zo de 
cirkels elkaar in S raken - het punt S zelf. 

35.3 Het komt vaak voor dat van twee baanpunten A en B de bijbehoren
de kromtemiddelpunten t1. en {J gegeven zijn, alsmede de versnellingsvec-
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- -tor AA. en dat de versnelling BB. moet worden bepaald. Dit kan door 

een constructie die berust op de theorie van de relatieve beweging als 
volgt geschieden. We vatten de beweging op als een samenstel van een 
translatie met A mee (sleepbeweging) en een rotatie om A (relatieve be
weging). De pool P is het snijpunt van aA en fJB. Daar de normale ver--snelling AA., van A te construeren is, kan de grootte van de snelheid 

- -- -van A gevonden worden uit AA.'= AA.,· A a. Hieruit volgt AA" (fig. 20). -Ook BB,. kan nu worden bepaald, want A,.,B,.{{AB. Daarna kan de 

normale versnelling ÏiÎi., van B worden geconstrueerd. Het eindpunt -van BB. ligt dus op de lijn i door B., loodrecht op fJB. We trachten nu 

p 

fig. 20 

een-tweede lijn te vinden waarop B. ligt. Daar de sleepbeweging een 
..... ---translatie is, is de Coriolisversnelling nul. Dus is BB.=BB.,+BB.,. 

Zijn B' ., B' ., en B'., de loodrechte projecties van B., B., en B,.. op AB 
-+ - --t" - __... 

dan is BB'.=BB'.,+BB'.~ Het is duidelijk dat BB'.,=AA'• als A'• de -projectie is van A. op AB. De vector BB'., is niets anders dan de ncrmale 
relatieve versnelling van B, daar de relatieve beweging een rotatie om A is. 
Zij kan gevonden worden zodra de relatieve snelheid van B bekend is. 
Deze kan snel worden gevonden, want de polaire relatieve snelheid v,. - ....... (die langs AB valt) is gegeven door v,.=BB,.-AA.,. Het punt B' • is 
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nu te vinden en daarmee is een tweede lijnm-door B', loodrecht op AB
bekend waarop B, ligt. 

36 De" poloden 
" 

De verzameling van de punten in het vlak il'; waannee de pool in de 
loop van de beweging samenvalt, is een kromme " 1 waarvan (32.2) een 
parametervoorstelling is met t als parameter. Men noemt n1 de vaste 
polode. Daar uit (3l.l) volgt 

x= (X-a)cos<f>+(Y-b)sin<f>, 

y= -(X -a)sin 1/>+(Y -b)cos </>, 

heeft de pool ten opzichte van het assenstelsel oxy de coördinaten 
(x,., y,) aangewezen door: 

x,= -./>" 1(à sin</>+ b cos</>), y,= -.j,-'(à cos 4>- b sin</>}. (36.1) 

De verzameling van de punten in bet vlak ir, die in de loop van de be
weging pool zijn, is dus een kromme n 2 (de bewegende polode} waarvan 
(36.!) een parametervoorstelling is. In elke positie hebben n1 en "• de 
pool P gemeen. Zîj 1f!3 een vlak waarin een rechte hoek BAC gegeven 
is en dat over il'; beweegt. We veronderstellen dat de beweging il';/if'; 
zodanig is dat A in elke positie samenvalt met de pool P van de beweging 
if;fif'; en dat AB in A aan "• raakt. De snelheid u1 van A tengevolge 
van de beweging if';/if'; heet de poolwisselsnelheid van de beweging 
if/:,fif";. in if;. Analoog beet de snelheid u2 van A tengevolge van de 
beweging '"fF"fifl; de poolwisselsnelheid van de beweging if;fil'; in i.f;. 
De formule (fii, 22.3) toegepast op A levert: u1 = u2 + n21 en dus, daar 
v21 =0: u1 =Uz. De poolwisselsnelheid in 11'; is dus dezelfde als die in ir,. 
Daar u1 in de pool raakt aan "• en u2 aan n2 , blijkt bovendien dat de 
beide poloden elkaar in elke positie in de pool van deze positie raken. 
De gemeenschappelijke raaklijn van n, en n2 in de pool heet de pool
raaklijn (pr) en de gemeenschappelijke normaal de poolnormaal (pn). 
Men kan bet boven gevonden resultaat zo formuleren dat elke vlakke 
beweging kan worden verkregen door een kromme in het bewegende vlak 
(n2} zonder glijden te laten rollen over een kromme in het vaste vlak (n 1). 

Daar het niet nodig is, onderscheid te maken tussen de beide pool
wisselsnelheden u1 en u2 , stellen we in het vervolg beide snelheden voor 
door u (de poolwisselsnelbeid). Per definitie is de positieve zin op pr 
die van u en de positieve zin op pn die van e ><u. 
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Tot besluit van deze paragraaf zij opgemerkt dat het resultaat u, =u2 

ook gemakkelijk analytisch kan worden verkregen. Men heeft namelijk 

X,=x, cos <{>-y, sin if>+a, 
Y,=x, sin</>+ y, cos if>+b, 

waarin X,, Y,, x, en y, de door (32.2) en (36.1) aangewezen functies 
van I zijn. Hieruit volgt: 

X ,=x,cos <{>- y, sin<{> -.jo( x, sin</>+ y, cos t/>)+à, 

Y,=x, sin 4>+ y, cos if>+<Î>(x,cos <{>-y, sin</>)+ b. 

Daar (x", y,) de pool is, zijn de onderstreepte uitdrukkingen gelijk aan 
nul, zodat 

(X,, Y,)= (x,cos <{>-y, sin</>, x, sin</>+ y, cos<{>), 

of u, =u2 • We knopen hieraan nog de volgende opmerking vast. Als de 
pool vast is in if/:,, dus als x, en y, identiek gelijk zijn aan nul, zijn 
X, en :Y, ook identiek gelijk aan nul, hetgeen betekent dat de pool ook 
vast is in 1Y,. Is de pool vast in il'; dan zijn de uitdrukkingen 

x, cos<{>- y, sin</> en .x, sin</>+ y, cos<{> 

identiek nul, waaruit volgt dat dit ook met .x, en y" het geval is, zodat 
de pool ook een vast punt van if/:, is. De beweging is nu een rotatie om 
een vast punt. Het kan voorkomen dat een willekeurige beweging posities 
vertoont waarin de poolwisselsnelheid nul is. Zulke posities zullen we 
R-posities noemen; in VI, 66 komen we hierop terug. Voorlopig zeggen 
we er slechts van dat de beweging in een R-positie een meer dan normale 
geüjkenis vertoont met een rotatie en sluiten deze posities van onze 

. beschouwingen uit. 

37 De elllptische beweging 

De stelling van de vorige paragraaf omtrent de algemene voonbrengings· 
wijze van een vlakke beweging is belangrijk genoeg om aan de hand 
van een eenvoudige beweging aanschouwelijk te worden toegelicht. We 
veronderstellen dat de punten K en L van 1Y, bij de beweging ff;Jff; 
op de rechten k en I van if; blijven; k en I snijden elkaar in S onder 
de hoek 1}1(0<1/t~n/2). In 33.3 is zo'n beweging reeds een elliptische ge
noemd. Daar in elke positie van 1Y, de snelheid van K langs k en die 
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van L langs I valt, is de pool P het snijpunt van de loodlijnen in K op k 

en in L op l getrokken (fig. 21). Bijgevolg is PS een middellijn van de 

omgeschreven cirkel van t::,SKL. Stellen we KL=c dan is dus SP= 
= cjsin t/1. De afstand van P tot S is derhalve gedurende de beweging 
constant. Dit betekent dat n 1 een cirkel is met middelpunt S en straal 

k 

fig. 21 

R1 =c/sin t/1. Het middelpunt van de omgeschreven cirkel van t::,.SKL 

is het midden M van SP. Daar M tot K zowel als tot L de afstand 
R 2 =!R1 bezit, is M voortdurend hetzelfde punt van ifl;_. Dit betekent 
dat de bewegende polode n:2 de cirkel is met middelpunt M en straal 
c/2 sin t/J. We zien bevestigd dat n:1 en n:2 elkaar in de pool raken. ZijD 
een punt van n:2 • Gedurende de beweging is t::,KLD onveranderlijk in 
grootte en vorm. Hieruit volgt dat L DSL= LDKL tijdens de beweging 
niet verandert. De baan van D is dus een lijnstuk, namelijk een middellijn 
d van n1 • Als "'f!;. een positie bereikt waarbij D de pool is, valt D dus 
samen met een van de snijpunten van deze middellijn met n:1 , laten we 
aannemen met D1 • Is e de middelpuntshoek die in n:1 bij de boog PD1 

behoort dan is de middelpuntshoek van n:2 behorende bij P D gelijk aan 
2e. De lengte van boog PD1 is dus R 1e en die van boog PD is 2R2e=R1e. 
Beide bogen zijn derhalve even lang, zulks in overeenstemming daarmee 
dat n:2 volgens de stelling van de vorige paragraaf zuiver rolt over n:1 • 

We zagen zojuist dat elk punt van n:2 langs een middellijn van n 1 be
weegt. We bepalen nu nog de baan van een punt C dat niet op n 2 ligt. 
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De snijpunten E en F van CM met n2 blijven bewegen langs twee onder
ling loodrechte middellijnen x eny van n1 (fig. 21). Dit doet zien dat elke 
elliptische beweging kan worden verkregen door twee punten van "11'; 
langs loodrecht snijdende lijnen van "ff;_ te doen bewegen. Nemen we 
deze lijnen als coördinaatassen (fig. 22) dan kunnen we E en F voor-

y 

F 

fig. 22 

stellen door (p, 0) en (0, q) waarbij p 2 +q2 =R1 2 • Is verder (EFC)=i> 
dan zijn de coördinaten van C: x=p/(1-i>), y=q/(1-l>-1), zodat 
p=(1-i>)x, q=(1-l>-1)y. De vergelijking van de baan van Cis dus 

(1-o)zxz+(l-i>-1)2y2=Rl2· 

Deze baan is een ellips als o =F -1 en een cirkel als i>= -1, dus als C 

het midden is van EF. Het zal nu duidelijk zijn waarom 1fif"ff;_ een 
elliptische beweging heet. Deze beweging behoort tot de klasse van de 
cycloidale bewegingen; dit zijn bewegingen waarbij beide poloden cirkels 
zijn; in VIII komen we hierop terug. 

38 Speciale assenstelsels 

Om een beweging 1fif"ff;_ in een bepaalde positie - die steeds als nul
positie kan worden beschouwd - te onderzoeken, is het doelmatig de 
assenstelsels OXY en oxy aan de positie aan te passen. We kiezen ze 
hiertoe als volgt: 
1 Zij vallen in de beschouwde positie ( = nulpositie) samen. 
2 Zij hebben de pool als gemeenschappelijke oorsprong. 
3 De positieve X -as en x-as hebben de zin van de poolwisselsnelheid. 
Door deze drie eisen zijn de assenstelsels ondubbelzinnig bepaald; zij 
heten speciale assenstelsels. Ook analytisch zijn ze eenvoudig te karak
teriseren. Immers 1 is equivalent met </J0 =a0 =b0 =0. Wegens (32.2) is 2 
dan gelijkwaardig met a1 =b1 =0. Door (32.2) te differentiëren en ver-
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volgens t=O te stellen, vinden we: u0 =( -w0 - 1b2, w0 - 1a2). Bijgevolg 
komt 3 dan neer op a2 =0, -w0 - 1b2 =u0 >0. 
Samengevat: op speciale assenstelsels is: 

We stellen aan de hand van de formules (31.1), (32.1) en (32.5) nog vast 
dat op speciale assenstelsels de betrekkingen: 

Xo=X; xl = -WoY; Xz= -Wo2x-w1y ) 

Y0 =y Y1 = w0x Y2 = w1x-w0 2y-w0u0 · 
(38.1) 

gelden. Hieruit volgt in het bijzonder voor de versnelling van het punt 
dat pool is 

----+ 
PPa=(O, -wouo); (38.2) 

deze versnelling valt dus langs pn. 

39 De bui gei rkel 

Uit (38.1) volgt dat in het bewegende vlak de meetkundige plaats van de 
punten waarvan de snelheids- en de versnellingsvector lineair afhankelijk 
zijn, voorgesteld wordt door 

of 

(39.1) 

Deze vergelijking stelt een cirkel voor die natuurlijk door J gaat (waar
om?), in de pool raakt aan de poolraaklijn en de y-as (dus de pool
normaal) snijdt in het punt Bp(O, - w0 - 1u0 ). Voor elk punt van "11';, 
verschillend van de pool is de eigenschap dat snelheid en versnelling 
lineair afhankelijk zijn equivalent met de eigenschap dat het punt zich 
bevindt in een punt van zijn baan waar de baankromming nul is. Voor 
de pool behoeft dit niet te gelden daar dit punt van 11/;. de snelheid nul 
bezit. Inderdaad is het zo dat het punt van 11/;. dat pool is, een baan be
schrijft waarvan de kromming in de pool niet noodzakelijk nul is (nader 
hierover in VI, 52). 
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De gevonden cirkel met uitzondering van de pool is dus de meetkundige 
plaats van de punten van "'f'; die zich in de nulpositie bevinden in een punt 
van hun baan waar de baankromming nul is. In het algemeen (zie evenwel 
VI, 56) is een baanpunt waar de kromming nul is een buigpunt van de 
baan. Men noemt de gevonden cirkel dan ook de buigcirkel (bc). De 
ordinaat van het punt Bp, dat de buigpool heet, wordt gewoonlijk met m 
aangegeven en de middellijn van de buigcirkel genoemd. In elke positie 
is blijkbaar u= -wm en in de nulpositie: 

--->-
PPa=(O, Wo2m 0). (39.2) 

De versnelling van het punt dat pool is, is blijkbaar steeds naar Bp 
gericht; derhalve is LJ P Bp de versnellingshoek. 

Opgaven 39.1 Wat is bij de elliptische beweging de buigcirkel? 
39.2 Toon aan dat de snelheid van het punt van "'f'; dat in Bp valt, gelijk 
is aan de poolwisselsnelheid. 
39.3 Bewijs dat men voor de versnelling van een punt A kan schrijven: 

--->- ----+ --->-
AAa= -w2BpA+wexPA. 

39.4 Bewijs de juistheid van de volgende constructie van J als de pool P, 
bc en de versnellingslijn I van een niet op bc gelegen punt A alsmede 
het punt A gegeven zijn. Trek door Bp de lijn k//1 die bc behalve in Bp 
noginS snijdt. Het tweede snijpunt van AS en bc is J. 

40 lsoclinen 

Zij ex de hoek waarover de snelheidslijn k van het punt A in positieve zin 
moet worden gedraaid om met de versnellingslijn l van A samen te 
vallen (O~ex<n). Draait men k over de hoek ex+y dan valt k samen 
met de lijn AJ; wanneer men k draait over de boek n/2, valt k samen 
met AP. Men moet dus de lijn AJ over de hoek fJ=!n-ex-y draaien 
om haar met AP te doen samenvallen; is fJ < 0 dan moet in negatieve zin 
over de hoek - fJ worden gedraaid. Uit het bovenstaande volgt dat de 
meetkundige plaats van de punten in "'f'; waarvan de snelheidslijn en de 
versnellingslijn een hoek ex maken, een door P en J gaande cirkel is, 
die ontaard kan zijn in de lijn PJ (namelijk als ex=!n-y); deze cirkel 
heet de ex-isocline. De puntenPen J behoren van de meetkundige plaats 
te worden uitgezonderd. Als nul-isocline hebben we reeds de buigcirkel 
leren kennen. In fig. 23 stelt de cirkel c de ex-isocline voor. Het is direct 
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duidelijk dat de snelheidslijnen van alle punten van c door het diametraal 
met P gelegen punt P' van c gaan; ook de versnellingslijnen van deze 
punten gaan door een vast punt C van c, zo gelegen dat LJAC=y. 
Bijgevolg is PC de versnellingslijn van P, dus de poolnormaaL Daar 

C P' 

het middelpunt van bc op de poolnormaal ligt, blijkt hieruit dat de a
isocline de buigcirkel onder een hoek rx snijdt. Een speciale isocline is 
nog de normaalcirkel (nc) of de tn-isocline die de verzameling is van de 
punten die de tangentiële versnelling nul bezitten (voor de pool dient een 
uitzondering te worden gemaakt). Men noemt nc en bc ook wel de 
cirkels van Bresse. 

Opgave 40.1 Op speciale assenstelsels is de vergelijking van de normaal
cirkel van de nulpositie w1(x2 +/~)-w0u0x=0. Bewijs dit. 

41 Polen bij relatieve beweging 

Bij de beweging van drie samenvallende vlakken i~';_, if; en if;, ten op
zichte van elkaar liggen in elke positie de polen P12, P23 en P 31 op één 
lijn [lil, 24]. Men kan dit resultaat ook zeer eenvoudig als volgt ver
krijgen. Het punt van if/;. dat samenvalt met P 31 heeft tengevolge van 

---+ 
de beweging i~'; jif; de snelheid v 12 = m12e x P 12P 31 • Het punt van if;, 
dat met P 31 samenvalt, heeft tengevolge van de beweging "/11;/"ff!;. de snel-

-----+ 
beid v32 = m32e x P 23P 31 • Daar voor dit punt geldt: v31 = 0, is v 12 + v23 = 

=0, of v12=v32• Uit P 12P 31 _l_v12 en P23P31 _l_v32 volgt nu direct de 
bovengenoemde stelling van Kennedy. Bovendien vinden we zo: 

------>- --+-
w 12e x P 12P 31 = m32e x P 32P 31 , waaruit volgt: 

~ ~ ~ --------+ 

w12e x (ex P 12P31)=ro32e x (ex P 32P31) of w12P12P31 =ro32p32P3t· 
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Dus is (P12P 32P 31)=w32/w12, een resultaat dat reeds in lil, 25 langs 
andere weg werd verkregen. 
Bij de beweging van vier samenvallende vlakken~. "ff!;, ~.~zijn er, 
wegens Pk1=P1k, ten hoogste zes polen. Deze kunnen worden verdeeld 

fig. 24 

in vier groepen van collineaire drietallen, namelijk: (P12 , P23 , P 31), 

(P12, P24• P41), (P23• P34• P42) en (P34• P41o P31). Dit houdt in dat de 
zes polen de hoekpunten zijn van een volledige vierzijde (fig. 24). 



V Elementaire krommingstheorie 

42 De kromming van de poloden 

Bij de beweging il',./"11';. beschouwen we een positie waarin P de pool is, 
w de hoeksnelheid en M, het bij P behorende kromtemiddelpunt van n1 ; 

de corresponderende kromtestraal noemen we R1 en de kromming "' 
(i= 1, 2). Zijn e, en en eenheidsvectoren opvolgend met zin van de pool-__.. 
wisselsnelheid en de positieve poolnormaal, dan is u=ue, (u>O), PM1= 
=R1en (i= 1, 2) en en x e=e,. We maken verder gebruik van het in 
IV, 36 ingevoerde vlak ~ en van de stelling van de rechte hoek. 
Dan is: 

-----+ -----+ 
ue,=u=w31ex M 1P=w32ex M 2P. 

Hieruit volgt: ue,=w31R 1e,=w32R 2e,. Bijgevolg is w 31 =K1u en 
w32 = KzU. Daar w31 = w32 + w, leidt dit tot 

K 1 -K2 =wu- 1• (42.1) 

Men noemt (42.1) de tweede formule van Euler-Savary. 

43 De algemene formule van Euler-Savary 

Bij de beweging il',./"11';. zij k 2 een kromme in i~',.. In elke positie van i~',. 
valt k 2 samen met een kromme van "11';.. We beschouwen de verzameling 
van alle oo 1 krommen van "11';. waarmee k 2 in de loop van de beweging 
tot samenvalling komt. Van deze verzameling, die uit onderling con
gruente krommen bestaat, veronderstellen we dat zij een omhullende 
bezit. Hiermee is bedoeld dat er in "/11;. een kromme k 1 bestaat die aan 
alle krommen van bedoelde verzameling raakt. Nemen we voor k 2 de 
polode n2 dan weten we reeds dat k 1 samenvalt met n1 • We veronder
stellen daarom dat k 2 niet samenvalt met n2 • In fig. 25 is een positie 
van i~',. weergegeven waarbij C het raakpunt is van k 1 en k 2 ; de gemeen
schappelijke raaklijn van k1 en k 2 in C is met c aangegeven. De bij C 
behorende kromtemiddelpunten van k 1 en k 2 zijn N 1 en N 2 • De overige 
notaties zijn dezelfde als die van de vorige paragraaf. Behalve het daar 
genoemde vlak ~ voeren we nog een vlak "ffl;. in. De beweging "ff/;./il',. 
is zodanig dat een in "ffl;. aangenomen rechte hoek zich zo verplaatst 
dat zijn hoekpunt steeds samenvalt met het raakpunt van k1 en k 2 , ter-
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wijl een van zijn benen voortdurend langs de gemeenschappelijke raak
lijn van k 1 en k 2 valt. In de beschouwde positie zijn de polen van de 
bewegingen ~~~. ~1"/f/;. en "'f;fif';_ opvolgend N 1 , N 2 en 0 en de 
stelling van Kennedy doet zien dat 0, N 1, N 2 en e op één lijn liggen. 
Bij de beweging ~/"#; blijft het been q van de in ~ gelegen rechte 

Mo fig. 25 

hoek dat niet aan k 1 raakt, dus steeds gaan door een punt dat in "#; 
vast is, namelijk door het hoekpunt van de in "#; aangenomen rechte 
hoek. In elke positie heeft dus het punt van q dat samenvalt met het 
laatst genoemde hoekpunt een langs q gerichte snelheid. In fig. 25 valt 
deze snelheid derhalve langs oe. Dit betekent dat de pool H van de 
beweging ~/"#; ligt op de loodlijn door 0 op oe. Volgens de stelling 
van Kennedy gaat HN 1 door de pool M 1 van de beweging "#;/~ 
en HN 2 door de pool M 2 van de beweging "ff;j"ff/;.. Zij () de hoek tussen 
---+ 

oe en u ( -n<B;án). Van het assenstelsel OÇ,tJ, dat dezelfde oriëntatie 
beeft als het tweebeen gevormd door positieve poolraaklijn en pool-_,. 
normaal, leggen we de positieve Ç-as langs OC. Ten opzichte van dit 
assenstelsel worden H, N 1 en N 2 aangewezen door (0, h), (p, 0) en (r, 0) 
en M 1 en M 2 door (R1 sin (), R 1 cos ()) en (R2 sin B, R2 cos B). De ver
gelijkingen van HN 1 en HN2 ten opzichte van OÇ,yt zijn dus: 

p-1Ç,+h-1rt= I, ,-tÇ+h-trt= I. 

Daar M 1 op de eerste en M 2 op de tweede lijn ligt, is dus 

p- 1 sin B+h- 1 cos B= K 1 , r- 1 sin ()+h- 1 cos()= K 2 • 
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Hieruit volgt, lettend op (42.1): 

(p- 1 -r- 1 ) sin 0=~<:1 -K2=wu- 1• 

Voor het geval dat C niet op de poolraaklijn ligt, is dus 

1 1 OJ 

p r u sin(} 

Dit is de algemene formule van Euler-Savary. 
Ligt C op de poolraaklijn dan valt H in M 2 en N 1 in P. 

[V-43] 

(43.1) 

Indien k 2 tot een punt is samengeschiómpeld, geeft (43.1) het verband 
aan tussen de poolstraal van een baanpunt C en die van het bij C be
horende kromtemiddelpunt. 
Voor dit geval noemt men (43.1) wel de eerste formule van Euler-Savary. 
Volgens deze formule bevindt C zich in een buigpunt van zijn baan als 
p- 1 =0, dus als wr+u sin 0=0. Dit is de vergelijking in poolcoördinaten 
van de buigcirkeL 

44 Toepassing op de constructie van de pool 

Als twee baanpunten A en B en de bijbehorende kromtemiddelpunten 
oe en p gegeven zijn, is de pool het snijpunt van oeA en PB. 
Indien oe, A, p en B op dezelfde poolstraal I liggen, is dit snijpunt on
bepaald. Om in dit geval een constructie voor de pool P te vinden, 
nemen we op 1 een nulpunt 0 en een positieve zin aan en geven de 
coördinaten van oe, A, p, B en P ten opzichte van 0 met rJ, y, C, z en x 
aan. Volgens de tweede formule van Euler-Savary is dan 

1 1 1 1 
-P-oe --PA-= PP - PB' of 

1 1 1 1 -----=-----
rJ-X y-x (-x z-x 

Hieruit volgt: 

(y+(- Z-rJ)X2 -2(y(- Z'])X+ y((Z+'])-Z17(y+C)=0. 

Kiezen we voor 0 het midden van oeB dan is z + '1 = 0; de vergelijking 
wordt dan 

(44.1) 
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Zij heeft dan en alleen dan twee reële en verschillende wortels x 1 en x 2 

als y +' # 0 en (z2 - ' 2)(z2 - y 2) > 0, dus als de puntenparen (ct, B), (/3, A) 
elkaar niet scheiden. Er zijn dus in dit geval twee punten P 1 en P 2 - aan
gewezen door de coördinaten x1 en x 2 - waarvan zowel het ene als het 
andere pool kan zijn. Welke van de twee punten in feite de pool is, valt 
zonder nadere informatie omtrent de beweging op tijdstippen onmid
dellijk vóór en na het tijdstip waarop A en Ben de bijbehorende kromte
middelpunten op één poolstraal liggen, niet uit te maken. 
Volgens (44.1) geldt voor de punten P 1 en P 2 

Dit betekent datBen ct harmonisch worden gescheiden door P 1 en P2 • 

Daar in het probleem de puntenparen (ct, B) en (/3, A) dezelfde rol spelen, 
worden A en {3 eveneens harmonisch gescheiden door P 1 en P 2 • 

Hieruit volgt: 

MP1 2 =MP2 2 =MA· Mf3=Mct·MB (44.3) 

waarin M het midden is van P1P2 • Uit (44.3) blijkt: zijn c1 en c2 wille
keurige cirkels opvolgend door A en {3 en door ct en B, dan ligt M op de 
machtlijn van c1 en c2 • Voor de constructie van M nemen we voor c1 

en c2 snijdende cirkels. Is R het raakpunt van een van deze cirkels met 
---

een raaklijn uit M dan is MP 1 =MP2 =MR (fig. 26). 

Ct 

fig. 26 

Het punt M ligt buiten c1 en c2 als de puntenparen (ct, B) en (A, {3) elkaar 
niet scheiden en anders binnen beide cirkels. In het laatste geval, dat 
is dus het geval waarin (44.1) toegevoegd imaginaire wortels heeft, zijn 
de gegevens die ter bepaling van de pool worden aangeboden derhalve 
met elkaar in strijd. 
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Isy+(#O en (z2 -(2)(z2 -y2)=0, dan heeft (44.1) een dubbele wortel. 
In dit geval vallen of A en (/. samen, of B en {3, of (1. en {3. Als A met (1. 

samenvalt valt P samen met A; valt B samen met {3 dan valt P in B. 
Vallen tenslotte (/. en {3 samen dan valt de pool ook met deze punten 
samen; l is nu de poolraaklijn. 

- -
Is y + ( = 0 dan hebben (/.B en A{J hetzelfde midden; van de beide moge-
lijke polen valt er een samen met dit midden terwijl de andere oneigen
lijk is. 

45 De keercirkel 

Passen we de algemene formule van Euler-Savary toe op het geval dat 
k 2 een rechte lijn is, dan is r- 1 = 0 en dus wp- u sin () = 0. In pool
coördinaten (p, ()) is dit de vergelijking van een cirkel; zijn vergelijking 
op speciale assenstelsels en voor de nulpositie is 

w(x2 +y2)-uy=0. 

Deze cirkel, die in if'z de meetkundige plaats is van de kromtemiddel
punten van de omhullenden van rechte lijnen, is het spiegelbeeld van de 
buigcirkel in de poolraaklijn en wordt om de volgende reden de keercirkel 
(kc) genoemd. In een positie waarin een rechte lijn k 2 van il'z zijn om
hullende raakt in een keerpunt K, valt het bij K behorende kromte
middelpunt van deze omhullende met K samen. Dus ligt K dan op kc. 
In dit geval gaat k 2 door het diametraal tegenover de pool gelegen punt 
Kp van kc; men noemt Kp de keerpool. De keercirkel is dus ook de 
meetkundige plaats van de keerpunten van de omhullenden van rechte 
lijnen. Het is voorts duidelijk dat de keercirkel de buigcirkel is van de 
inverse beweging. 

Opgave 45.1 Als bij de beweging il'z/if/;_ een rechte van if'z een cirkel 
omhult, ligt het middelpunt van deze cirkel in elke positie op de keer
cirkel. Bewijs dit. Wat valt er te zeggen van het geval dat een rechte 
van if'z door een vast punt blijft gaan? 

46 De stelling van Bobillier 

Zijn A en B twee baanpunten en (1. en {3 de bijbehorende kromtemiddel
punten dan is de pool P het snijpunt van A(/. en B{J. De hoeken die 
--+ --+ 
PA en PB met u maken, noemen we () 1 en ()2 (fig. 27). We voeren een 
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assenstelsel Pxy in waarvan de positieve x- en y-as in deze volgorde 
--+ --+ 

langs PA en PB vallen. Ten opzichte van dit assenstelsel heeft de pool-
raaklijn de vergelijking 

x sin 01 + y sin 02 =0. (46.1) 

De punten A, a, B, f3 kunnen in coördinaten worden weergegeven door 
(r1 , 0); (p 1 , 0); (0, r2 ); (0, p 2 ). De vergelijkingen van af3 en AB zijn: 

P1- 1X+P2 - 1y= 1, r1- 1X+rz - 1y= 1. 

Het snijpunt Q van af3 en AB ligt dus op de lijn 

(46.2) 

fig. 27 

Blijkbaar stelt (46.2) dus de lijn PQ voor. Met behulp van (43.1) toege
past op de puntenparen (a, A) en ({3, B) kan men (46.2) schrijven als 

x sin 02 + y sin 01 =0. (46.3) 

Deze vergelijking ontstaat uit die van de poolraaklijn door x en y te 
verwisselen. Bijgevolg zijn PQ en de poolraaklijn elkaars spiegelbeeld in 
elke van de deellijnen van LAP B. Dit feit drukt men ook uit door de 
zegswijze dat PQ en de poolraaklijn isogonaal verwant zijn ten opzichte 
van LAPB. De hiermee bewezen stelling is naar Bobi/lier genoemd. 
De stelling van Bobillier maakt uitvoering van de volgende constructies 
mogelijk: 
a Gegeven twee punten met bijbehorende kromtemiddelpunten; con
strueer de poolraaklijn. 
b Gegeven de poolraaklijn en een baanpunt met bijbehorend kromte
middelpunt; construeer bij een wiJlekeurig baanpunt (kromtemiddel
punt) het corresponderende kromtemiddelpunt (baanpunt). 
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Opgaven 46.1 Voer deze constructies uit. 
46.2 Overtuig U ervan dat de stelling van Bobillier blijft gelden als er 
onder de punten A, cc, B, f3 oneigenlijke zijn. 
46.3 Als de poolraaklijn pr en een punt A met bijbehorend kromte
middelpunt cc gegeven zijn, kan de buigpool Bp als volgt worden gevonden. 
Trek door de pool P de loodlijn op PA en bepaal het snijpunt Q hiervan 
met de lijn door cc evenwijdig met pn. Het snijpunt van QA en pn is Bp. 
Bewijs dit. 
46.4 Bepaal voor een gegeven positie de meetkundige plaats van de baan
punten waarvan de bijbehorende kromtemiddelpunten op de buigcirkel 
liggen. 
46.5 Dezelfde vraag met betrekking tot de kromtemiddelpunten beho
rende bij baanpunten die op de keercirkel liggen. 
46.6 Idem voor de baanpunten waarvan de bijbehorende kromtemiddel
punten op de keercirkel liggen. 
46.7 Construeer voor een willekeurige positie van elk van de volgende 
bewegingen de buigcirkeL 
a de kruk-sleufbeweging; b de conchoïde beweging. 
46.8 Van de beweging "'f;./"11-"; is gegeven dat een cirkel c2 in "11;, (middel
punt M 2 , straal r2 ) een cirkel c1 in"~~-"; (middelpunt M 1 , straal r1 ) omhult. 
Het punt dat raakpunt is, verplaatst zich langs c 1 met snelheid v 1 en 
langs c2 met snelheid v2 , waarbij v1 en v2 in grootte constant zijn. Con
strueer voor een willekeurige positie van i!;. de pool, de beide poloden, 
de buigcirkel, de keercirkel en de poolwisselsnelheid. 

47 De stelling van Hartmann 

We veronderstellen dat in een gegeven positie de pool P, de poolwissel-
----+ 

snelheid PU en de buigpool Bp bekend zijn. In fig. 28 is w negatief ge-
nomen en m (de middellijn van de buigcirkel positief. Om bij een 
baanpunt A het kromtemiddelpunt cc te construeren, bepalen we het 
snijpunt K van ABp met de lijn die isogonaal verwant is met pr ten op
zichte van LAPBp. De lijn die K verbindt met het bij Bp behorende 
kromtemiddelpunt is evenwijdig met pn en snijdt volgens de stelling van 
Bobillier PA in cc. Zij F het snijpunt van P K met de lijn door U even
wijdig met PA. Daar PKl.PA, is F het eindpunt van de component 
van de poolwisselsnelheid loodrecht op PA indien de poolwisselsnelheid 
ontbonden wordt langs en loodrecht op PA. Het is duidelijk dat de 
hoeken die in de figuur met (} zijn aangeduid, gelijk zijn. Uit de figuur 
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lezen we nu af: PA:cxA=m:Kcx. Hieruit volgt: -roPA:cxA=-rom:Kcx 
---- ----

en dus AAv:cxA=PU:Kcx. Daar PU:Kcx=PF:cxP leidt dit tot: 

AAv: cxA =PF: cxP. 

Dit doet zien dat ex, Fen Av op één lijn liggen. 
Hiermee is bewezen de stelling van Hartmann: het eindpunt van de snel
heidsvector van een punt A, het bij A behorende kromtemiddelpunt ex en 

K 

Av fig. 28 

het eindpunt van de component van de poolwisselsnelheid loodrecht op PA 
liggen op één lijn. De vroeger (opgave 39.2) vermelde bijzonderheid dat 
de snelheid van het punt dat buigpool is, gelijk is aan de poolwissel
snelheid, ligt in deze stelling opgesloten. 

48 Een toepassing van de stelling van Hartmann 

In IV, 34 is voor een stangenvierzijde cxf3BA afgeleid ~ =wf(w+c). 
Hieruit volgt: 

· cw w 
~= =(1-~-. 

(w+c) 2 w+c 
(48.1) 

We merken op dat w de snelheid is waarmee het snijpunt Q van AB en 
cxf3 zich langs de gestellijn verplaatst. Beschouwen we de beweging van 
het vlak if/;. dat vast met f3B is verbonden ten opzichte van het vlak '#'; 
dat vast verbonden is met cxA (zodat dus cxA de rol speelt van gestellijn) 
dan is voor deze beweging het punt Q de pool (fig. 29). Wanneer we dus 
voor de beweging if/;.f"ff!; de poolwisselsnelheid ontbinden in een com-
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ponent v loodrecht op rx/3 en een langs rx/3 dan is de laatstgenoemde 
gelijk aan w. Volgens de stelling van Hartmann ligt het eindpunt van v 
met ex en het eindpunt van de snelheid van f3 tengevolge van de beweging 
~/i/1;, op één lijn. Daar w31 =wt> heeft de component v de lengte 
lw1wl. Aangezien verder de poolwisselsnelheid van de beweging ~/i/1;, 

p 

fig. 29 

valt langs de lijn die ten opzichte van LBQ/3 isogonaal verwant is met 
QP, is w1=w1wcot8, waarin O=LBQP. Voor (48.1) kan dus worden 
geschreven 

~ =~(1-~w1 cot 8. 

Is w1 constant dan komt (48.2) neer op 

wufw12 =~(1-~ cot 8. 

(48.2) 

(48.3) 

Uit (48.2) volgt dat .Y stationair is als PQl.AB (stelling van Freudenstein). 

49 Vraagstukken 1-4 

1 In het vaste vlak "ff/;. zijn gegeven een punt S en een rechte lijn s die 
niet door S gaat. Het voetpunt van de loodlijn uit S neergelaten op s 
noemen we V. In het bewegende vlak "ff/;. is een rechte I gegeven alsmede 
een punt A op l. De beweging "f//;./"/f/;_ bestaat daarin dat 1 door S blijft 
gaan en A langs s beweegt. Men beschouwt de positie waarbij l met s 
een hoek n/4 maakt, zodanig dat de omloopszin van 6SV A de tegen
wijzerzin is. Er is verder gegeven dat de hoeksnelheid van het bewegende 
vlak de constante waarde -! is. Construeer nu voor de genoemde stand: 
a de pool P, de buigcirkel bc en de keercirkel kc; 
b het kromtemiddelpunt a van het punt van "ff/;. dat samenvalt met S; 
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c het raakpunt R met haar omhullende van de lijn r van if; door A 
loodrecht op I alsmede het bij R behorende kromtemiddelpunt p van 
deze omhullende; __,.. __,.. 
d de snelheid AAv en de versnelling AAa van A, alsook de poolwissel-
snelheid u. 
De beweging if;./~ is, zoals reeds in IV, 33.2 is opgemerkt, een conchoïde 
beweging. Kies een assenstelsel SXY waarvan de positieve X-as langs 
SV valt, zodat V het punt (p, 0) is (p > 0). Stel de vergelijkingen op van 
de vaste en de bewegende polode. Zij B een punt van I dat tot A de af
stand k heeft. Stel de vergelijking op van de baan van B; deze baan heet 
een conchoïde (onderscheid de gevallen k<p, k>p, k=p). 

2 (Alle lengtematen in cm.) In het vaste vlak~ zijn gegeven de cirkel 
c (middelpunt M, straal 4) en de rechte x die c in A raakt. Op x ligt het 

punt 0 zodanig dat OA=4 en dat de omloopszin van !:,.MAO de tegen
wijzerzin is. Een rechte I van het bewegende vlak if; blijft door 0 gaan 
terwijl een punt B van I de cirkel c in wijzerzin met constante hoeksnel
heid 1 doorloopt. Men beschouwt de stand waarbij MB/fx en de om
loopszin van !:,.MBA de tegenwijzerzin is. Construeer voor deze stand 
de pool P, de poolraaklijn pr, de buigcirkel bc, de versnellingspoot J, 
alsmede de snelheids- en versnellingsvector van het punt van if; dat 
samenvalt met het punt van c dat diametraal tegenover A ligt. 

3 In een vast vlak ~ roteert een staaf AB (lengte /) met constante 
hoeksnelheid w in tegenwijzerzin om zijn vaste uiteinde A. Aan AB is 
in B een tweede staaf s scharnierend verbonden zodanig dat hij alleen 
in "ff/;_ kan bewegen. Het vlak dat vast mets is verbonden en dat met ~ 
samenvalt noemen we if;.. De hoeksnelheid van de beweging if;./"/f/;_ 
is 2ru in wijzerzin. Teken de staven in een willekeurige stand en construeer 
voor deze stand de pool van de beweging if;./~. Construeer ook de 
vaste polode van deze beweging en - voor de aangenomen stand - de 
bewegende polode en de buigcirkeL Bereken de straal van de laatst
genoemde cirkel. 

4 (Alle lengtematen in cm.) In het vaste vlak ~ zijn gegeven de rechte x 
en het punt 0 dat tot x de afstand 10 heeft. Neem op uw tekening x 
horizontaal en 0 boven x. Een rechte I van het bewegende vlak if; 
blijft door 0 gaan, terwijl een punt B van dit vlak zich eenparig langs x 
beweegt. Het voetpunt van de loodlijn uit 0 op x neergelaten is A, dat 
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van de loodlijn uit B op l neergelaten is C; BC = 10. Beschouw de stand 
waarbij leen hoek van 30° met OA maakt, B rechts van A en C links 
van OA ligt. In deze stand is de hoeksnelheid van de beweging if/",_f"ff/;. 
gelijk aan 1 in tegenwijzerzin. Construeer voor deze stand de pool P, 
de buigcirkel, de keercirkel, de normaalcirkel, de versnellingsvector van 
het punt D van l dat zich in 0 bevindt, de snelheids- en versnellings
vector van het punt C. 
Langs l beweegt zich (samenvallend met /) een staaf s. De versnellings
vector van de beweging van s langs l (relatieve beweging) is in de boven 

--+ 
beschouwde stand de vector CO. 
Verder is gegeven dat de pool Pa van de absolute beweging van het met s 
verbonden vlak ~ ligt op de lijn door C loodrecht op x. Construeer 
Pa en de relatieve en absolute snelheidsvector van het punt E van s dat 
zich in de beschouwde stand in C bevindt, alsook de absolute versnel
lingsvector van E. 



VI Voortgezette krommingstheorie 

50 Kanonieke assenstelsels 

In de nulpositie is </> 1 -::10. In een omgeving van t = 0 is </> dus een mono
tone functie van t. In een omgeving van </>0 is t derhalve een monotone 
functie van <f>. In de vergelijkingen (IV, 31.1) kunnen we dus a en b als 
functies van </> beschouwen en op deze wijze de meetkundige eigenschap
pen van de beweging in de omgeving van de nulpositie onderzoeken. 
Differentiatie van een functie naar </> geven we in het volgende aan door 
een accent bij het functiesymbooL Zo is dus 

X'=-Y+a'+b, Y'=X-a+b'. 

Daar X=tÎJX', Y=tÎJY', is 

(50.1) 

de parametervoorstelling van 1t1 met </> als parameter. Die van n2 luidt: 

Xp=a' sin <f>-b' cos</>, yp=a' cos <f>+b' sin</>. (50.2) 

Beide voorstellingen gelden voor willekeurige assenstelsels. Eveneens 
voor willekeurige assenstelsels is 

x<">= x cos ( </> +!mr)-y sin ( </> + fmr) +a<">, l 
y<n> =x sin(</> +}nn) + y cos(</> +!nn)+b<">, 

(50.3) 

waarin n=O, 1, 2, 3, ... De waarde voor </>=0 vanden-de afgeleide van 
een functie naar </> zal voortaan worden voorgesteld door het functie
symbool voorzien van de index n (n=O, 1, 2, 3, ... ). Op speciale assen
stelsels geldt dan: </>0 =0, a0 =a1 =a2 =0, b0 =b1 =0 en 

X 0 =x. X 1 = -y X2 = -x X 3 = y+a3 

Y0 =y' Y1 =x Y2 =-y+b2 ' Y3 =-x+b3 

(50.4) 

Hieruit volgt voor de vergelijking van de buigcirkel: x 2 + y 2 - b2 y = 0; 
hierin is b2 -::10 daar we geen R-posities beschouwen. We gaan nu van 
speciale assenstelsels over op assenstelsels die ermee samenvallen, even
eens rechts zijn doch waarbij de positieve zin op de Y-as en y-as zo ge
kozen is dat b2 < 0. Bovendien kiezen we als eenheid van lengte op beide 
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stelsels - b2 • Deze nieuwe assenstelsels, die door de beweging ondubbel
zinnig zijn bepaald, heten kanonieke assenstelsels. Ten opzichte van deze 
assenstelsels is 

(50.5) 

de vergelijking van de buigcirkeL Volgens (50.1) geldt op genoemde 
stelsels 

XP,l = 1, YP,l =0, l 
Xp, 2 = -b3 , Yp, 2 =a3 -l . 

en volgens (50.2): 

Xp,l = 1, YP,l =0, l 
Xp,z= -b3 , yp,2 =a3 -2. 

Uit 

X'Y"-X"Y' 

(50.6) 

(50.7) 

(50.8) 

volgt voor de kromming van n 1 in het punt dat samenvalt met de pool 
van de nulpositie K 1 = a3 - 1. Analoog vindt men voor de kromming 
van n2 in dit punt K 2 = a3 - 2. Hieruit blijkt 

(50.9) 

Dit is de tweede formule van Euler-Savary op kanonieke assenstelsels. 
Op deze stelsels wordt de eerste formule van Euler-Savary 

1 1 1 
(50.10) 

p r sine 

Is (Ç, rJ) bet kromtemiddelpunt behorend bij het punt (X, Y) van de 
baan van het punt (x , y) van "!~;. dat niet op de buigcirkel ligt, dan 
is: 

Y'(X'2 + Y'2) 

Ç = X - -X-,-Y--:"-_-X--:"--:Y-' ' 
X'(X' 2 + Y'2 ) 

1J = y + X'Y"-X 11Y 1 • 

In de nulpositie en op kanonieke stelsels is dus 

xy yz 
Ç= ' 1J= • xz+yz+y xz+yz+y 

(50.11) 

(50.12) 
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Opgaven 50.1 Overtuig u hiervan en leid (50.10) af uit (50.12). 
50.2 Voor een willekeurige positie luidt de vergelijking van de buigcirkel 

x 2 +y2 - {(a' +b") sin l/J+(a" -b') cos l/J}x+ 

-{(a' +b") cos l/1-(a"-b') sin l/J }y+a'b"-a"b' =0. 

Bewijs dit. 
50.3 Nodig en voldoende opdat de buigcirkel steeds dezelfde cirkel is 
van het bewegende vlak, is dat identiek in l/J geldt: 

a"'+a'=O, b"'+b'=O. 

Bewijs dit. Toon aan dat bij gebruik van kanonieke assenstelsels de op
lossingen van deze differentiaalvergelijkingen zijn a= 0, b = cos l/J- 1 
en leid hieruit af dat de beweging een elliptische is. 

In dit hoofdstuk gebruiken we uitsluitend kanonieke stelsels. 

51 De inverse beweging; symmetrische bewegingen 

Wanneer de beweging "'f'z/~ op kanonieke stelsels wordt voorgesteld 
door (IV, 31.1) is 

x= X cos l/J + Y sin l/J- a cos l/J- b sin l/J l 
y = - X sin l/J + Y cos l/J + a sin l/J - b cos l/J 

(51.1) 

de voorstelling van de inverse beweging op de kanonieke stelsels van de 
oorspronkelijke beweging. We vragen thans naar de voorstelling van de 
inverse beweging op haar eigen kanonieke stelsels. Daar beide bewegingen 
dezelfde poolwisselsnelheid hebben, is de positieve X-as (x-as) voor 
beide kanonieke stelsels dezelfde, Uit V, 45 volgt dat de buigcirkel van 
de beweging en die van de inverse beweging elkaars spiegelbeeld zijn 
in de poolraaklijn. In de nulpositie is dus de vergelijking van de buig
cirkel van de inverse beweging op de kanonieke stelsels van de oor
spronkelijke beweging X2 + Y2 - Y = 0. Op de eigen kanonieke stelsels 
is x 2 + y 2 + y=O de buigcirkel van de inverse beweging. Bijgevolg zijn 
de kanonieke stelsels van een beweging en haar inverse elkaars spiegel
beeld in de poolraaklijn. De vergelijkingen van de inverse beweging op 
de eigen kanonieke stelsels zijn dus 

X= x cos l/J-y sin l/J + ii l 
Y =x sin l/J + y cos l/J + b 

(51.2) 
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waarin 

ii= -a cos 4>-b sin 4> l· 
b = - a sin 4> + b cos 4> 

[VI-51] 

(51.3) 

Hieruit volgt ii0 =ii1 =ii2 =0, b0 =b1 =0, b2 =-1 zoals het behoort. 
Verder vindt men: 

ii3 = -a3 +3 i'i4 = -a4 -4b3 ii5 = -a5 -l0a3 - 5b4 -10 . . 
b3 =b3 'b4 = -4a3 +b4 +6' b5 = -5a4 +b5 -10b3 

(51.4) 

Een beweging heet symmetrisch als in elke positie n 1 en n 2 elkaars 
spiegelbeeld zijn in de poolraaklijn. Een symmetrische beweging en de 
inverse beweging worden dus, elk op de eigen kanonieke stelsels, door 
dezelfde vergelijkingen voorgesteld. Nodig en voldoende opdat een be
weging symmetrisch is, is volgens (51.3) dat identiek in 4> geldt: 

a(I +cos </>)+b sin 4> =0, a sin 4> +b(1-cos 4>)=0. 

Hieraan is dan en alleen dan voldaan als 

a cos 14> +b sin !4> =0. (51.5) 

Een beweging heet in de nulpositie symmetrisch van de orde k als än = am 
bn = bn (n = 0, 1, 2, ... , k). Uit het voorafgaande blijkt dat elke beweging 
in elke positie symmetrisch is van de tweede orde. Volgens (51.4) is een 
beweging in de nulpositie symmetrisch van de derde orde als a3 = 3/2 
en van de vierde orde als bovendien nog a4 = - 2b3 • 

52 De baan van de oorsprong 

In IV, 39 hebben we reeds een opmerking gemaakt over de baan van 
het punt van ifl; dat in een gegeven positie pool is. In de nulpositie en 
op kanonieke stelsels is dit de oorsprong van het assenstelsel oxy en de 
baan van dit punt heeft de parametervergelijkingen X= a( 4> ), Y = b( 4> ). 
Voor voldoend kleine waarden van 14>1 kunnen we biervoor schrijven 

(52.1) 

We onderscheiden de volgende gevallen: 
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52.1 a3 #0. Is e een voldoend klein positief getal dan bezit het deel 
van de baan dat in het tijdsinterval ( -e, e) wordt doorlopen in de oor
sprong een keerpunt met pn als keerpuntsraaklijn; de takken die het 
keerpunt vormen, liggen aan weerskanten van pn (doornpunt). De krom
ming in dit punt is oneindig. 

52.2 a3 = 0, a4 # 0. Ook nu bezit de baan in de pool een keerpunt met pn 
als keerpuntsraaklijn; de beide takken liggen echter aan dezelfde zijde 
van pn (snavelpunt). 
Men kan in (50.8) de machtreeksontwikkelingen (52.1) substitueren en 
op die wijze tot een machtreeksontwikkeling van K naar 4J geraken. Het 
resultaat is: 

K=-!a4 +Uza4b3 +ias)4J +Oa4b32 +ta4b4 + 47aasb3 + Jloa6)4J2 + ... 

Voor de kromming van de boven beschouwde baan in de pool van de 
nulpositie geldt dus 

K0=!a4; K1 = / 2a4b3 +i-as; K 2 =!a4b32 +-!a4b4 + 274a5b3 +-(sa6 • (52.2) 

De kromming in het snavelpunt is dus a4 /3. 

52.3 a3 =a4 =0. In de pool heeft de baan een doom- of een snavelpunt 
al naar gelang de kleinste waarde van n groter dan 4 waarvoor an niet 
nul is, oneven is of even. In dit geval is 

(52.3) 

Verdere informatie betreffende het onderwerp van deze paragraaf vindt 
men in [2, blz. 6-9] * 

53 De cirkelloopkromme 

In een punt van een kromme waar de kromming niet stationair is, ver
toont de kromtecirkel een aanraking van de tweede orde (driepuntige 
raking) met de kromme. Is de kromming stationair dan is de aanraking 
tenminste van de derde orde. Nodig en voldoende opdat dit geval op
treedt in het punt (X, Y) van de baan van het punt (x, y) is volgens 
(50.8): 

(X'2 + Y' 2 )(X'Y"'-X"'Y')-3(X'Y" -X"Y')(X'X" + Y'Y")=O, l 53.l 

X' 2 + Y' 2 #0. ( ) 

• De cijfers tussen [ ] verwijzen naar de literatuurlijst op blz. 211. 
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Volgens ( 50.4) luiden deze voorwaarden in de nulpositie: 

De kromme 

(53.3) 

is dus de meetkundige plaats in "ff!; van de punten die zich in de nul
positie in een punt van hun baan bevinden waar de baankromming 
stationair is. Deze kromme heet de cirkelloopkromme (elk). De pool telt 
niet mee als punt van de meetkundige plaats, tenzij - zoals uit (52.2) 
valt af te lezen- aan de voorwaarden a3 =0, 10a4 b3 +3a5 =0 is voldaan. 
Blijkens (53.3) is elk van de derde graad, circulair en behept met een 
knooppunt in de pool waarvan pr en pn de knooppuntsraaklijnen zijn. 
Hieruit volgt dat de kromme rationaal is. Door in (53.3) te stelleny=ux, 
vindt men als parametervoorstelling: 

3u 3u2 

x= (u 2 +1)(b3u+a3 -3)' y = (u2 +1)(b3u+a3-3) · 
(53.4) 

Blijkens (53.3) is elk dan en alleen dan ontaard als zich één van de vol
gende gevallen voordoet: 

53.1 a3 #3, b3 =0. De ontaardingsbestanddelen zijn pn en de cirkel r 
voorgesteld door 

(53.5) 

die voor a3 =0 samenvalt met de buigcirkeL 

53.2 a3 = 3, b3 # 0. In dit geval is elk ontaard in pr en de cirkel r 0 aan
gewezen door: 

(53.6) 

53.3 a3 =3, b3 =0. De ontaardingsbestanddelen zijn pr, pn en de on
eigenlijke rechte. In het voorbijgaan zij opgemerkt datren r 0 de kromte
cirkels zijn van (53.3) in de pool, zodat !a3 - 2 en !b3 de krommingen 
zijn van de beide door de pool gaande takken van (53.3). 
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Opgave 53.1 Verifieer de juistheid van deze opmerking. 

Indien de cirkelloopkromme niet ontaard is, heeft zij een reële asymptoot 
met vergelijking: 

(53.6) 

In de parametervoorstelling (53.4) wijst de parameterwaarde (3- a3)/b3 

het oneigenlijke punt van de asymptoot aan. 

Opgave 53.2 De parameterwaarde b3 /(3 -a3 ) wijst het eigenlijke snij
punt S van de kromme met haar asymptoot aan. Bewijs dit. 

In fig. 30 is de kromme geschetst voor het geval a3 = b3 = 2; dat S in 
deze figuur op kc ligt, is een gevolg van de keuze van a3 en b3 • 

x 

fig. 30 

Zoals bekend, is een brandpunt van een kromme een snijpunt - verschil
lend van de isotrope punten - van twee isotrope raaklijnen aan de 
kromme. Als een kromme circulairis-dus door de isotrope punten gaat-
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zijn er raaklijnen die in de isotrope punten aan de kromme raken. De 
brandpunten die door deze raaklijnen worden geleverd, heten speciale 
brandpunten. De cirkelloopkromme heeft in elk van de isotrope punten 
één raaklijn; deze beide raaklijnen zijn toegevoegd imaginair en hebben 
dus een reëel snijpunt F, het speciale brandpunt van elk. De coördinaten 
van F zijn 

. Opgaven 53.3 Verifieer deze uitkomst. Toon aan dat F op de kromme 

ligt en het midden is van het lijnstuk PG dat de snijpunten van r en r 0 

verbindt. 
53.4 Toon aan dat SF in F aan elk raakt. 

54 De middelpuntskromme 

Eliminatie van x en y uit (50.12) en (53.3) geeft: 

(a3Ç + b317)(Ç2 +172)- 3Ç11 =0. 

De meetkundige plaats van de kromtemiddelpunten behorende bij de 
punten van if'; die zich in de nulpositie in een punt van hun baan be
vinden waar de baankromming stationair is, is dus de circulaire kromme 
van de derde graad voorgesteld door 

(54.1) 

Deze kromme heeft in de pool -, die als punt van de meetkundige plaats 
niet meetelt - een knooppunt met pr en pn als raaklijnen; zij is dus 
rationaal en wordt de middelpuntskromme (mpk) genoemd. De gevallen 
waarin mpk ontaard is, zijn: 

54.1 a3 :;60, b3 =0; de ontaardingsbestanddelen zijn de cirkel r met ver
gelijking 

(54.2) 

die voor a3 = 3 samenvalt met kc, en de poolnormaaL 

54.2 a3 =0, b3 =#0; in dit geval bestaat mpk uitpr en F0 • 
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54.3 a3 =b3 =0; de ontaardingsbestanddelen zijn pr, pn en de oneigen
lijke rechte. 

Opgaven 54.1 ro en f zijn de kromtecirkels van mpk in de pool; 
bewijs dit. 
54.2 De middelpuntskromme van een beweging is de cirkelloopkromme 
van de inverse beweging. Bewijs dit. 
54.3 Bepaal het speciale brandpunt F van mpk. Stel ook de vergelij
king op van de asymptoot van mpk. 

In fig. 30 is ook mpk geschetst; wegens de bijzondere keuze van a3 en b3 

is de asymptoot van mpk hier een buigasymptoot 

55 Voorbeelden van gevallen waarin elk ontaard is 

55.1 We beschouwen een stangenvierzijde rxPBA in een stand waarbij 
AB//rxP (fig. 31). Het snijpunt van ap en AB is dan het oneigenlijke 

{1 
fig. 31 

punt van rxP en de poolraaklijn is dus ten opzichte van LrxPP isogonaal 
verwant met de lijn door P evenwijdig met rxp. De met • gemerkte hoe
ken zijn derhalve gelijk en hieruit volgt dat de cirkel APB in P aan pr 
raakt. Daar A en B cirkels beschrijven, liggen deze punten op elk. Bij
gevolg heeft elk met cirkel AP B zeven punten gemeen, namelijk A, B, 
de twee isotrope punten en drie in P samenvallende punten. Anderzijds 
heeft een cirkel met een niet-ontaarde kromme van de derde graad 
2 x 3 = 6 punten gemeen. Derhalve is elk ontaard in de cirkel AP B 
(aangegeven met r) en de poolnormaaL 
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Opgave 55.1 Ook mpk is ontaard m de bovenbedoelde stand. Welke 
zijn de ontaardingsbestanddelen? 

55.2 In fig. 32 is ct/3BA weergegeven in de positie waarin PQl_AB. De 
poolraaklijn snijdt AB in S. Men heeft nu: LP 2 =LP 3 en LP 1 = LS 1 • 

{I tig. 32 

Verder is LABP=LS1 +LP3 =LP12 • De cirkel PAB raakt dus in P 
aan pn. Door een redenering analoog aan die in 55.1 vindt men dat cfk 
ontaard is in deze cirkel r 0 en pr. We merken op dat voor dit geval 
geldt: K 1 = 2 en K2 = 1. 

Opgave 55.2 Voor de kruk-drijfstangbeweging is elk ontaard in de stand 
van fig. 17. Bewijs dit. 

55.3 In fig. 33 staat de stangenvierzijde zodanig dat ctAl_ct/3 terwijl B 
op ct/3 ligt. De pool valt nu in ct terwijl ctA en ct/3 opvolgend de poolraak-

A 

n fig. 33 

lijn en de poolnormaal zijn. De lijn ctA heeft vier punten met elk gemeen, 
namelijk A en drie in ct samenvallende punten. Dus is elk ontaard en 
ctA is een ontaardingsbestanddeel. Door een soortgelijke redenering 
vindt men dat ook ct/3 een ontaardingsbestanddeel is. 
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Opgaven 55.3 In de stand van fig. 33 is ook mpk ontaard. Welke zijn 
de ontaardingsbestanddelen? 
55.4 In een stand van a.f3BA waarbij a.Al_a.f3 terwijl B op {3A ligt, is 
mpk ontaard. Welke zijn de ontaardingsbestanddelen? 

56 Het punt van Bali 

Een punt van "ffl; dat zich in een gegeven positie in een punt van zijn baan 
bevindt waar de baankromming de stationaire waarde nul heeft, wordt 
een punt van Bal/ (BI-punt) van deze positie genoemd. In bedoeld baan
punt heeft de baan een aanraking van de derde orde (vierpuntige raking) 
met de raaklijn; het baanpunt heet een undulatiepunt van de baan. Be
schouwt men de nulpositie en is a 3 :;60, dan snijdt elk de buigcirkel 
buiten de pool en de isotrope punten - die samen voor vijf snijpunten 
tellen - nog in het punt 

(56.1) 

Daar- zoals uit 52.1 blijkt- de pool geen BI-punt is, heeft dus de nul
positie als enig BI-punt het door (56.1) aangewezen punt. Is a 3 =0, b3 :;60 
dan wijst (56.1) de pool aan. Deze is echter in dit geval dan en alleen dan 
een BI-punt als bovendien a4 = a5 = 0 (vgl. 52.2). Er zijn dus posities moge
lijk zonder BI-punt. De nulpositie behoort hiertoe als a3 =0, b3 #0, 
a4 2 + a5 2 #0. Anderzijds zijn er posities met oneindig veel BI-punten. Im
mers, als a3 =b3 =0, is elk ontaard inpn en bc; alle punten van bc met 
uitzondering wellicht van de pool zijn nu BI-punten van de nulpositie. 
De pool is ook een BI-punt als tevens a4 =a5 =0. We geven nog een 

Voorwaarden Bl-punt(en) 

de pool 

geen 

alle punten van he met uit
zondering van de pool 

alle punten van he 
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overzicht van deze resultaten. De voorwaarden in de eerste kolom zijn 
nodig en voldoende. 

57 Punten van Bali met exces 

Wanneer voor een BI-punt van een positie de baankromming voldoet aan 

K= K' = ... = K(r+ 1) =0, "(r+2) "#0, (r> 0) 

spreekt men van een BI-punt met exces r. Een BI-punt met exces ~s~ 1 
zal worden genoteerd als een Bl,-punt. In zo'n punt heeft de baan een 
aanraking met de raaklijn die tenminste (4+s)-puntig is. 
Is a3 "# 0 dan heeft de nulpositie één BI-punt (x0 , y 0 ). Dit is een B/1-punt 
als K 2 =0, dus als X 1 Y4 -X4 Y1 =0, of x 0 2 +y0 2 +a4 x0 +b4 y0 =0. Daar 
x 0 2 +y0 2 +y0 =0, mogen we hiervoor schrijven: a4 x 0 +(b4 -l)y0 =0. 
Wegens (56.1) is dit equivalent met 

(57.1) 

Dit is voor a3 "# 0 de nodige en voldoende voorwaarde opdat het BI-punt 
van de nulpositie een Bl1-punt is. 
Is a3 =a4 =a5 =0, b3 -:FO, dan is de pool het enige BI-punt van de nul
positie. Volgens (52.2) is dit dan en alleen dan een B/1-punt als a6 =0. 
Voor bet geval dat a3 =b3 =0, a42 +a5 2 #0, is elk punt van bc, de pool 
uitgezonderd, een BI-punt. Daar voor een B/1-punt geldt 

a4xo+(b4 -1)yo=O, 

zijn nu al deze punten Bl1-punten als a4 =0, b4 = I. Is echter a4#0 
dan is 

( a4(b4 -1) a4 2 ) 

a42 +(b4-1)2 • - a42 +(b4-1)2 
(57.2) 

het enige B/rpunt van de nulpositie. Is a4 =0, b4 # 1, dan is er in de 
nulpositie geen B/1-punt. 
Beschouwen we tenslotte bet geval a3 = a4 = a5 = b3 = 0 waarin elk punt 
van bc een BI-punt is, dan zijn al deze punten, met uitzondering van de 
pool, Blrpunten als b4 = 1 en a6 #0. Is b4 = 1 en a6 =0, dan is bovendien 
de pool een B/1-punt. Is b4 #l, dan is er geen B/1-punt, tenzij a6 =0, in 
welk geval de pool het enige B/1-punt van de nulpositie is. 
In de bijgaande tabel zijn de gevallen bijeengebracht waarin de nul
positie één B/1-punt beeft. 
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Voorwaarden 

a3=a4=as=a6=0 
b32 +(b4-1)2 #0 

de pool 

De voorwaarden in de eerste kolom zijn nodig en voldoende. 

58 Meetkundige eigenschappen van de krommen elk en mpk 

93 

Een circulaire kromme y van de derde graad die niet ontaard is en een 
knooppunt bezit met onderling loodrechte raaklijnen, kan op deze 
raaklijnen als coördinaatassen worden voorgesteld door 

(58.1) 

Door deze vergelijking wordt elk voorgesteld als IX= (a3 - 3)/3, {3 = b3/3 
en mpk als IX= a3 /3, f3 = b3 /3. Het feit dat f3 voor beide krommen dezelfde 
waarde heeft, is niet zonder belang. Door in (58.1) te stellen y=ux, vindt 
men voor y de parametervoorstelling 

(58.2) 

De parameterwaarde -IX/ f3 wijst het reële oneigenlijke punt van y aan. 
De kromtecirkels r 0 en r 1 van y in het knooppunt hebben de verge
lijkingen 

f3(x2+y2)-x=0, 1X(xz+yz)-y=0; 

hun parametervoorstellingen zijn uit (58.2) af te leiden door opvolgend 
IX en f3 nul te nemen. 
Een rechte lijn die niet door het knooppunt gaat, snijdt y in drie punten 
waarvan we de parameterwaarden ulo u2 en u3 noemen; zo'n lijn kan 
worden voorgesteld door px+qy+ 1 =0. De genoemde parameterwaar
den zijn dan de wortels van de vergelijkingpu+qu2 +(/3u+1X)(u2 +1)=0, 
die ook te schrijven is als f3u3 +(1X+q)u2 +(/3+p)u+IX=0. Hieruit blijkt: 
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nodig opdat de punten van y aangewezen door u1 , u2 en u3 collineair zijn, is 

(58.3) 

Deze voorwaarde is ook voldoende. Immers, uit (58.3) volgt dat u1 en u2 

niet nul zijn. De lijn l die de punten A en B van y aangewezen door deze 
parameterwaarden verbindt, gaat dus niet door het knooppunt. Is u* 
het derde snijpunt van I en y dan is dus u1u2u*= -r:xff3=u1u2u3, zodat 
u*=u3. De door u1 , u2 en u3 aangewezen punten liggen dus op I. De 
vergelijking van I (als verbindingslijn van A en B) is gemakkelijk te 
vinden; zij luidt 

{r:x(u1 +u2)- f3u1u2(u1u2 -l)}x+ 

+ {r:x(u1u2 -1)+ f3u1u2(u1 +uz)}y-ulu2 =0. (58.4) 

De afstand d van het knooppunt 0 tot l is derhalve 

d = lu1u2l 
{(r:x2 + f32u/u2 2)(ul2 + l)(u/ + 1)}~ 

Is e het snijpunt van y met bet spiegelbeeld van OA in de knooppunts
raaklijnen dan behoort bij e de parameterwaarde -u 1 • De afstand van 
0 tot Be is dus eveneens d. Hieruit volgt: 

Stelling 58.1 Zijn A en B willekeurige punten van y dan snijden de spie
gelbeelden van OA en AB opvolgend in de knooppuntsraaklijnen en in 
OB elkaar in een punt van y. 
We merken op dat deze stelling ook geldt als y ontaard is in een cirkel 
en een rechte lijn; de lezer overtuige zich hiervan. 
De vergelijking van de lijn door A evenwijdig met de asymptoot van y 
wordt uit (58.4) verkregen door u2= -r:x//3 te nemen en luidt dus 

(u12 + l)(r:xx+f3y)-u1 =0. 

De abscis van het snijpunt van deze lijn met oe wordt gevonden uit 
(u1 2 +l)(r:x-f3u1)x-u1 =0. Hieruit leest men af dat dit snijpunt het 
spiegelbeeld is van e in 0. Hiermee is bewezen 

Stelling 58.2 Zijn A en e punten van y, zodanig dat OA en Oe elkaars 
spiegelbeelden zijn in de knooppuntsraaklijnen en is voorts e' het 
spiegelbeeld van e in 0 dan is AC' evenwijdig met de asymptoot van y. 
De door (58.4) voorgestelde lijn AB gaat door het snijpunt Q van de 
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onderling loodrechte lijnen /1 en /2 met vergelijkingen 

(u1 +u2 )x+(u1u2 -l)y=O 

en 
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(58.5) 

(58.6) 

Is met y de cirkelloopkromme bedoeld dan kan men A en B opvatten 
als baanpunten; de bijbehorende kromtemiddelpunten Jl..t en JlB liggen 
dan op mpk en worden in de parametervoorstelling van deze kromme 
aangewezen door dezelfde parameterwaarden als A en B. Dit betekent 
dat de rechten /1 en /2 voor het puntenpaar Jl..t, JlB dezelfden zijn als voor 
hetiJ>untenpaar A, B. Bijgevolg is Q het snijpunt van AB met Jl..tllB· In 
opgave 58.3 kan van dit resultaat gebruik worden gemaakt. 

Opgaven 58.1 Bewijs dat de snijpunten van r 0 met de lijn door Q lood
recht op OQ op OA en OB liggen. 
58.2 Zij R het snijpunt van AB met de lijn door 0 loodrecht op OQ. 
De snijpunten van r 1 met de lijn door R evenwijdig met OQ liggen op 
OA en OB. Bewijs dit. 
58.3 Van een stangenvierzijde waarvan et1 en et2 de gestelpunten zijn en 

A 1A 2 de koppelstang is, is een willekeurige positie gegeven. Construeer 
voor deze positie de kromtecirkels van elk in de pool (gebruik de voor
gaande twee opgaven). Hoe construeert ge de kromtecirkels van mpk 
in de pool? 
58.4 Voor een willekeurige positie van de stangenvierzijde van opgave 58.3 
(pool P) kan het BI-punt als volgt worden gevonden. Construeer he (vgl. 
opgave 54.3). Spiegel et1()(2 in P0(1 en P()(2 in pr; verbind het snijpunt S 
van deze spiegelbeelden met het spiegelbeeld 0('2 van 0(2 in P. Het van P 
verschillende snijpunt van he met de lijn door P evenwijdig met Set' 2 

is het gezochte BI-punt. Bewijs dit (let op de stellingen 58.1 en 58.2). 

59 De punten van Burmester 

Een reëel, eigenlijk punt van "'f;. dat zich in een gegeven positie in een 
punt van zijn baan bevindt waar de eerste twee afgeleiden van de baan
kromming nul zijn, heet een punt van Burmester (Br-punt) van de be
schouwde positie. In een Br-punt heeft de baan een aanraking met de 
kromtecirkel die tenminste van de orde 4 is. Is deze aanraking van de 
orde 4+r dan spreekt men van een Br-punt met exces r. Een Br-punt 
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waarvan het exces tenminste s bedraagt, heet een Er.-punt. Opgemerkt 
zij dat een Blrpunt een Er-punt is. 
De pool is volgens (52.2) dan en alleen dan een Er-punt als 

a 3 =0, l0a4 b3 + 3a5 =0, 90a4 b3 2 +40a4 b4 + 35a5b3 + Sa 6 =0. (59.1) 

Opdat voor de baankromming geldt ~e' = ~e" = 0, is noodzakelijk en vol
doende dat, behalve aan (53.1), voldaan is aan 

(X"Y"' -X"'Y" + X'Y<4 >-x<4 >Y')(X'2 + Y'2)+ 

-(X'Y"'-X"'Y')_(X'X"+Y'Y")+ 

-3(X'Y"-X"Y')(X"2 + Y"2 +X'X"'+ Y'Y"')=O. 

Voor de nulpositie luidt (59.2): 

{(a4 +4b3 )x-(4a3 -b4- 5)y+3}(x2+ y 2 + y)+ 

- y{a4 x+(b4 -I)y} =0 

(59.2) 

(59.3) 

Deze vergelijking stelt een circulaire kubische kromme br voor die in de 
pool raakt aan pr. Als elk en br geen gemeenschappelijke ontaardings
bestanddelen hebben, bestaat hun volledig snijpuntenstelsel uit negen 
punten. Hiertoe behoren de pool - die voor drie snijpunten telt - en de 
beide isotrope punten. Laten we deze punten, met inachtneming van 
hun multipliciteit, uit het volledige snijpuntenstelsel weg, dan blijft het 
partiële snijpuntenstelsel, dat uit vier punten bestaat, over. Elk reëel, 
eigenlijk punt van dit viertal dat niet samenvalt met de pool, is een Er
punt. Mocht de pool tot het partiële snijpuntenstelsel behoren, dan kan 
door middel van (59.1) worden uitgemaakt of dit punt een Er-punt is. 
Hieruit blijkt: in een positie waarin elk en br geen gemeenschappelijke 
ontaardingsbestanddelen hebben, zijn er ten hoogste vier Er-punten. 
Wanneer elk niet ontaard is, kan men in (59.3) de parametervoorstelling 
(53.4) substitueren; men vindt dan voor de parameterwaarden behorende 
bij het partiële snijpuntenstelsel de vergelijking: 

b3 2u4 + (3b3 - 2a3b3)u3 + (5b3 2 - 3a3 2 + 3a3 + 3b4 - 3)u2 + 

+(6a3b3 - 3b3 + 3a4 )u+a3(a3 - 3)=0. (59.4) 

60 De reële oneigenlijke snijpunten van elk en br 

We onderscheiden de volgende gevallen: 
60.1 elk is niet ontaard, dus (a3 - 3)b3 #0. 
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Het reële, oneigenlijke punt van elk wordt aangewezen door de para
meterwaarde u0 = (3- a3 )fb3 • De vergelijking (59.4) heeft u0 als wortel 
indien 

(60.1) 

Opgaven 60.1 De multipliciteit Jl van u0 als wortel van (59.4) is ten
minste 2 als voldaan is aan 

en 

Bewijs dit. 

- 4a3 3 + 33a3 2 - 90a3 - 4a3b3 2 + 3b3 2 + 81 

3b3 
(60.2) 

60.2 Toon aan dat Jl=3, als behalve aan (60.2) ook voldaan is aan 

(60.3) 

en dat hiervoor noodzakelijk is 0 < a3 < \ 2 • 

60.3 Is u0 een wortel van (59.4) dan worden de van u0 verschillende 
wortels van (59.4) gevonden uit: 

of 

b3(a3- 3)u3 - 3(a3- 2)(a3 - 3)u2 + 

+(5a3b3- 3b3 + 3a4)u+a3(a3- 3)=0, 

b3(a3- 3)u2 - (a3- 3)(4a3 -9)u+a3 b3 =0, 

al naar gelang Jl= l, 2 of 3. 
60.4 Hoe worden bovenstaande resultaten als a3 =0? 

60.2 elk is ontaard in pr en r 0 , dus a3 = 3, b3 # 0. 

(60.4) 

(60.5) 

(60.6) 

Het partiële snijpuntenstelsel van elk en br wordt aangewezen door: 

(60.7) 

en de wortels van de vergelijking 

blu3 -3b3u2 +(5b3 2 +3b4-2l)u+3a4 + 15b3 =0. (60.8) 
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Het genoemde stelsel bevat dan en alleen dan een oneigenlijk punt als 

60.3 elk is ontaard in pn en r, dus a3 :;6 3, b3 =0. 
Het partiële snijpuntenstelsel van elk en br wordt gevonden uit 

en 

(3a3 2 -3a3 -3b4 +3)u2 -3a4u-a3(a3 -3)=0. 

Het bevat het oneigenlijke punt van pn met multipliciteit 1 als 

b4 =4a3 -5:;64 

en met multipliciteit 2 als 

(60.9) 

(60.10) 

(60.11) 

(60.12) 

(60.13) 

60.4 elk is ontaard in pr, pn en de oneigenlijke rechte, dus a3 = 3, b3 = 0. 
Is a4 (b4 -7) :;6 0 dan hebben de oneigenlijke rechte en br het punt ge
meen dat in homogene cartesische coördinaten wordt aangewezen door 

(60.14) 

Het partiële snijpuntenstelsel van elk en br bestaat uit dit punt en de 
punten aangewezen door 

(60.15) 

en 

(60.16) 

Is a4 =0, b4 :;67 dan wel a4 :;60, b4 =7 dan is (60.14) een oneigenlijk 
snijpunt met multipliciteit 2. Is a4 =0, b4 =7 dan is br ontaard in de 
oneigenlijke rechte en de hyperbool x 2 - y 2 + y = 0. In dit geval is (0, 1) 
het enige eigenlijke punt van bet partiële snijpuntenstelseL 

61 De Sr-punten in het geval (a3 -3)b3 :;60 

Met behulp van de resultaten van de beide voorafgaande paragrafen kan 
een volledig overzicht worden samengesteld waarin voor elk geval bet 
aantal Er-punten, alsmede de vergelijkingen ter bepaling van deze punten 
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staan aangegeven. Omdat een volledig overzicht meer ruimte vergt dan 
in het bestek van dit boekje ter beschikking is, geven we alleen een tabel 
voor het geval (a3 - 3)b3 :1:0. Een kolomopschrift van de gedaante (r, s) 
verwijst naar de evenzo genummerde relatie(s) in de tekst; (r, s*) is de 
relatie die uit (r, s) ontstaat door a3 =0 te stellen. In de kolom met op
schrift Vergelijking is de vergelijking vermeld waaruit de parameter
waarden van de Er-punten worden gevonden; het sterretje heeft hier 
dezelfde betekenis als in de opschriften van de voorafgaande kolom
men. In de kolom met opschrift Pool vindt men het teken + of -, al 
naar gelang de pool al dan niet een Br-punt is. In de laatste kolom 
geeft n het aantal Er-punten aan, afgezien van de multipliciteit. In de 
kolommen 3 tot en met 8 is door een plusteken aangegeven dat de relatie 
in het opschrift vervuld is; een minteken wijst op het tegendeel. 
Een lezer die naar volledigheid streeft, kan soortgelijke tabellen vervaar
digen voor de gevallen 60.2 (2 ondergevallen), 60.3 (23 ondergevallen) 
en 60.4 (6 ondergevallen); in dit verband kan hij ook [2] raadplegen. 

a3io3 b3io0 (60.1) (60.2) (60.3) (60.1*) (60.2*) (59.1) Vergelijking Pool Aantal(n) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

i'O (59.4) n~4 

i'O + (60.4) 1~n~3 

i'O + + (60.5) n;:i;2 
i'O + + + (60.6) n=l 
=0 ioa4 (59.4*) l;:i!n;:i!3 
=0 i'a4 + (59.4*) + 2~n~4 

=0 =a4 (59.4*)met - n;:i;2 
b3=a4 

=0 =a4 + (59.4*)met + l;:i!n~3 

b3=a4 
=0 i'a4 + (60.4*) n~2 

=0 i'a4 + + (60.4*) + l;:i!n;:i!3 
=0 =a4 + (60.4*)met n=1 

b3=a4 
=0 =a4 + + (60.4*)met + n=2 

b3=a4 
=0 i'a4 + + (60.5*) n=l 
=0 i'a4 + + + (60.5*) + n=2 
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62 Enkele stellingen omtrent de Br-punten van algemene posities 

Wanneer bij de beweging if/;_f"ff/;_ het vlak if/;_ een positie inneemt waarbij 
elk en mpk niet ontaard zijn, zullen we de positie algemeen noemen; 
elke andere positie heet speciaal. De nulpositie is een algemene positie 
als a3b3(a3 - 3) ;é 0. In dit geval is er één BI-punt dat niet samenvalt 
met de pool, terwijl de punten van Burmester worden aangewezen door 
de reële wortels van de vergelijking (60.4). Het BI-punt is dus dan en 
alleen dan een B/1-punt als zijn parameterwaarde -a3 /b3 een wortel 
is van (60.4). Door rechtstreekse substitutie kan men er zich nogmaals 
van overtuigen dat de voorwaarde(57.1) biervoor nodig en voldoende is. 
We veronderstellen dat deze voorwaarde vervuld is en geven de over
blijvende wortels van (59.4) met u~> u2 en u3 aan. Daar het produkt van 
alle wortels van (59.4) gelijk is aan a3(a3 -3)fb/, vindt men 

(62.1) 

Volgens§ 58 is dit de voorwaarde waaronder de door u1 , u2 en u3 aan
gewezen punten van elk collineair zijn. Hiermee is bewezen 

Stelling 62.1 Nodig en voldoende opdat het BI-punt van een algemene 
positie een Br-punt is, is dat de overige Er-punten collineair zijn. 
We merken op dat deze stelling ook geldt voor speciale posities, die 
één BI-punt hebben [2]. 
Wijzen de parameterwaarden u1 en u2 twee Er-punten aan, dan zijn deze 
punten dan en alleen dan collineair met het BI-punt als u1u2 =(a3 - 3)fa3 • 

Voor de parameterwaarden van de overige Er-punten geldt dan u3u4 = 
=a3 2 /b3 2 • Hieruit volgt 

Stelling 62.2 Een algemene positie heeft dan en alleen dan een Bicpunt 
op de verbindingslijn van twee Er-punten als dit punt opgevat als Er
punt de multipliciteit 2 heeft. 

Opgaven 62.1 De parameterwaarden van de in deze stelling genoemde 
Er-punten zijn de wortels van de vergelijking 

(62.2) 

Bewijs dit. 
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62.2 Laat zien dat - a 3 /b3 dan en alleen dan een dubbele wortel is van 
(59.4) als behalve aan (57.1) voldaan is aan 

(62.3) 

We besluiten deze paragraaf met een aantal opmerkingen over Er-pun
ten met exces. De nodige en voldoende voorwaarde opdat een Br-punt 
van de nulpositie - die algemeen verondersteld is - een Br1-punt is, 
luidt JC3 = 0. Hieruit vindt men dat een Br 1-punt, behalve op elk en br, 
ook ligt op de kromme br1 met vergelijking: 

{(10a3 -5b4 -a5 - IO)x+(l0b3 +5a4 -b5)y+ 10b3 } x 

(62.4) 

Deze circulaire kromme van de derde graad raakt in de pool aan pr. 
Door in (62.4) de parametervoorstelling (53.4) te substitueren, vinden we 
dat de parameterwaarden van de Brrpunten de gemeenschappelijke 
wortels zijn van (59.4) en 

1 Ob3 3if + (15a4 b3 + 20a3bl)u3 + 

+ (15a3a4 + 10a3 2h3 + 30a3b3 -15b3b4 + 10b3 3 - 30b3 -9b5)u2 + 

+(20a3b3 2 -30b32 +30a32 -15a3b4 -30a3 -9a5 )u+ 

+ l0a3b3(a3- 3) = 0. (62.5) 

Het produkt van de wortels van (59.4) is gelijk aan dat van de wortels 
van (62.5). Hieruit volgt 

Stelling 62.3 Als een algemene positie drie Br1-punten heeft, is ook het 
vierde Br-punt een Br1-punt. De vergelijkingen (59.4) en (62.5) hebben 
dan en alleen dan dezelfde wortels als 

3a4 - 6b3 + 8a3b3 = 0, 

40b33 -40a3 2h3 +45b3b4 -15a3a4 +9b5 =0, 

40a3b32 +30a4 b3 + 15a3b4 -30a/+30a3 +9a5 =0. 

(62.6) 

Stelling 62.4 Alle Er-punten van een algemene positie zijn dan en alleen 
dan Br1-punten als aan de betrekkingen (62.6) voldaan is. 
We gaan nog iets nader in op het geval dat een algemene positie- waar
voor we weer de nulpositie nemen - twee Br1-punten A 1 en A 2 heeft, 
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aangewezen door de parameterwaarden ui en u2 , alsmede een B/2-punt 
gelegen op A 1A 2 • Dan volgt uit het voorafgaande dat (62.5) als wortels 
heeft u1 , u2 en -a3 fb 3 , de laatstgenoemde met multipliciteit 2. Verder 
is voldaan aan (57.1), (62.3) en (62.6). Uit (62.3) en de eerste van de 
betrekkingen (62.6) volgt 

(62.7) 

Verder zijn ui en u2 de wortels van (62.2). De punten A 1 en A 2 worden 
aangewezen door coördinaten van de gedaante (xk, ukxk), (k= 1, 2). 
Hieruit volgt 

(62.8) 

Hierin is 

3u1 3 
Xt = --::----.,..---

(u12 + l)(b3u1 + a3- 3) 

3 
x2 = . 

(u22+ l)(b3 +a3u1) 

Voor de noemer van de uitdrukking voor x 2 kan- afgezien van de factor 
(a3b3)-1 - worden geschreven : 

{a3(4a3 -3)u2 + 3b3}(a3ul +b3)=a32(4a3 -3)u1u2 + 3a3b3u1 + 

+a3b3(4a3 -3)u2 + 3b32 =a3(4a3- 3)(a3 -3)+ 3a3b3(u1 +u2)+ 

+ 2a3b3(2a3- 3)u2 + 3b3 2 = a3( 4a3- 3)(a3- 3) + 3a3( 4a3- 3) + 

+2a3b3(2a3- 3)u2 + 3b32 =4a33- 3a32 +3b32 + 2a3b3(2a3 -3)u2. 

Wegens (62.7) is het laatste lid gelijk aan 

2b3(2a3- 3)(b3 +a3u2) = 2a3b3(u1u2 + l)(b3 +a3u2). 

Uit een en ander volgt: 

Dus is A 1A 22=(u22+ l)x22=PA22; daar (62.8) niet verandert bij ver

wisseling van de indices I en 2, is ook A 1Al=PA12. Hiermee is aan
getoond 
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Stelling 62.5 Wanneer een algemene positie een B/2-punt heeft, gelegen 
op de lijn die twee Br1-punten verbindt, is de driehoek met deze Br1-

punten en de pool als hoekpunten gelijkzijdig. 

Opgave 62.3 Bewijs dat de lijn die P verbindt met het B/2-punt en de 
loodlijn uit P op A 1A 2 neergelaten elkaars spiegelbeeld zijn in de pool
normaal. 

63 Voorbeeld van een 812-punt voor een speciale positie 

We beschouwen een stangenvierzijde a 1ct2 A 2 A 1 in een positie waarbij 
a. 1a.2 //A 1A2 • Volgens§ 50 is elk ontaard in de cirkel A 1A 2 P en de pool
normaal. Nemen we de bijbehorende positie van het koppelvlak als 
nul positie, dan is dus a 3 ;é 3, b3 = 0. Daar mpk ontaard is in de pool
normaal en de cirkel a.ta.2P, is a3 ;é0 (§ 42). Volgens (56.1) is het BI
punt van de positie dan (0, -1). At en A 2 zijn Er-punten met exces 
oneindig. Het BI-punt is volgens (57.1) dan en alleen dan een B/1-punt 
als b4 = 1. We veronderstellen dat deze voorwaarde vervuld is. Het 
partiële snijpuntenstelsel van elk en br wordt dan volgens (60.10) en 
(60.11) geleverd door: 

x=O, (4a3 -6)y2 +(4a3 -9)y-3=0 (63.1) 

en 

(63.2) 

De eerste van deze vergelijkingen levert de Er-punten op pn, te weten 
het Bit-punt (0, -1) en het Er-punt aangewezen door 

(63.3) 

De vergelijking (63.2) levert de parameterwaarden ut en u2 van de punten 
At en A 2 • Voor de vergelijking van AtA2 vindt men met behulp van 
(63.2) en de parametervoorstelling (53.4) waarin b3 =0 is gesteld: 

(63.4) 

Het is duidelijk dat het door (63.3) aangewezen punt op deze lijn ligt 
(vgl. de opmerking bij stelling 62.1). Het B/1-punt (0, -1) ligt dan en 
alleen dan op (63.4) als a 3 =i; het valt dan samen met het Er-punt aan
gewezen door (63.3) en is dus een dubbeltellend Br-punt. 
We hebben hier blijkbaar te doen met een speciale positie waarvoor 



104 VOORTGEZETTE KROMMINGSTHEORIE [VI-63] 

stelling 62.2 geldt. Het tot dusver gevondene vatten we als volgt samen: 
in de beschouwde positie van de stangenvierzijde is er dan en slechts dan 
een op A 1A 2 gelegen B/1-punt als b3 =0, h4 =1 en a 3 =t; als Br-punt 
telt het genoemde punt dubbel. De lijn A 1A 2 waarvan de vergelijking 
nu volgens (63.4) luidt: 4a4 x+3y+3=0, heeft dus vier punten met br 
gemeen en is dus een ontaardingsbestanddeel van br. Volgens (59.3) is 
(a4 x+3y+3)(x2 +y2 +y)-a4 xy=O de vergelijking van br. Hieruit volgt 
dat 4a4 x+3y+3=0 dan en alleen dan een ontaardingsbestanddeel is 
als a4 =0. De vergelijkingen van A 1A 2 en br zijn dus opvolgend 

(63.5) 

De vergelijking (63.2) wordt: u2 =3, zodat de punten A1 en A 2 opvol
gend zijn (!-,}3, -1) en ( -!.J3, -1). Dus is ,6.PA1A 2 gelijkzijdig. Door 
dit alles is de configuratie van de vierzijde volledig vastgelegd, want 

fig. 34 

men kan, uitgaande van h.PA1A2 , met behulp van de stelling van 
Bobillier <X1 en <X2 construeren. Dit is in fig. 34 uitgevoerd; de genoemde 
stelling is daarbij toegepast op de buigpool Bp (het Bh-punt) en A1 • Men 

heeft dan PQl.PA 1 en dus A 1Q=2A 1A 2 =2k, <X1<X2 =3k en <X1A1 = 
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=a2A 2 =4k. Het is nu ook duidelijk dat de baan van het midden van 

AtA2 symmetrisch is ten opzichte van de as van a1a2 • In de beschouwde 
stand heeft deze baan dus in Bp stellig een even-puntige aanraking met 
de raaklijn. Het Dirpunt is derhalve zelfs een B/2-punt (zespuntige 
raking). We hebben hier een voorbeeld van een speciale positie waarvoor 
stelling 62.5 geldt. 

a 
fig. 35 

64 Het BI-punt en de Sr-punten in toepassingen 

We beperken ons in deze paragraaf tot een aantal algemene opmerkin
gen. 

64.1 Wanneer een punt dat zich langs een kromme kt beweegt, in het 
punt A aangekomen, gedwongen wordt zijn beweging voort te zetten 
langs de kromme k 2 , zijn er twee gevallen denkbaar: 
a. k 1 en k 2 hebben in A verschillende raaklijnen (fig. 35a). Er zal dan, ook 
al richt men het zo in dat de grootte van de snelheid bij de overgang niet 
verandert, een snelheidssprong optreden tengevolge van de discontinuï
teit die in de richting van de snelheidsvector optreedt. Uit de mechanica 
is bekend dat elke snelheidssprong veroorzaakt wordt door een stoot. 
De overgang van k 1 op k 2 kan dus in dit geval niet stootvrij geschieden. 
b. k1 en k 2 hebben in A dezelfde raaklijn (fig. 35b). Het is duidelijk dat in 
dit geval wel een stootvrije overgang mogelijk is. 

64.2 Als bij een stootvrije overgang van kt op k 2 de krommingen van 
kt en k 2 in het punt A verschillend zijn, treedt een versnellingssprong op 
wegens de onvermijdelijke discontinuïteit in de normale versnelling. 
Alleen in het geval dat k 1 en k 2 in A hetzelfde kromtemiddelpunt heb
ben, kan de overgang plaats vinden zonder dat een versnellingssprong 
optreedt. Zo'n overgang wordt rukvrij genoemd. Is in het bijzonder k 2 
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een rechte, dan is voor een rukvrije overgang noodzakelijk dat A op de 
buigcirkel ligt. 
Uit (II, 11.2) volgt dat bij een vlakke beweging geldt: 

à= (s" -td3)t + (3KSS + K' s3)n. 

Hieruit blijkt dat bij een rukvrije overgang van k 1 op k 2 stellig een sprong 
in á optreedt als"' in het punt A voor de krommen k 1 en k 2 verschillende 
waarden heeft. We zullen zeggen dat dan bij de overgang nog ruk van 
de tweede orde optreedt. De overgang kan alleen rukvrij van de tweede 
örde plaats hebben als K' voor beide krommen in het punt A dezelfde 
waarde heeft. Voor het geval dat k 2 een rechte is, betekent dit dat A 
dan het BI-punt moet zijn; is k 2 een cirkel dan is de overgang slechts 
rukvrij van de tweede orde te maken als A een punt van elk is. In het 
laatste geval kan een overgang worden verkregen die zelfs rukvrij van 
de derde orde is, als men voor A een punt van Bunnester kiest. Rukvrije 
overgangen van hogere dan de derde orde zijn slechts met veel voorzorg 
te verkrijgen, omdat de beweging dan posities moet vertonen waarin 
Burmesterpunten met exces aanwezig zijn. 

64.3 Een BI-punt van een gegeven positie bevindt zich in een punt van 
zijn baan waar de raaklijn een vierpuntige aanraking heeft met de baan. 
Verwacht mag worden dat de baan in de omgeving van zo'n baanpunt 
weinig van een rechte lijn afwijkt en dat deze afwijking voor een B/1-punt 
en een B/2-punt nog geringer zal zijn. Hierop berust het gebruik van BI
punten voor het verkrijgen van benaderde rechtgeleidingen. Ter illustratie 
is in fig. 34 de baan van het midden van de koppelstang geschetst. Over 
een afstand a ter weerszijden van de symmetrie-as wijkt het onderste deel 
van de baan slechts zeer weinig af van de rechte lijn A 1A 2 • Met uitzonde
ring van het punt BI ligt echter geen enkel baanpunt op A 1A 2 • 

Soortgelijke overwegingen gelden voor Er-punten. Verwacht mag worden 
dat in een omgeving van een Br-punt een baanstuk Îigt dat weinig afwijkt 
van een cirkelboog. We geven een voorbeeld. Van de stangenvierzijde 

rxPBA is rxA=PB=4, rxP= \ 4 .J5, AB=1J5 (fig. 36). We beschouwen de 
stand waarbij AB/ fa/3 en waarbij de pool P niet tussen AB en a/3 ligt. 

Het is gemakkelijk in te zien dat dan Pa=P/3=7 en tg (}=2. De buig
pool Bp is geconstrueerd op de wijze aangegeven in opgave V, 46.3. 

Daar aQ=7/sin 9=i.J5, vinden we PBp= 281 .J5. Ten opzichte van het 
assenstelsel gevormd door pr en pn is de vergelijking van de buigcirkel 
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dus x 2 +y2 + 281yJ5=0. We weten dat elk ontaard is inpn en de cirkel 
PAB; de vergelijking van deze cirkel is x 2 +y2 +!yJ5=0. Op kanonie
ke stelsels - waar immers de middellijn van he de lengte-eenheid is -
luidt deze vergelijking dus: x 2 + y 2 + t y = 0. Anderzijds is bekend dat 
deze vergelijking luidt (a3 -3)(x2 +y2)-3y=O. Derhalve is a3 = -~. 

fig. 36 

Verder is b3 =0, terwijl volgens VI, 60.3 de Er-punten worden gevonden 
uit (60.10) en (60.11). In het beschouwde geval zijn 2 en -2 de wortels 
van (60.11). Dit voert tot a4 =0, b4 = 466.i- Bijgevolg worden de op de 
poolnormaal liggende Er-punten gevonden uit 455y2 + 384y + 64 = 0, 
welke vergelijking de wortels - 385 en - 183 bezit. In fig. 36 zijn de ordi
naten van deze punten dus -!../5 en - g.js. In de figuur is alleen het 
laatstgenoemde punt getekend. Dit punt K beschrijft een baan die sym
metrisch is ten opzichte van pn en die in een omgeving van pn weinig 
afwijkt van een cirkelboog die zijn middelpunt heeft in het bij K beho
rende kromtemiddelpunt M. Zij nu C een punt dat vast met het gestel 
is verbonden. Door middel van twee stangen s1 en s2 , opvolgend met 

lengten CM en MK, die ten opzichte van en elkaar en om de punten 
C en K kunnen scharnieren, kan men C verbinden met het hoekpunt K 
van de koppeldriehoek KAB. Gedurende de fase van de beweging waarin 
K het baanstuk doorloopt dat weinig van bovengenoemde cirkelboog 
afwijkt, zal dan de stang s1 vrijwel in rust blijven. Op deze wijze kan van 
Er-punten gebruik worden gemaakt voor het bewerkstelligen van stil
standen in bewegingen. 
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65 Dep-kromme en de Pm·kromme 

De p-kromme van een positie is de meetkundige plaats van de punten 
van "ffl; die zich in een baanpunt bevinden waar de baankromming een 
gegeven absolute waarde !KI bezit. Met behulp van (50.4) en (50.8) vindt 
men dat de p-kromme van de nulpositie wordt voorgesteld door 

(65.1) 

De kromme is van de zesde graad en tricirculair. Zij heeft in de pool 
een zelfcontact met pr als raaklijn; pn is een symmetrie-as en wordt door 
de kromme behalve in de pool nog gesneden in 2 of 4 reële punten al 
naar gelang IKI>t of 1"1 <t. In het eerste geval heeft de kromme een 
dubbelraaklijn evenwijdig aan de poolraaklijn; de raakpunten zijn: 

In fig. 37 is de kromme geschetst voor !KI >t. 

y 

fig. 37 

De meetkundige plaats van de kromtemiddelpunten behorende bij de 
punten vandep-kromme is de Pm·kromme. Haar vergelijking wordt ge
vonden door x en y te elimineren uit (65.1) en (50.12). Men vindt dat 
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deze kromme wordt voorgesteld door 

K2(x2 + y2)3 _ (x2 + y2 _ y)2 =0. 
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(65.2) 

De p-kromme en de Pm-kromme zijn dus elkaars spiegelbeeld in de pool
raaklijn. 

66 Aanraking van bewegingen 

We beschouwen twee bewegingen !!À 1 en !!À 2 van het vlak if; ten op
zichte van het vlak 11';:. Men zegt dat deze twee bewegingen in een gegeven 
positie een aanraking van de orde n vertonen als de banen van elk punt 
van if; (met uitzondering van die van het punt dat pool is) bij de bewe
gingen !!À 1 en !!À 2 in de beschouwde positie een aanraking van de n-de orde 
hebben. 

We veronderstellen dat in de gegeven positie voor geen van de beide 
bewegingen de pool oneigenlijk is. V oor de beschrijving van de beide 
bewegingen kunnen we dan speciale assenstelsels gebruiken, die we bo
vendien in de nulpositie alle laten samenvallen. 
De parametervoorstellingen van de banen die het punt (x, y) van if; 
bij de bewegingen !!À 1 en !!À 2 beschrijft, zijn dan opvolgend 

X= x cos l/J-y sin l/J +a, l 
Y=x sin </J+ y cos l/J+b 

(66.1) 

en 

Ç =x cos l/J-y sin l/J +ct., l 
t7=X sin l/J + y cos l/J + p, 

(66.2) 

waarbij voor de functies a, b, ct. en P van l/J geldt: a0 = ~1 = a2 = 0, 
bo=b1=0, ct.o=at=ct.2 =0, Po=P1 =0. Bijgevolg is: 

Xo=eo=x, Yo=t7o=Y 

Xt=Çt=-y, Yt='71=X 

Hieruit blijkt dat beide bewegingen in de nulpositie een aanraking ver
tonen, die tenminste van de orde 1 is. 
De beide bewegingen hebben in de nulpositie een aanraking van de orde 
n> 1 als 

at=ak> b~c=P~c (k=2, 3, ... , n) l 
(an+ 1 -ct.n+ 1)2 + (bn+ 1-Pn+ 1)2 =FO 

(66.3) 
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Is tJ 2 een rotatie om een vast punt, dan is {3 2 = 0. In verband met het 
bovenstaande volgt hieruit dat een beweging ( 66.1) waarvoor b2 = 0, dus 
waarvoor in een gegeven positie de poolwisselsnelheid nul is, in deze 
positie een aanraking van de tweede orde heeft met een rotatie (vgl. IV, 36). 
Uit (66.3) blijkt verder dat twee bewegingen in een gegeven positie een 
aanraking van de tweede orde bezitten als ze in deze positie dezelfde pool 
en dezelfde buigcirkel hebben. Nodig en voldoende voor een aanraking 
van de derde orde is dat de bewegingen bovendien in de beschouwde 
positie dezelfde cirkelloopkromme hebben. De lezer ga dit na. We gaan 
niet verder op dit onderwerp in; 



VII T-posities 

67 Tk·posities 

Tot dusverre hebben we uitsluitend posities van "frz ten opzichte van~ 
beschouwd waarbij de beweging geen instantane translatie is, dus waar
voor 4> i'O. In dit hoofdstuk beschouwen we posities waarvoor </> =0. 
We noemen deze translatieposities (afgekort: T-posities) en geven dien
aangaande de volgende definitie: 
Een positie waarvoor 

lj>(n) = d"l/> =Û (n=l, . . . ,k), <~J<k+l)i'O 
dt" 

heet een T"·positie. 
We onderscheiden nog: 

(67.1) 

1 T"·posities van de eerste soort; hiervoor zijn a<k> en b<k> niet beide nul. 
2 T1-posities van de tweede soort; hiervoor geldt a<k> = b<k> = 0. 
Zoals gewoonlijk zullen we gebruik maken van rechthoekige assenstelsels 
die in de nulpositie samenvallen. De nulpositie is een T"·positie als 

(67.2) 

Zonder schade aan de algemeenheid mogen we <PH 1 = 1 nemen. Voeren 
we nog in het vlak if;. homogene coördinaten X*, Y*, Z* in, zodanig 
dat X*=Z*X, Y*=Z*Y, dan vinden we met behulp van (IV, 32.2) 
voor de vergelijking van de vaste polode n 1 : 

Xp*=a~-b, I 
Yp* =b4>+a, 
Zp*=tÎ>. 

(67.3) 

We zullen ons beperken tot het geval dat de nulpositie een T1-positie 
van de eerste soort is; dus is <Po= l/>1 =0 en </J2 =I. Uit (IV, 32.1) vinden 
we door (n-l)keer naar t te differentiëren en vervolgens t=O te stellen: 

(67.4) 
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Dit voert tot 

; ; ; (67.5) 
X 1 =a1 X 2 =-y+a2 X 3 =-c/>3y+a3 X4=-3x-c/>4y+a4l 

Y1 =h1 Yz=x+h2 Y3 =cf>3x+h3 Y4 =c/>4x-3y+b4 

68 T1-posities van de eerste soort 

De snelheid van elk punt van 11/;. is in de nulpositie gegeven door de 
vector (a1 , b1). We nemen de Y-as evenwijdig met deze vector; dan is 
a1 =0 en h1 :;60. We oriënteren deze as zo,dat b1 <0. Verder kiezen we 
de eenheid van lengte op de X-as en deY-as zo, dat h1 = -3. Uit (67.3) 
volgt dat de pool van de nulpositie dan het oneigenlijke punt van de 
X -as is. De parameterwaarden van de snijpunten van een lijn Y* + À.Z* = 0 
door de pool met n1 zijn de wortels van de vergelijking b~ + ä +À.~ =0. 
Deze vergelijking heeft een wortel t = 0 en deze is tenminste tweevoudig 
als hij voldoet aan de afgeleide vergelijking b~+h4>+ä+À.4>=0, dus als 
a2+À.=0. Bijgevolg is Y*=a2Z* of Y=a2 een asymptoot van de vaste 
polode; deze asymptoot is de poolraaklijn van de nulpositie. 
We kiezen de X -as langs de poolraaklijn; dan is a2 = 0. Volgens ( 67 .5) is nu 

X 1 =0 X2=-y l 
Y1 = -3' Y2=x+h2 

(68.1) 

Hieruit volgt dat de meetkundige plaats van de punten van W2 die zich 
in een buigpunt van hun baan bevinden, de poolraaklijn y = 0 is. In een 
T 1-positie van de eerste soort is de buigcirkel dus ontaard in de poolraaklijn 
en de oneigenlijke rechte van W2 • 

Het kromtemiddelpunt behorende bij het punt (x, y) van 11/;. is in de 
nulpositie het punt 

(x-9y- 1,y). (68.2) 

Opgave 68.1 Overtuig U hiervan met behulp van (VI, 50.11). 

Is y = 0 dan is dit kromtemiddelpunt het oneigenlijke punt van de X -as, 
dus de pool. 
Zijn A1(xtoyl) en A2(x2,Yz),yl#O,Yz:;60, y1#Y2 twee punten van 11/;. 
en ct1 en ct2 de bijbehorende kromtemiddelpunten dan zijn de vergelij
kingen van A 1A 2 en IX1ct2 opvolgend 

(y2 -yl)(x-x1)-(x2 -xt)(y-Yt)=O, 

(y2 -yt)(x-xl +9yt- 1)-(x2 -xl -9yz -t +9yt- 1)(y--Yt)=O. 
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Hieruit volgt dat de lijn q door het snijpunt Q van A 1A 2 en ct1ct2 even
wijdig met de poolraaklijn de vergelijking: 

Y1- 1(Yz-yl)+(yz - 1-YI- 1)(y-y1)=0 of y-y1-Yz=0 

bezit. Hieruit blijkt dat de lijnenparen (q, pr) en {et1A1, ct2 A 2 ) dezelfde 
middenparallel hebben (fig. 38). Hiermee is voor T1-posities de variant 
van de constructie van Bobillier gevonden. 

Q 

fig. 38 

Voor een Bi-punt van de nulpositie geldt X 1 Y2- X 2 Y1 =X 1 Y3- X 3 Y1 = 0 
hetgeen wegens (67.5) en (68.1) leidt tot 

y=O, t/>3y-a3 =0. (68.3) 

Hieruit volgt: is a3 = 0 dan is elk punt van de poolraaklijn een BI-punt; 
is a3 #- 0 dan heeft de nulpositie geen BI-punt. 
Voor een B/1-punt geldt (68.3) en bovendien X 1 Y4 -X4 Y1 =0 of 

(68.4) 

Voor a3 =0 is er dus één B/1-punt, namelijk 

(68.5) 

Uit (VI, 53.1) en (67.5) volgt voor de vergelijking van de cirkelloop
kromme: (x+b2 +t/>3 )y=a3 • Deze vergelijking stelt een orthogonale 
hyperbool h voor waarvan pr een van de asymptoten is. De volledige 
elk bestaat uit deze hyperbool en de oneigenlijke rechte. Kiezen we de 
gemeenschappelijke oorsprong van de coördinatenstelsels van de nul
positie in het middelpunt van h dan is b2 + r/>3 =0, terwijl h wordt voor
gesteld door xy=a3 • Voor a3 =0 is h ontaard. 
De punten van Burmester van de nulpositie liggen op h en - zoals men 
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gemakkelijk narekent - op de circulaire derdegraads-kromme hr met 
vergelijking 

y(x2 + y 2 ) + 6h2 xy-9x+(h2 2 -4h3 - 3cf>4 )y+3a4 =0. (68.6) 

Van deze kromme is pr de reële asymptoot die de kromme snijdt in het 
eigenlijke punt (68.5). Uit (68.6) volgt dat de ordinaten van de Er-punten 
van de nulpositie de reële wortels zijn van de vergelijking: 

y4 + (h2 2 -4h3- 3c/>4)y2 + 3(2a3h2 +a4 )y+a32 -9a3 =0. (68.7) 

Zijn y 1 (i= 1, 2, 3, 4) deze wortels, dan is y 1 + y 2 + y3+ y4=0. Meetkun
dig betekent dit: het zwaartepunt van de Er-punten ligt op pr. Er zijn 
twee gevallen waarin één van de wortels van (68.7) nul is, namelijk 
a3 = 9 en a3 = 0. In het eerste geval correspondeert deze wortel met de 
pool; daar deze oneigenlijk is, geeft de genoemde wortel dus geen aan
leiding tot een Er-punt. In het tweede geval correspondeert de wortel 
nul met het Blrpunt (68.5). De van dit punt verschillende Er-punten 
zijn dan B1(0, y 1), i= 1, 2, 3, waarin h• y 2 en y 3 de wortels zijn van 

(68.8) 

Opgaven 68.2 Zij k, I, m een permutatie van de indices l, 2, 3 en {11 het 
bij het Er-punt B1 behorende kromtemiddelpunt (i= 1, 2, 3). Het snijpunt 
van B"B1 en /3"{11 noemen we Qm; verder zij B het Bl1-punt. Bewijs: 
1. BQml.f1"/31 ; 2. de lijnstukken B1/31 worden van B uit onder gelijke 
hoeken gezien. 
68.3 Construeer B2 en B3 als B1 , /31 en B gegeven zijn. 
68.4 Van een stangenvierzijde 1Xf3BA is een positie gegeven waarbij 
1XA/ff3B. Construeer voor deze positie de asymptoten van elk. 
68.5 Bij een kruk-drijfstangbeweging beschouwt men een stand waar
voor LAIXB=n/2. Construeer voor deze stand de van A verschillende 
Er-punten. (Zie voor de betekenis van de gebruikte letters fig. 11). 

We maken omtrent T 1-posities van de tweede soort- waarvoor voldaan 
is aan c/>0 = c/> 1 =0, c/>2 = 1, a0 =ho =a1 =h1 =0- slechts de volgende opmer
king. De parametervergelijkingen van n1 kunnen worden geschreven als 

Xp*= -b2 -!b3t+ ... } 

Yp*=a2 +!a3t+... (68.9) 

Zp*= 1 +!c/>3t+ ... 
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mits t#O. Hieruit blijkt voor t~O: wanneer het vlak"#';. bij de beweging 
van een positie met rP #0 in een T 1-positie van de tweede soort komt, nadert 
de poollangs n 1 tot een eigenlijk punt, namelijk het punt ( -b2 , a2 ). 

69 T1-positles van een stangenvierzijde 

De positie van een stangenvierzijde waarvoor rt.A/I PB (fig. 39) is een T1 -

positie, die op grond van de opmerking aan het eind van de vorige 
paragraaf van de eerste soort is. In deze stand bestaat elk uit de oneigen
lijke rechte en de orthogonale hyperbool h door A en B die pr als asym
ptoot heeft. De andere asymptoot gaat dus door Q. Hieruit volgt dat h 
dan en alleen dan ontaard is als ABJ.tt.A. Slechts in dit geval is er een 

- -
Bl1-punt dat zodanig op pr ligt dat tt.A en PB van dit punt uit onder 
gelijke hoeken worden gezien. Het B/1-punt ligt dus dan en alleen dan 

op AB - en wel in het midden M van AB - als de configuratie van fig. 40 

optreedt. Is tt.A >AB dan is de baan van M een achtvormige kromme van 

de zesde graad die in het midden van tt.P een dubbelpunt bezit, dat 

fig. 39 fig. 40 

tevens middelpunt van de kromme is. In de stand van fig. 40 valt AB 
langs een dubbelpuntsraaklijn. De kromme sluit over een zekere afstand 
zeer nauw bij de dubbelpuntsraaklijnen aan. We hebben hier dus weer 
een voorbeeld van het gebruik van een B/1-punt ter verkrijging van een 
benaderde rechtgeleiding. In dit geval hebben we te doen met de recht
geleiding van Watt; deze werd door hem aan zijn stoommachine aange
bracht met het doel de zuigerstang bij benadering rechtlijnig te doen 
bewegen. 
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70 Banen bij de cardioidebeweging 

Bij deze beweging blijven twee elkaar in S snijdende lijnen I en m van if; 
steeds gaan door twee gegeven punten L en M van 11";.. Men ziet zonder 
moeite dat n1 de omgeschreven cirkel is van L,SLM (middelpunt C, 
middellijn d) en dat n2 de cirkel is met middelpunt S en straal d. Zij n 
een van I en m verschillende middellijn van n2 (fig. 41). De hoek tussen 
I en n verandert bij de beweging niet. Dit houdt in, dat het van S ver
schillende snijpunt N van n met n 1 een vast punt is. 

fig. 42 

fig. 41 

Elke middellijn van n2 blijft dus door een vast punt van n1 gaan. Gewa
pend met deze kennis, is het niet moeilijk de baan van een punt Q "# S 
van if; te bepalen. De middellijn QS blijft door een vast punt 0 van n 1 

gaan. Stellen we SQ = k, dan is de baan van Q dus de meetkundige plaats 
van de snijpunten van een veranderlijke rechte q door een vast punt 0 
van n 1 met de cirkel met straal k die het tweede snijpuntS van q en n1 

tot middelpunt heeft (fig. 42). 
Kiezen we 0 als oorsprong van een rechthoekig assenstelsel OXY waar-

--+ 
van de positieve x -as de zin heeft van oe, dan zijn de pootcoördinaten 
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ren(} van Q met elkaar verbonden door r=d cos 9±k. In rechthoekige 
coördinaten wordt de baan dus voorgesteld door 

(70.1) 

welke vergelijking de baan doet kennen als een bicirculaire kromme 
van de vierde graad die in 0 een dubbelpunt heeft met raaklijnen aan
gewezen door 

(70.2) 

Naar gelang van de ligging van Q onderscheiden we de volgende gevallen. 

70.1 Q valt in het middelpunt van n2 , dus: k=O. De baan is n1 dubbel 
geteld. 

70.2 Q ligt binnen n2 doch niet in het middelpunt van n2 , dus: O<k<d. 
De dubbelpuntsraaklijnen (70.2) zijn reëel en verschillend: 0 is een knoop
punt. De genoemde raaklijnen zijn OR 1 en OR2 waarin R1 en R2 de snij
punten zijn van n1 met de cirkel (0, k). De baan heet een limaçon van 
Pascal en is in fig. 43 geschetst. De limaçon heeft een dubbelraaklijn; 

fig. 43 fig. 44 

de raakpunten worden gevonden als de spiegelbeelden in 0 van de punten 

T1 en T2 van n1 waarvoor OT1 =0T2 =tk. 

Opgave 70.1 Bewijs de juistheid van deze bewering. 
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70.3 Q ligt op n2 , dus k = d. De raaklijnen in 0 vallen samen met de 
x-as: 0 is een keerpunt en dit bijzondere geval van de limaçon wordt 
een cardioide genoemd; aan dit geval ontleent de beweging haar naam. 
Ook nu is er een dubbelraaklijn met twee verschillende raakpunten 
(fig. 44). 

70.4 Q ligt buiten n2 , dus k>d. De door (70.2) aangewezen rechten zijn 
toegevoegd imaginair: 0 is een geïsoleerd dubbelpunt. Is d<k<2d dan 
is er een dubbelraaklijn met twee verschillende raakpunten U 1 en U 2 

(fig. 45). Er zijn in dit _geval twee l:l_uigpunten B1 en B2 die_ elkaars spiegel-

fig. 45 

beeld zijn in de x-as en die bij deze beweging tevens op eenvoudige wijze 
met passer en lineaal kunnen worden geconstrueerd. Het punt Q be
vindt zich in een buigpunt van zijn baan als bet op de buigcirkel van 
de beschouwde positie ligt. De buigcirkel heeft de middellijn d en raakt 
n2 uitwendig in de pool. We gaan nu uit van een willekeurige stand van Q. 
Eenvoudigheidshalve - maar niet van invloed op de algemeenheid - is 
biervoor genomen de positie waarvan de pool P valt in het tweede snij
punt van U 10 en n 1 • Voor deze stand is een van de twee cirkels getekend 
die door Q gaat, de middellijn d beeft en n2 uitwendig raakt in R. Opdat 
deze cirkels reëel en verschillend zijn, is noodzakelijk en voldoende dat Q 
ligt buiten de cirkel {S, d) en dat de cirkels (Q, -ld) en (S, -fd) elkaar 
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in twee verschillende punten - waarvan W er één is - snijden, dus dat 
d < k < 2d. In de stand van het bewegende vlak waarin R het raakpunt 
is van n 1 en n2 bevindt het punt Q dat de limaçon doorloopt zich op de 
buigcirkeL Het is duidelijk dat dit de stand is waarbij het tweede snijpunt 
P' van RS met n1 pool is. Het punt S is dan in het diametraal tegen
over P' gelegen puntS' van n 1 gekomen. Het buigpunt B 1 ligt nu op S'O 

en wel zodanig dat S'B1 =k en LP'S'B1 = LRSQ. Is k=2d (fig. 46), 

fig. 46 

dan vallen de beide raakpunten op de dubbelraaklijn samen in het snij
punt van de limaçon met oe dat het dichtst bij 0 ligt; dit punt is nu 
een undulatiepunt waarin ook de beide buigpunten B1 en B2 zijn samen
gevallen. Wanneer tenslotte k> 2d, zijn de buigpunten imaginair, evenals 
de raakpunten op de dubbelraaklijn. 

71 Cycloidale bewegingen 

De elliptische beweging en de cardioidebeweging zijn voorbeelden van 
cycloidale bewegingen. Bij zulke bewegingen zijn n1 en n2 cirkels, waar
bij toegestaan is dat één van deze cirkels in een rechte ontaard is. We 
kiezen speciale assenstelsels, zodanig dat n 1 en n2 in de nulpositie wor
den voorgesteld door 

X 2 + Y 2 -2RY=0 (71.1) 

en 

(71.2) 
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In fig. 47 zijn R en r positief. Als "'F;. over de hoek 4J gedraaid is, valt 
het punt (0, 0) van "'F;. samen met het punt A(a, b) van 1/1;_ terwijl het 
punt B pool geworden is, zodat n2 in de stand n2 * is gekomen. Zijn 
C en C* de middelpunten van n 1 en n2 * dan is 

R 
LAC*B= -LOCB 

r 

en dus 

R+r 
4J=--LOCB. 

r 

Hieruit volgt: 

r 
a=(R+r) sin-- 4>-r sin 4J, 

R+r 

r 
b=R-(R+r) cos-- 4J+rcos 4J. 

R+r 

(71.2) 

x 

fig. 47 

Men overtuigt zich er gemakkelijk van dat uit (71.2) volgt a0 =a1 =a2 =0, 
b0 = b1 , zoals voor speciale assenstelsels betamelijk is, en dat 

Rr 
b2=- --. 

R+r 

We oriënteren de X-as zo, dat b2 <0 en gaan over op kanonieke assen-
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stelsels door de eenheid van lengte zo te kiezen dat b2 = - 1. Dit voert 
tot r=R/(R-1), waarbij R#= 1 is verondersteld. We vinden nu 

Rz R l 
a= --sinR-1 4>- --sine/> j R-1 R-1 

R 2 R 
b=R- --cosR- 1 4> + --coscf> 

R-1 R-1 

(71.3) 

Uit (71.3) volgt voorn~ 1: 

1-R"- 1 . nn 
a= sm-
" R"- 2(R-1) 2 ' 

(71.4) 

Derhalve is: 

1-R2" 
a -0 a -(-1)" (n~O) zn- ' 2n+1- R2n-l(R-l) - (71.5) 

(71.6) 

Er is dus één geval waarin a"=O voor elke n, namelijk het geval R= -I; 
dan is r=! en de beweging is de elliptische. Hiervoor is a=O, b=cos 4> -1, 
zulks in overeenstemming met opgave VI, 50.3. We laten dit geval ver
der buiten beschouwing; dan is a2,.+ 1 :;60 voor n~ 1. Voor R__.oo 
levert (71.3): 

a=cf> -sin cf>, b=cos cf>-1, 

terwijl (71.5) en (71.6) voeren tot: 

Oz"=O, azn+t =( -1)"+1 l 
(n~ 1) . 

ho=O, hz,.=( -1)", b2 ,._ 1 =0 
(71.7) 

In dit geval is n 1 een rechte lijn en n2 een cirkel; de beweging heet een 
gewone cycloidale beweging. Het BI-punt van de nulpositie is voor elke 
cycloidale beweging de buigpooL Het exces is nul behalve bij de gewone 
cycloidale beweging waar dit punt een rechte lijn evenwijdig met n 1 

doorloopt. 
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Wegens b3 =0, is bij een cycloidale beweging met R#-! de cirkelloop
kromme ontaard in pn en een cirkel die de vergelijking 

(2R-l)(x2 + y 2)+3Ry=0 

heeft. De kromme br heeft als vergelijking 

{(R-1)(2R-1)y+3R2}(x2+y2 + y)-(R+ 1)y2 =0. 

Uit dit alles volgt dat 

3R ) 
1-2R 

(71.8) 

(71.9) 

(71.10) 

de Br-punten van de nulpositie zijn; de pool is namelijk wegens a3 # 0 
geen Br-punt. Het eerste van de punten (71.10) is het middelpunt van n2 

en doorloopt dus een cirkel. De kromme br 1 is ontaard met pn als ont
aardingsbesta·nddeel. Het tweede van de punten (71.10) is dus een Br1-

punt en om redenen van symmetrie zelfs een Brz-punt. Voor R-+oo 
verkrijgt men uit (71.10) de Br-punten (0, -1) en (0, -i) van de gewone 
cycloidale beweging. Voor R =-! en dus r = - 1 heeft men de cardioide
beweging. 
Het geval dat n2 een rechte is - in welk geval de beweging de inverse is 
van de gewone cycloidale beweging - wordt door de limietovergang 
R-+ 1 uit (71.3) verkregen. Het rechterlid van de formule voor a kan 
worden geschreven als 

R2 sin R- 1 -R sin tjJ 

R-1 

en de limiet van deze breuk voor R-+ 1 is de waarde die de afgeleide 
naar R van de teller aanneemt voor R = 1 ; de bedoelde limiet is dus gelijk 
aan - tjJ cos tjJ +sin cf>. Voor de limiet van het rechterlid van de tweede 
formule (71.3) vindt men op soortgelijke wijze: 1- cf> sin tjJ -cos cf>. Wan
neer n2 een rechte is, geldt dus 

a= -cf> cos t/J+sin t/J, b= 1-t/J sin cf>-cos cf>. 

Voor deze beweging is 

a2n=O, a2n+t=(-1)"+ 1 ·2n, (n~O)l 

b2n=( -1)"(2n-l), h 2n-1 =0. (n~ 1) 
(71.11) 

Het BI-punt (met exces nul) valt in de buigpooL De cirkelloopkromme 
is ontaard in pn en de cirkel x 2 +y2+3y=0; de vergelijking van de 



[VIII-71] CYCLOIDALE BEWEGINGEN 123 

kromme br is: 3(x2 +y2 +y)-2y2 =0. Het enige Br-punt is (0, -3); 
het is een Br2-punt. De banen zijn bij een cycloidale beweging cycloiden, 
uitgezonderd die welke door het middelpunt wordt doorlopen. De baan 
van een punt sluit zich - waarmee bedoeld wordt dat het deel van de 
baan dat reeds is afgelegd opnieuw wordt doorlopen - wanneer de pool 
op het tijdstip waarop hij weer met hetzelfde punt van n 1 samenvalt 
als bij de aanvang van de beweging, ook op n2 weer in zijn punt van 
uitgang is teruggekeerd. Dit geval doet zich dan en alleen dan voor als 
de omtrekken van n 1 en n2 een rationale verhouding bezitten, dus als 
Rfr rationaal is. Op kanonieke assenstelsels komt deze voorwaarde blijk
baar daarop neer dat R rationaal is. We bewijzen nog dat de banen in 
dit geval rationale krommen zijn. Zij R = p/q waarin q een natuurlijk 
en p een geheel getal is, terwijl p en q bovendien onderling ondeelbaar 
zijn. Voor het bewijs van de stelling is het voldoende de baan te beschou
wen van een punt (0, y) dat op dey-as ligt. Stellen we R2 /(R-1)=1X, 
y+R/(R-l)=fJ en </J=pt/1 dan is 

X = 1X sin qt/1- fJ sin pt/1, Y = - 1X cos qt/1 + fJ cos pt/1 + R 

de baan van dit punt. Bijgevolg is 

Z=X +iY= -1Xi eqi/JI +Pi ePl/11 +Ri (i2 = -1). 

Stelt men tg tt/I= w dan is 

l-w2 +2iw 
e"'1 =cos t/1 +i sin t/1 = ----

w2+ 1 

zodat 

Hieruit volgt dat X en Y rationale functies van w zijn. Is R irrationaal, 
of is R= oo, dan zijn de banen (met uitzondering van die van het middel
punt van n2 ) transcendent. We gaan bier niet verder op in; zie voor uit
voeriger beschouwingen [3, 2de stuk, blz. 103-140]. 

72 Het beginsel van de pantograaf van Sylvester 

We beschouwen een paralidogram A 0 ABC gevormd door vier stangen 
die in de hoekpunten scharnierend aan elkaar bevestigd zijn (fig. 48). 
Het scharnier bij A 0 is een vast punt van het vaste vlak if/;_. In het vlak 
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"11; dat vast met AB is verbonden, kiezen we een punt Q en in het vlak 
~ dat vast met BC verbonden is een punt R, zodanig dat t-,ABQ en _ _,.. 
b,.CRB rechtstreeks gelijkvormig zijn. De hoek waarvoor AB in positieve 

----+ 

zin moet worden gedraaid om langs AQ te vallen, zij rx. We stellen verder 

AQ=).AB; dan is CR=).- 1CB. Het is duidelijk dat een beweging 

fig. 48 

"'I;Jif/;_ ondubbelzinnig één beweging ~/"ft/;_ tot gevolg heeft. We be
wijzen nu: de baan q van Q bij de eerstgenoemde beweging is gelijkvormig 
met de baan r van R bij de tweede beweging en kan uit r worden afgeleid 
door draaiing om A 0 over de hoek rx en vermenigvuldiging ten opzichte 
van A 0 met de factor À.. 

Voor het bewijs beschouwen we A 0 , A en C als beeldpunten van de com
plexe getallen 0, z1 en z2 • Dan is Q het beeldpunt van z=z1 +À.z2 e111 en 
R dat van z'=z2 +).- 1z1 e-111 • Daar z=).z'ea1, volgt hieruit het gestelde. 
Het stangenparallelogram A 0 ABC met de beide koppeldriehoeken ABQ 
en CRB wordt de pantograaf of plagiograaf van Sylvester genoemd. 

73 Toepassing van het pantograaf-beginsel op de beweging van de 
stangenvierzijde 

Zij A 0 B0 BA een stangenvierzijde waarvan A 0A=r1> B0B=r2 , A 0 B0 =k, 

AB=c en C een punt in het koppelvlak zo gelegen dat AC=b en BC=a 
(fig. 49). De hoeken van t-,ABC noemen we rx, f3 en y. We voegen nog 
het stangenparallelogram A 0ACA 1 toe en verbinden hieraan de koppel-
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driehoek A 1 CC 1 die rechtstreeks gelijkvormig is met !::,ABC. Bij de 
beweging van de stangenvierzijde A 0B0 BA doorloopt C een koppel
kromme kc, B de cirkel (B0 , r 2 ) en A 1 de cirkel (A0 , b). Volgens de 
vorige paragraaf doorloopt C1 nu de cirkel die uit (B0, r2) ontstaat door 

03 Ao Bo 

fig. 49 

draaiing om A 0 over de hoek ex gevolgd door vermenigvuldiging ten 
opzichte van A 0 met de factor bjc, of- korter gezegd - de cirkel die 
door de gelijkvormigheidstransformatie (A 0 , ex, bjc) uit (B0 , r2 ) ontstaat. 
Het middelpunt C0 van bedoelde cirkel ligt dus zodanig dat t::,A 0 B 0 C0 

rechtstreeks gelijkvormig is met !::,ABC en de straal is br2 jc. Het blijkt 
dus dat C de kromme kc ook beschrijft wanneer C als koppelpunt wordt 
verbonden aan de stangenvierzijde A0 C0 C1Al> waarvan de afmetingen 

zijn: A 0 C0 =bkjc, A 0 A 1 =b, C0 C1 =br2 /c en A1 C1 =brtfc. We breiden 
deze vierzijde uit met het stangenparallelogram C0 C1 CC2 en verbinden 
hieraan de koppeldriehoek CB1 C2 die rechtstreeks gelijkvormig is met 
!::,ABC. Daar de richting van CC2 uit die van B0 B ontstaat door draaiing 

over de hoek ct, is dan CB1//B0 B; bovendien is CB1 =cb- 1 ·CC2 =r2 = 

=B0 B. Bijgevolg is B1 het vierde hoekpunt van het op BC en BB0 be

schreven parallelogram, zodat B0B 1 =a. Dit laatste is in overeenstem
ming daarmee dat volgens het pantograaf-beginsel het punt B1 een cirkel 
doorloopt die door de gelijkvormigheidstransformatie (C0, y, ajb) uit 
de cirkel (A0 , b) ontstaat. Het punt C beschrijft dus de kromme kc ook, 
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wanneer het als koppelpunt wordt verbonden met de stangenvierzijde 

C0 B0 B 1C2 met afmetingen B0 C0 =akjc, C0 C2 =ar1 jc, B0B 1 =a en 

B 1C2 =ar2 jc. Wanneer we nu nog eens de analoge redenering toepas
sen op C0 B0 B1 C2 uitgebreid met het stangenparallelogram B0 BCB1> 
vinden we de oorspronkelijke vierzijde A 0B0 BA met koppeldriehoek 
ABC terug. Met het bovenstaande is bewezen daf elke koppelkromme 
door drie stangenvierzijden kan worden voortgebracht, een stelling die 
afkomstig is van M. Roberts. We zullen fig. 49, die de samenhang van 
de drie vierzijden toont, de configuratie van Roberts noemen. 
De configuratie vertoont een aantal hijzonderheden waarvan we hier 
slechts twee noemen. De eerste is dat de polen P 1 , P2 en P 3 van de drie 
stangenvierzijden steeds op één lijn door C liggen, namelijk op de nor
maal van kc in het punt C. De tweede bijzonderheid - voor het eerst 
opgemerkt en verklaard door A. E. Richard de Jonge - is, dat ook 
de punten Q1 =(B1C2 ,B0 C0 ), Q2 =(A 1Cl>C0 A0 ) en Q3=(AB,A0 B0 ) 

collineair zijn. Het bewijs is eenvoudig. De hoeksnelheden van de kop
pelvlakken van de vierzijden B0 C0 C2 Bl> C0 A0A1C1 en A 0B0 BA ten op
zichte van het gemeenschappelijke gestel A0 B0 C0 noemen we opvolgend 

m1 , m2 en m3 • Dan is m1 de hoeksnelheid van de krukken C0 C1 en B0 B, 

m2 die van A 0 A en C0 C2 , w 3 die van A 0 A 1 en BoB~> steeds ten opzichte 
van genoemd gestel. Volgens IV, 34, Toep. 1 is nu: (A 0 B0 Q3)=m2 fml> 
(BoCoQd=m3/m2 , (C0 A0 Q2 )=wdm3 • Hieruit volgt 

(AoBoQ3)(BoCoQ 1)( CoAoQ2) = 1. 

Dus zijn Q 1 , Q2 en Q3 collineair. 

74 De koppelkromme: vergelijking, graad en geslacht 

Bij de beweging van het koppelvlak beschouwen we de verzameling "/"' 
van alle posities van dit vlak waarbij A op de cirkel (A 0 , r1) en B op de 
cirkel (B0 , r2 ) ligt. De enige eis die we stellen is dat twee zulke posities 
in elkaar kunnen worden overgevoerd door een beweging van het koppel
vlak waarbij dit voortdurend met het gestelvlak blijft samenvallen. Aan 
die beweging stellen we evenwel niet de eis dat A daarbij steeds op (A0 , r1) 

en B op (B0 , r2 ) blijft. Is bijvoorbeeld S een stand van het koppelvlak 
die geleverd wordt door de positie A 0B0BA van de stangenvierzijde 
waarbij AB en A 0 B0 elkaar in Q snijden (fig. 50) dan geeft rotatie van 
het koppelvlak over een geschikte hoek 2<X om Q een stand S' waarbij 
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A en B overgegaan zijn in hun spiegelbeelden A' en B' in A 0B0 • Daar 
A' en B' op (A0 , r1) opvolgend (B0 , r2 ) liggen, behoort S' tot de ver
zameling "f/. Er is echter geen sprake van dat tijdens de beweging die 
we hebben uitgevoerd om van de stand S tot de stand S' te komen (de 
genoemde rotatie om Q dus) de punten A en B voortdurend op (A 0 , r1) 

en (B0 , r 2 ) hebben gelegen. Ook is het niet zeker dat de vierzijde A 0 B0 BA 
zonder scharnieren tijdelijk los te maken door een beweging in de sym
metrische stand A0 B0 B'A' kan worden gebracht. We zullen ons tot en 
met§ 80 op het volgende standpunt plaatsen: onder een koppelkromme 
verstaan we de meetkundige plaats van een punt in het koppelvlak wanneer 
dit vlak alle posities inneemt die tot de verzameling "f/ behoren. Het is niet 

V 

Q 

x 

fig. 50 fig. 51 

uitgesloten dat zo nu en dan in plaats van koppelkromme ons het woord 
baan ontsnapt; dit geschiedt dan meestal om een korte formulering moge
lijk te maken. Dit standpunt noemen we het analytische standpunt. Dit
zelfde standpunt nemen we in ten aanzien van de poloden. 
We gebruiken voor de afmetingen van de stangenvierzijde en de zijden 
van de koppeldriehoek de notaties van de vorige paragraaf. Ten opzichte 
van het in fig. 51 aangegeven assenstelsel OXY mogen A en B worden 
aangewezen door (xt> y 1 ) en (x2 , y 2 ). Dan is dus 

(74.1) 

Is Ijl de hoek tussen AC en de X-as, dan zijn de coördinaten van C: 

x=x1 +b cos i/J=x2 +a cos(i/J+y), 

y= Yt +b sin i/J=y2 +a sin (1/J+y). 

(74.2) 

(74.3) 
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Eliminatie van xl> y 1 , x 2 en y 2 uit (74.1), (74.2) en (74.3) levert: 

2bx cos t/1 + 2by sin t/J=x2 + y 2 +b2 -r1 2 

(74.4) 
2a(x-k) cos (t/1 + y)+ 2ay sin(t/1+ y)=(x-k)2 + y 2 +a2-r2 2 • 

We schrijven de laatste vergelijking als 

{2a(x-k) cosy+2ay sin y} cos t/1+ 

- {2a(x-k) sin y-2aycos y} sin t{l=(x-k)2 +y2+a2-r2 2 

en _elimineren t{l uit deze vergelijking, (74.4) en de betrekking 

sin2 t/1 +cos2 t{l = 1. 

We vinden dan als vergelijking van de koppelkromme kc: 

uz + V2 = W2, 

waarin 

U= a{(x-k) cosy+ y sin y }(x2 + y 2 + b2- r12)+ 

-bx{(x-k)2 + y 2+a2 -r2 2 }, 

V= a{(x-k) sin y-y cosy }(x2 + y 2 + b2- r1 2) + 

+by{(x-k)2 + y2 + a2- r22}, 

W=2ab[ {x(x-k)+ y 2 } sin y- ky cosy]. 

(74.5) 

(74.6) 

(74.7) 

(74.8) 

Hieruit blijkt dat de koppelkromme van de zesde graad is. Schrijft men 
de vergelijking in homogene rechthoekige coördinaten x, y en z en stelt 
men vervolgens y=ix+À.z, dan blijkt dat het eerste lid van de op nul 
herleide vergelijking van de koppelkromme voor elke waarde van À. de 
factor z3 bevat en voor À.= 0 zelfs de factor z4 • Dit betekent dat het 
isotrope punt (1, i, 0) een drievoudig punt is en dat y=ix een van de 
raaklijnen in dit punt is. 

Opgave 74.1 Verifieer dit. 

Evenzo is y= -ix een raaklijn in het drievoudige punt (1, -i, 0). Hier
uit blijkt, dat de oorsprong, dus het punt A0 • een brandpunt is van de 
koppelkromme. Ook B0 is dus een brandpunt en - op grond van de 
stelling van Roberts - ook het punt C0 zo gelegen dat ~A0B0C0 recht
streeks gelijkvormig is met ~ABC. Deze drie punten zijn de speciale 
brandpunten van de koppelkromme. 
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Een punt van de koppelkromme is een dubbelpunt als het met twee 
verschillende standen van de vierzijde correspondeert en eveneens als 
het correspondeert met een stand van de vierzijde van waaruit deze 
zijn beweging op twee verschillende wijzen kan voortzetten. Het 
laatste geval doet zich alleen voor als er twee polen zijn, dus als er 
een stand mogelijk is waarbij A en B op A 0 B0 liggen. In dit geval 
wordt de vierzijde strekbaar genoemd. We sluiten dit geval voorlopig 
uit. Dan behoren bij een dubbelpunt C dus twee verschillende standen 
A 0 B0B1A 1 en A0 B0 B2A2 van de stangenvierzijde. Hierbij zijn A1 

en A2 elkaars spiegelbeeld in A 0 C en B1 en B2 elkaars spiegelbeeld 
in BoC. Daar LA1CB1 =LA2CB2=y, is LA1CA2=LB1CB2 zodat 
LA0 CA2 = LB0 CB2. Hieruit volgt dat LA0 CB0 = y. Opgemerkt zij dat 
voor een andere stand dan in fig. 52 ook kan gelden LA0 CB0 =n-y. 
Een dubbelpunt van de koppelkromme ligt dus op de omgeschreven cirkel 
Q van de brandpuntsdriehoek A 0 B0 C0 • Omgekeerd is elk op Q gelegen 
punt van de koppelkromme een dubbelpunt, iets waarvan de lezer zich 
zonder moeite kan overtuigen. De dubbelpunten zijn dus de snijpunten 
van Q met de koppelkromme. Daar de laatste van de zesde graad is, 

c 

fig. 52 

zijn er twaalf snijpunten; hieronder zijn de isotrope punten, die voor zes 
snijpunten tellen. Dus zijn er nog zes eigenlijke snijpunten. Op Q liggen 
dus drie dubbelpunten, die natuurlijk niet steeds alle reëel zijn. Daar een 
drievoudig punt voor drie dubbelpunten telt, heeft de koppelkromme in 
het geval van een niet-strekbare stangenvierzijde negen dubbelpunten. 
Een niet-ontaarde kromme van de n-de graad heeft ten hoogste 
!(n-l)(n-2) dubbelpunten. Voor n=6 is dit aantal dus tien. Het ver
schil tussen het maximale aantal dubbelpunten en het aanwezige aantal 
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dubbelpunten heet het geslacht van de kromme. Koppelkrommen van 
niet-strekbare stangenvierzijden zijn dus zesdegraadskrommen met ge
slacht één. Daar alleen krommen met geslacht nul rationaal zijn, leveren 
alleen strekbare stangenvierzijden rationale koppelkrommen. 

75 De koppelkromme: ligging van de dubbelpunten 

Om de ligging van de dubbelpunten op Q nader te onderzoeken, beschou
wen we Q als de eenheidscirkel in het complexe vlak. Dan zijn A0 , B0 en 
C0 beeldpunten van eenheidsgetallen c1 , c2 en c3 (fig. 52). We kiezen 

fig. 53 

het beeldpunt van het getal 1 zodanig dat c1 c2 c3 = l. In fig. 52 zij voorts 

A0 C=u, B0C=v en LA0 CA 1 =c/J. Dan is 

r1 2 =b2 +u2 -2bu cos cp, r/=a2 +v2 -2av cos cp, 
waaruit volgt 

av(r1 2 -b2 -u2)=bu(r2 2 -a2 -v2 ). 

Zij het dubbelpunt C het beeldpunt van z, dan is 

2 ( )(- -) ( )( _1 _1) (z-c1)2 
u = z-c1 z-c1 = z-c1 z -c1 =----

Analoog is 

c2z 

Voor (75.1) kunnen we dus schrijven: 

avc2 {z2 + (r1 2 -b2 -2)c1z+c1 2 } = 
=buc1 {z2 + (r2 2 -a2 -2)c2z+ c2 2}. 

c1z 

(75.1) 

(75.2) 
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Daar de driehoeken CA 0 C0 en CB0 C0 bij A 0 en B0 gelijke hoeken heb

ben, is de verhouding van hun oppervlakten : u· A0 C0 : v · B0 C0 = bu : av. 
De oppervlakte van ,6.CA0 C0 is: 

of 

1 
t(z+z- 1) Ti(z-z- 1} z2 +1 z2 -l z 

t t(cl+c.- 1) 
1 

Ti(c1 -ct- 1) 

t(cJ+cJ- 1) 
I t 

Ti(cJ-cJ-) 

(z-c1)(z-c3)(c1-cJ) 

4ic1CJZ 

1 

1 
c12 + 1 c12 -l =-- Ct 

8ic1c3z 

CJz+l cJz-1 CJ 

• 

Vervangt men c1 door c2 dan vindt men de oppervlakte van ,6.CB0 C0 • 

Dus geldt : 

bu:av=c2(z-c1)(c1 -c3):c1(z-c2)(c2 -c3) . 

Hierdoor kan men voor (75.2) schrijven : 

(cz -cJ)(z-c2){z2 +(r1 2 -b2 - 2)c1z+c1 2} = 

=(c1 -c3}(z-c1){z2 +(r2 2 -a2 - 2)c2z+c2 2 } . (75.3) 

De beeldpunten van de wortels d1, d2 en d3 van (75.3) zijn de dubbel
punten van de koppelkromme. Als we (75.3) op nul herleiden, wordt 
de coëfficiënt van z3 blijkbaar c2 -c1 en de bekende term: 

c1c22(c 1 -c3)-c12Cz(C2 -c3)=Ct -Cz. 

Hieruit volgt d1 d2d3 = 1 en het ligt voor de hand de meetkundige beteke
nis hiervan te zoeken. Het is direct duidelijk dat de gevonden betrekking 
tot gevolg heeft arg c1 - 1d1 +arg c2 - 1d2 +arg c3 - 1d3 =0 (mod 2n). Is 
D, het beeldpunt van d1 (i=l,2,3) dan is dus bgA0 D1 +bgB0 D2 + 
+ bg C0D 3 =0 (mod 2n}. Is S het snijpunt van Q en de lijn door C0 

evenwijdig met D 1D 2 (fig. 53) dan is bg C0 D1 + bg SD2 =0 (mod 2n); 
schrijven we hiervoor : 

bgC0D3 + bgD3A0 +bgA0D1 + bgSB0 +bgBoDz=O(mod 2n), 

dan blijkt bg D 3 A0 + bg SB0 =0 (rood 2n) en dit betekent SD3 / /A 0 B0 • 

Uit deze constructie, die aanduidt hoe bij gegeven brandpunten uit twee 
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dubbelpunten het derde kan worden gevonden, blijkt dat elk dubbelpunt 
ten opzichte van de brandpuntsdriehoek isogonaal verwant is (vgl. IX, 
84-86) met het oneigenlijke punt van de verbindingslijn van de beide 
andere dubbelpunten. In deze uitspraak mogen de woorden dubbelpunt 
en brandpunt worden verwisseld. Deze wederkerige relatie tussen de 
driehoeken A 0 B0 C0 en D 1D2 D 3 wordt de Cayley-ligging genoemd. 

76 De koppelkromme: verdere bijzonderheden omtrent de 
dubbelpunten 

76.1 De vergelijking (75.3) heeft dan en alleen dan c1 als wortel wanneer 
r 1 =b. Het brandpunt A 0 is dus dan en alleen dan dubbelpunt van de 

koppelkromme als A0 A =AC. Nodig en voldoende opdat A 0 en B0 

dubbelpunten zijn, is r1 =b, r2 =a; het derde brandpunt is nu ook een 
dubbelpunt. Koppelkrommen waarvan de brandpunten samenvallen 
met de dubbelpunten, heten krommen van Alt. 

76.2 Het dubbelpunt C van fig. 52 is een knooppunt als de polen P 1 en P2 

die bij de twee corresponderende posities van de stangenvierzijde be
horen, niet op één lijn door C liggen; immers in dat geval zijn de raak
lijnen in C aan de kromme kc verschillend. Hierbij is verondersteld dat 
de genoemde posities reëel zijn. Is dit laatste niet het geval, doch is C 
wel reëel, dan is C een geïsoleerd dubbelpunt. Gaat P 1P2 door C dan 
vallen beide dubbelpuntsraaklijnen langs de lijn door C loodrecht op 
P1P2 , tenminste als P 1 en P 2 verschillend zijn. In dit geval heeft men 
(fig. 54): 

P 1C:P2 C=P1A 0 :P2A 0 =P1B0 :P2 B0 , 

waaruit volgt dat de loodlijn in A 0 op CA0 en die in B0 op CB0 door bet
zelfde punt D van P 1P 2 gaan. Hieruit blijkt dat P 1P 2 valt langs de 
door C gaande middellijn van Q en zelfs dat P 1 en P 2 elkaars beeld zijn 
bij de inversie met Q als grondcirkeL Het is duidelijk dat kc nu in C 
aan Q raakt. In C vallen dus twee dubbelpunten samen en de door C 
gaande takken van kc raken alle in C aan de raaklijn in C aan Q. In dit 
geval is C een zelfcontactpunt van kc. 
Vallen P 1 en P 2 samen met C, dan is C een keerpunt van kc. Zijn gegeven 
de cirkel Q en twee punten P 1 en P 2 op Q dan is het niet moeilijk een 
stangenvierzijde A0 B0 BA met koppeldriehoek te vinden waarvan de 
koppelkromme P 1 en P 2 als keerpunten bezit. Om te beginnen ligt een 
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van de gestelpunten (in de figuur B0 ) op de as van P 1P 2 (fig. 55). Het 
tweede gestelpunt A0 kiezen we willekeurig evenals het punt B, dat na-

tuurlijk in de beide standen op P 1B0 en P2 B0 ligt, zodanig dat B0 B 1 = 
=B0 B2 • In de beide standen ligt A in A 1 en A 2 en wel zo, dat P1 A 1 = 
=PzA2 • Daar LAzA0 B0 =!bgPA0 B=LA0 P1Bo=LPtAoBo, is 

,6.A0A2B0~ 6A0 A 1B0 , 

zodat LA0 A 2B0 = LA0 A1B0 en A2B0 =A 1B0 • De driehoeken P 1A 1B0 

en P 2A 2B0 hebben dus de zijden twee aan twee gelijk en zijn derhalve 
congruent. Derhalve is LA0 A2B0 =LP 1A1B0 • In verband met het reeds 
gevondene besluiten we hieruit tot LA0 A 1B0 = LA0 A2 B0 =n/2. Der
halve worden A 1 en A 2 gevonden als de snijpunten van P1A0 en P2 A 0 met 

de cirkel Q 0 beschreven op de middellijn A 0 B 0 • 

Ao 

fig. S4 fig. ss 

De Cayley-ligging van brandpunts- en middelpuntsdriehoek heeft als 
gevolg dat het derde dubbelpunt D 3 ligt op de lijn door B0 evenwijdig 
met A 0 C0 ; in 't algemeen is D 3 geen keerpunt. Wel bestaan stangen
vierzijden die een koppelkromme met drie keerpunten P1 , P2 en P 3 

kunnen leveren. Zijn deze keerpunten gegeven, dan kan men voor A 0 

een van de snijpunten van de as van P 2 P 3 met de omgeschreven cirkel Q 

van ,6.P1P2 P3 nemen en als B0 een van de snijpunten van Q met de 

as van P 1 P 3 (fig. 56). Het derde hoekpunt C0 van de brandpuntsdriehoek 

ligt op de as van P 1 P2 • De lijnen A 0 P 1 , B0 P2 en C0 P 3 vormen een drie
hoek A'B'C' waarvan Q de negenpuntscirkel is en P 1P2 P3 de voetpunts-
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driehoek van het hoogtepunt. De punten A3 en B3 zijn de snijpunten 

van P 3 A 0 en P 3 B0 met de cirkel Q op A 0B 0 als middellijn; verder is 

P1P 2 =2A3B 3 • 

C' fig. 56 

76.3 Voor een aantal speciale gevallen is hierboven gebleken, dat bij 
gegeven brandpuntsdriehoek en dubbelpuntsdriehoek een stangenvier
zijde kan worden gevonden met bijbehorend koppelpunt, zodanig dat 
de voortgebrachte koppelkromme de hoekpunten van de genoemde drie
hoeken tot brandpunten en dubbelpunten heeft. We behandelen het 
algemene probleem. Op een cirkel Q, die we opvatten als de eenheidscirkel 
in het complexe vlak, zijn de punten A0 , B0 en C0 gegeven die de beeld
punten zijn van de complexe getallen c11 c2 en c3 alsmede de punten 
D1 , D 2 en D3 , beeldpunten van de getallen d1 , d2 en d3 . We veronder
stellen dat aan c1c2c3 =d1d2d3 =1 voldaan is en stellen de vraag of er een 
koppelkromme bestaat met brandpunten A 0 , B0 en C0 en dubbelpunten 
Dl> D 2 en D3 • Indien er zo'n kromme bestaat, kan zij worden voortge
bracht door een stangenvierzijde A0 B0 BA waaraan een koppelpunt C 

verbonden is, zodanig dat 6ABC- 6A0 B0 C0 • We stellen B0 C0 =a0 en 

A 0 C0 =b0 en gebruiken verder de boven ingevoerde notaties. Blijkbaar 
is a=a0cfk=c sin IX/Sin"'· Nu is 

sin2 IX 1-cos 2rx 2_e21"-e-2ia 2- c2/c3 - c3/c2 
--= 

2_e211_e-2ïy = , 
sin2 "/ 1-cos 21 2-c1/c2-c2/cl 

of 

sin2 IX cl(c2-c3)2 
--= 

c3(c2- c1) 2 · sin2 "/ 
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Hieruit volgt: 

a2 -- ct(c2-c3)2 2 b2- cict-c3)2 2 
----::-C, - C 
c3(c2- c1)2 c3(c1- c2)2 

(76.1) 

waarbij de tweede formule uit de eerste ontstaat door a te vervangen door 
ben c1 en c2 te verwisselen. Nemen we c willekeurig dan kunnen we bij 
gegeven A 0 , B0 en C0 met behulp van (76.1) de lijnstukken a en b be
rekenen. Met a, b en c als zijden kan de koppeldriehoek ABC worden 

geconstrueerd. De lijnstukken A0 A=r1 en B0 B=r2 kunnen we wille
keurig kiezen, mits zo, dat een vierzijde A 0 B0 BA mogelijk is. Deze vier
zijde doet C een koppelkromme doorlopen met A0 , B0 en C0 als brand
punten. Opdat deze kromme de punten D 1 , D 2 en D3 als dubbelpunten 
heeft, moeten we r 1 en r 2 geschikt kiezen. Dit laatste kan worden bereikt 
door ervoor te zorgen dat de vergelijking (75.3) de wortels d1 , d2 en d3 

heeft. Door in de op nul herleide vergelijking (75.3) de coëfficiënt van z2 

te bepalen en deze in verband te brengen met o1 =d1 +d2 +d3 vindt men 

c1(c2-c3) ( 2 b2) + c2(c1-c3) ( 2 2)- ~ r1 - r2 -a -s1 -ut. (76.2) 
c2-c1 c1-c2 

waarin s1 =c1 +c2 +c3 • Overgang op de toegevoegd complexe relatie 
levert 

waarin s2 =c1c2 +c2 c3 +c3 c1 en 02 =d1d2 +d2 d3 +d3d1 • 

Uit (76.2) en (76.3) volgt: 

waarmee r1 en r2 bekend zijn. 

(76.3) 

(76.4) 

Daar c willekeurig kan worden gekozen, blijkt uit het bovenstaande dat er 
een collectie van oo 1 koppelkrommen bestaat die gegeven brandpunten en 
dubbelpunten bezitten, met dien verstande dat de brandpuntsdriehoek en de 
dubbelpuntsdriehoek de Cayley-ligging dienen te vertonen. Uit de formules 
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(74.5) tot en met (74.8) blijkt dat de vergelijking van de collectie in de 
vorm 

ulz+ v1z=czw1z 

kan worden geschreven, waarin 

u1 =ao{(x-k) cosy+ y sin y}(x2 +y2 +b2 -r12 )+ 

+box{(x-k)2 + yz +a2-rzz}, 

v1 =ao{(x-k) sin y-y cos y}(x2 + y 2 +b2- r1 2)+ 

+boy{(x-k)2+ yz +a2-rzz}, 

w1 =aobo(x2 +y2 -kx-kycotgy), 

terwijl r 1 2 -b2 en rl-a2 gegeven zijn door (76.4). 
Uit (76.5) blijkt dat de bedoelde collectie een bundel is. 

n Dubbelpuntskrommen 

(76.5) 

Zijn A, B en C drie verschillende punten dan zullen we onder de hoek 
---->- ->-

waaronder AB van C uit gezien wordt, verstaan: de hoek waarover CA 
in tegenwijzerzin om C moet worden gedraaid om in richting en zin met 
->-
CB overeen te stemmen. Is C koppelpunt van een stangenvierzijde 
A0 B0 BA, dan bevindt C zich volgens § 74 dan en alleen dan in een dub-

--+ -----+ 
belpunt van zijn baan als AB en A0B0 van C uit gezien worden onder 
hoeken die op een geheel veelvoud van n na gelijk zijn. Voor een gegeven 
stand van A0 B0 BA is dus de meetkundige plaats van de punten in het 
koppelpunt die zich in een dubbelpunt van hun baan bevinden, een 

---->- -----+ 
kromme I met de eigenschap dat van elk punt van I uit AB en A0 B0 wor-
den gezien onder hoeken met gelijke tangenten. 
Veronderstel dat A(xl> y1) en B(x2 , y2) punten zijn die van het punt 
C(x, y) uit gezien worden onder een hoek y waarvan de tangens gelijk 
is aan À. Zijn fjJ en Ijl de hoeken van CA en CB met de positieve x-as 
(fig. 57) dan is Ijl- fjJ = y (mod n); hieruit volgt 

À{l +tg"' tg f/J)=tg Ijl-tg f/J. 

Wegens 
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kan men hiervoor schrijven 

y 

0 

x1 J1l 
A.{x2+y2-(x1 +x2)x-(y1 +y2)y+x1x2+Y1Y2- X2J2l =0. (77.1) 

x y 1 

C(K,y) 

x 
fig. 57 

Opgevat als vergelijking in x en y, stelt (77 .1) de cirkel voor die de meet-
---+ 

kundige plaats is van de punten van waaruit AB gezien wordt onder een 
hoek waarvan de tangens gelijk is aan A.. Om (77.1) snel te kunnen neer
schrijven bedenke men dat 

C1=x2+y2-(x1 +x2)x-(y1 +y2)y+x1x2+Y1Y2=0 

de vergelijking in normaalvorm is van de cirkel op AB als middellijn 
en dat 

X1 Y1 

11 = x2 y 2 =0 
x y 1 

de vergelijking is van AB; met betrekking tot deze determinant zij op
gemerkt dat in de eerste en tweede rij in deze volgorde de coördinaten 

---7 

staan van het beginpunt en het eindpunt van AB. Passen we het boven-
staande toe op de stangenvierzijde A 0 B0BA dan kunnen we de vergelij
king van/gemakkelijk vinden. Is C2 =0 de vergelijking van de cirkel op 

A 0 B0 als middellijn en /2 = 0 de vergelijking van A 0 B0 dan vindt men 
telkens twee punten van f door de cirkels 

A.C1 -11 =0 en A.C2 -I2=0 (77.2) 

met elkaar te snijden. Eliminatie van A. geeft nu als vergelijking van f: 
(77.3) 
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Hieruit blijkt dat f een circulaire kromme van de derde graad is, die gaat 
door de punten A0 , B0 , A en B en door het snijpunt Q van A0 B0 en 

----->- ---+ 
AB. Daar een punt van waaruit A0 B0 en AB worden gezien onder hoeken 

-->- ---+ 
met dezelfde tangens, tevens een punt is van waaruit A 0 A en B0B onder 
hoeken met gelijke tangenten worden gezien, gaat f ook door de pool P. 

Hebben de cirkels op A 0 A en B0 B als middellijnen de normaalvergelij
kingen C3 =0 en C4 =0 en zijn verder 13 =0 en /4 =0 de op doelmatige 
wijze geschreven vergelijkingen van A 0A en B0 B dan wordt f ook voort
gebracht door de cirkelbundels 

(77.4) 

Men noemt f de dubbelpuntskromme behorende bij de beschouwde stand 
van de stangenvierzijde. In een ander verband en onder een andere naam 
zullen we deze kromme nog ontmoeten in IX, 93 en 97. Voor het ogen
blik willen we ons nog bezighouden met de vraag naar de nodige en 
voldoende voorwaarde waaronder f een dubbelpunt heeft, dus ratio
naal is. Als f een dubbelpunt bezit, is er een waarde van JL zodanig dat 
de beide cirkels (77.4) door dit punt gaan. Een van dit dabbelpunt ver
schillend snijpunt van de genoemde cirkels ligt ook op f Indien echter 
de cirkels zo'n snijpunt zouden bezitten, zou elk van de cirkels zeven 
punten met f gemeen hebben en dit is onmogelijk tenzijfontaard is in 
een cirkel en een rechte. Hieruit volgt dat de beide exemplaren van de 
cirkelbundels (77.4) die door het dubbelpunt gaan elkaar in dit punt 
raken en bovendien, dat het slechts voor één waarde van JL mag voorkomen 

B 

fig. 58 

dat de cirkels (77.4) elkaar raken. Zij nu in fig. 58 M 1 het middelpunt 
--+ 

van een cirkel door A0 en A die de punten bevat van waaruit A0 A onder 
de hoek b wordt gezien; de straal van deze cirkel is p1 =r1/2 sin b. 
Analoog bevat de cirkel (M 2 , p2) met p2 = r 2 /2 sin b de punten van 

---->-
waaruit B0 B onder de hoek b wordt gezien. Met de in de figuur aange-
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geven notaties vindt men dan als nodige en voldoende voorwaarde dat 
deze cirkels elkaar raken: 

M 1M 2 2 =d2 = {p1 cos(</>1 -b)-pz cos(</>2 -J)P+ 

+ {p1 sin(</>1 -J)-pz sin(</>2 -J)+k}2 =(p1 +ep2 ) 2 , 

waarin e= 1 of e= -1 al naar gelang er sprake is van uitwendige of in
wendige raking. De voorwaarde voor raking kan worden geschreven als: 

of: 

2k{p1 sin(</>1 -b)- Pz sin(</>z -J)} + 

+P-2ep1pz -2p 1pz cos(</>z -</>1)=0, 

4kc cos </> ± 4kc sin </> cot {)-

- {2er1rz + 2r1r2 cos (</>2 - 4> 1)}(1 +cot2 J) =0. (77.5) 

Is S het vierde hoekpunt van het parallelogram opgespannen door 
---->- -->-
AB en AA0 (fig. 58) dan is 1 

BS2 =r12 +r2 2 - 2r1r2 cos (</> 2 - </>1) =k2 + c2 - 2kc cos 4>; 

bedenkt men voorts dat de beide cirkels waarvan hier sprake is in de 

bundels (77.4) worden aangewezen door JL=tg J dan vindt men voor Jl 
de vergelijking: 

{P +c2 - (r1 +er2 ) 2 - 2kc cos</> }JL2 ±4kcJL sin <P + 

+ {P+c2 -(r1 +er2 ) 2 +2kc cos</>} =0. 

Deze vergelijking heeft nu volgens het boven gezegde een dubbele wortel, 
zodat 

4Pc2 - {k 2 +c2 -(r1 +er2) 2 } 2 =0, 

of: 

(r1 +er2 +k+c)(r1 +er2 -k-c)(r1 +er2 -k+ c)(r1 +er2 +k-c) =0. 

Is e= 1 dan voert dit tot r1 +r2 =k+c; is e= -1 dan vindt men 

(r1 -r2 -k+c)(r1 -r2 +k-c)=0, 

hetgeen betekent dat aan tenminste één van de gelijkheden r 1 +c=r2 +k 
en r1 +k=r2 +c moet zijn voldaan. De meetkundige betekenis van dit 

resultaat is: als f een dubbelpunt heeft, is de stangenvierzijde strekbaar. 
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Er is dan in elke niet gestrekte stand een cirkel die aan de vier zijlijnen 
raakt, tenzij de gelijkheden r 1 + c = r 2 + k en r 1 + k = r 2 + c tegelijk gel
den en A0 B0 BA een parallelogram is. Is I het middelpunt van zo'n 
cirkel (fig. 59) dan leert een eenvoudige meetkundige beschouwing dat 
--+ -
A0A en B0 B van I uit worden gezien onder hoeken met dezelfde tangens 

B 

fig. 59 

en dat de cirkels A0 Al en B0 Bl elkaar in I raken. Hieruit volgt dat I 
een dubbelpunt van fis. De st rekbaarheid van de stangenvierzijde is dus 
niet alleen een nodige, maar ook een voldoende voorwaarde opdat f een 
dubbelpunt heeft. 
Als A0 B0 BA een parallelogram is, luidt de vergelijking van f volgens 
(77.2): 

k(y-r1 sin t/> 1)(x2 +y2 -kx)-

-ky{X2 + y 2-(k+ 2r1 cos t/> 1)x-2r1 y sin t/>1 +kr1 cos t/> 1 +r/} =0. 

Hieruit blijkt dat f nu ontaard is in de oneigenlijke rechte en de ortho
gonale hyperbool met vergelijking 

x 2 sint/>1 -2xycost/>1 -y2 sint/>1 -kxsint/>1 +(r1 +kcost/>1)y=0. 

Deze hyperbool gaat, zoals te verwachten was, door de hoekpunten van 
het parallelogram; zijn middelpunt valt samen met het snijpunt van de 
diagonale en de asymptoten zijn evenwijdig met de deellijnen van de 
hoeken van het parallelogram. Is het parallelogram een ruit - dus is 
ook nog voldaan aan r 1 +r2 =k+c- dan is de hyperbool ontaard in de 
diagonalen van de ruit. 

78 Ontaarde dubbelpuntskrommen 

Een kromme van de derde graad kan ontaarden in een kegelsnede en een 
rechte lijn; de kegelsnede kan in twee rechten ontaard zijn. Bij een circu-
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laire derdegraadskromme dient een van de ontaardingsbestanddelen de 
isotrope punten te bevatten. In het geval van de dubbelpuntskromme kan 
een van de ontaardingsbestanddelen, dus de oneigenlijke rechte zijn. Bij 
de dubbelpuntskromme is dit dan en alleen dan het geval als A 0 B0 BA 
een parallelogram is. 

Opgave 78.1 Overtuig u hiervan door beschouwing van het homogene 
derdegraadsdeel van de in rechthoekige coördinaten uitgeschreven ver
gelijking (77.2). 

Is de dubbelpuntskromme ontaard in een eigenlijke rechte I en een 
kegelsnede dan bevat de laatste de isotrope punten, zodat zij een cirkel 
is waarvan we (zie boven) mogen veronderstellen dat hij niet ontaard is 
in de oneigenlijke en een eigenlijke rechte. Dit betekent dat van de pun
ten P=(A0 A, B0 B) en Q=(A0 B0 , AB) er tenminste één eigenlijk is. Het 
is direct duidelijk dat I niet een van de lijnen A 0B0 , A0 A, B0B en AB kan 
zijn. Voor !zijn dus de mogelijkheden l=AB0 , l=A0Ben l=PQ. De eerste 

----+ ---->-
twee zijn gelijkwaardig. We nemen het geval!:AB0 • Daar A 0B0 en AB 

----+ --+ 
en evenzo A 0 A en B0 B van elk punt van luit gezien worden onder hoeken 
die op een veelvoud van n na gelijk zijn, is A0 B0 BA symmetrisch ten op
zichte van AB0 ; de vierzijde is een vlieger (fig. 60). Het andere ontaar
dingsbestanddeel vanfis de omgeschreven cirkel van de vierhoek A 0 BPQ. 

Q 

fig. 60 fig. 61 

Opgave 78.2 Overtuig u ervan dat inderdaad vanuit elk punt van deze 
----+ --+ 

cirkel A0 A en B0B onder hoeken met dezelfde tangens worden gezien. 
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Is I de lijn PQ dan is het andere ontaardingsbestanddeel van f de omge
schreven cirkel van A0 B0BA. In dit geval is A 0B0 BA dus een koorden
vierhoek en wel een zeer bijzondere, omdat van elk punt van genoemde 

-->- -----+ 

cirkel uit A 0 A en B0 B onder hoeken met gelijke tangens worden gezien, 
--->- -terwijl voor A 0 B0 en AB hetzelfde geldt. Hiervoor is noodzakelijk en 

voldoende: A 0 B0 =AB en A 0 A = B0B. Dit, gecombineerd met het feit 
dat A 0 B0 BA geen parallelogram is, levert de configuratie van fig. 61 op, 
die een antiparallelogram wordt genoemd; I is de loodrechte symmetrie
as van het antiparallelogram. 

79 Punten die zich in een zelfcontactpunt van hun baan bevinden 

Deze punten liggen - voor een gegeven stand van de vierzijde - op de 
bijbehorende dubbelpuntskromme f We wensen deze punten te bepalen, 
althans een methode daarvoor aan te geven. 
Zoals reeds in § 76 is opgemerkt, liggen de polen van twee standen van 
A0 B0BA die met een zelfcontactpunt corresponderen op een middellijn 
van de omgeschreven cirkel van de brandpuntsdriehoek De punten die 
zich bij een gegeven stand van de stangenvierzijde in een zelfcontactpunt 
van hun baan bevinden, liggen dus op de kromme g die de meetkundige 
plaats is van de snijpunten van een exemplaar van de cirkelbundel 
A.C2 -12 =0 met de door P gaande middellijn van dit exemplaar. De ver
gelijking van g kan gemakkelijk worden opgesteld. Stellen we A. - 1 = v 
dan is de bundelvergelijking 

x 2 + y 2 - kx-vky = 0; (79.1) 

het middelpunt van het algemene exemplaar is dus N(tk, !vk). De 
waaier met P als drager heeft de vergelijking: 

y-(x-k) tg </>2 - }l(y-x tg </> 1)=0 (79.2) 

en het door (79.2) voorgestelde exemplaar van deze waaier gaat door 
N als 

vk+k tg </>2 - Jl(Vk -k tg </> 1)=0, 

of: Jl=(v+tg </>2)/(v-tg </> 1). De vergelijking van de door P gaande 
middellijn van (79.1) is dus 

(2x-k)tg</>1 tg </>2 - y(tg</>1 +tg</>2)-

(79.3) 
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Eliminatie van v uit (79.1) en (79.3) geeft als vergelijking vang: 

{(x-k)tg c/J2 -x tg c/Jd(x2+ y 2 -kx)-

-ky{(2x-k) tg cP1 tg cP2-y(tg cP1 +tg c/Jz)} =0, 
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waaruit blijkt dat g een circulaire kromme van de derde graad is die door 
A 0 , B0 en P gaat. De snijpunten vanfen g verschillend van A 0 , B0 , Pen 
de isotrope punten zijn voor de gegeven positie de punten die zich in een 
zelfcontactpunt van hun baan bevinden. Zulke punten zijn er dus - als 
we ons tot reële beperken - ten hoogste 9- 5 = 4. De meetkundige plaats 
van deze vier punten voor alle mogelijke standen van de vierzijde blijkt 
te zijn een kromme van de tiende graad die de overgangskromme wordt 
genoemd. Zij vormt in het koppelvlak de scheiding tussen de gebieden 
met punten die koppelkrommen met drie reële dubbelpunten beschrijven 
en punten die koppelkrommen doorlopen met slechts één reëel dubbel
punt. De bewegende polode is de meetkundige plaats van de koppel
punten die banen doorlopen met keerpunten; zij scheidt de koppelpunten 
die banen met knooppunten doorlopen van die welke banen beschrijven 
met geisoleerde dubbelpunten. 

80 De vaste polode bij een stangenvierzijde 

Men krijgt, bij gebruik van het assenstelsel uit § 74, de vergelijking van 
de vaste polode door eliminatie van cjJ 1 en cjJ2 uit 

y=x tg ePI> y=(x-k) tg c/J2 (80.1) 

en 

of 

c2=r12 +r22 +k2 - 2r1rz cos(cjJ2- cPt)-
-2k(r1 cos cP1 -r2 cos c/J2). (80.2) 

Stellen we 

coscjJ1 =Àx, sinc/J1 =Ày, coscjJ2=p.(x-k), sinc/J2=p.y, 

waarbij ,P(x2 +y2)=p.2 {(x-k)2 +y2}=1, dan is aan (80.1) voldaan, 
terwijl (80.2) overgaat in 
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of 

Door beide leden te kwadrateren en het resultaat ietwat te herschikken, 
vindt men 

(rlz +rzz+kz -c2)2(x2 + y2){(x-k)z + yz} +4rlz,zz{x(x-k)+ yz}z+ 

+4k2[rl2x2{(x-k)2 + yz} +rz2(x-k)2(x2 + yz)] = 

4r1r2(r12 +r/ +P -c2){x(x-k)+ y2}-8k2r1r2x(x-k) 

AJl 

Door nogmaals beide leden te kwadrateren, vindt men als vergelijking 
van de vaste polode: 

{(r12+rz2 +k2-c2)2(x2 + y2)(x2+y2-2kx+k2)+ 

+4rl2rz2(x2 + yz-kx)2 -4k2r12x2(x2 + y2- 2kx+ k2) + 

-4k2r22(x-k)2(x2 + y2)}2 = 

= l6r12r22{(r1 2 +r22 +P -c2)(x2 + y 2- kx) + 

- 2k2x(x-k)}2(x2 + y 2)(x2 + y 2- 2kx+k2). 

Hieruit blijkt dat de kromme van de achtste graad en bicirculair is, 
symmetrisch ten opzichte van A0 B0 • 

Opgave 80.1 Laat zien dat de isotrope punten keerpunten zijn als 
r 1 =#:r2 en k;t:c. 

Het homogene laagste-graadsdeel van de de op nul herleide vergelijking 
van de vaste polode n1 heeft de graad 4; bijgevolg is A 0 een viervoudig 
punt van de kromme. Daar A 0 en B0 dezelfde rol spelen, geldt voor B0 

hetzelfde. Het is van belang een onderzoek in te stellen naar de realiteit 
van de door A 0 en B0 gaande takken van n 1 • Hierbij veronderstellen we 
dat de vierzijde niet strekbaar is. Het is duidelijk dat de pool dan en 
alleen dan in A 0 valt alsBop de lijn A 0 B0 ligt. We beschouwen eerst het 
geval dat B op het verlengde van A0 B0 ligt. De stangenvierzijde kan zulk 
een stand dan en alleen dan aannemen als een driehoek A0 BA mogelijk 

- - --
is met zijden A 0B=k+r2, BA=c en A0 A=r1 (fig. 62). Nodig en vol-
doende hiervoor is 

(80.3) 
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Is hieraan voldaan dan zijn er twee standen, die elkaars spiegelbeeld zijn 
in A 0 B0 , waarbij B op het verlengde van A0 B0 ligt en de pool in A 0 valt. 
Is aan (80.3) voldaan dan zijn dus stellig twee van de vier door A 0 

gaande takken van n1 reëel. Volgens de constructie van Bobillier zijn de 
takraaklijnen: A 0 A en zijn spiegelbeeld in A 0 B 0 • Construeert men aan 
weerskanten van A 0 van elk der takken een naburig punt dan ziet men 
dat beide takken in de omgeving van A0 aan dezelfde kant van hun 
raaklijn liggen als het punt B. We noemen ze takken van de eerste soort. 

B Bo 

fig. 62 fig. 63 

Het tweede geval dat kan optreden, is dat B aan dezelfde kant van B0 

ligt als A0 (fig. 63). Nodig en voldoende opdat de vierzijde zulk een stand 
kan aannemen, is 

(80.4) 

Is hieraan voldaan dan zijn er twee reële takken door A0 die aan de 
andere kant van hun takraaklijn liggen als B. We noemen dit takken van 
de tweede soort. 
Behalve viervoudige punten in A 0 en B0 en keerpunten in de isotrope 
punten heeft n1 nog meer singuliere punten, namelijk zes dubbelpunten. 
In het voorbijgaan zij opgemerkt dat hieruit volgt dat de kromme het 
geslacht één heeft. Immers een viervoudig punt telt voor zes dubbel
punten, zodat het aantal dubbelpunten 12+8=20 bedraagt; het maxi
male aantal is echter !(8-1)(8-2)=21, dus juist één meer. Een dubbel
punt van n 1 wordt opgeleverd door twee verschillende standen A 0B0 B 1A1 

en A 0 B0B2 A 2 met dezelfde pool. Voor zulke standen vallen A0 A1 en 
A 0 A 2 langs dezelfde lijn en B0 B 1 en B 0B2 eveneens. Er zijn nu drie ge
vallen mogelijk: 
I A1 en A 2 zijn verschillend, doch B1 en B2 vallen samen (fig. 64). 
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Daar A 1B=A2B=c, staat A 0 B loodrecht op A 1 A2 zodat A 0 B=J c2-r1 2, 

waaruit A0 B kan worden geconstrueerd, mits r1 <c. Men kan nu ook 
!::,A 0 B0 B construeren. Het snijpunt van A 1A2 en B0 B is een dubbel
punt van n 1 evenals zijn spiegelbeeld in A0 B0 • Deze dubbelpunten zijn 
dan en alleen dan reëel en verschillend van A 0 als 

(r2-k)2<c2-r12<(r2+kf. (80.5) 

2 A 1 en A 2 vallen samen doch B 1 en B 2 zijn verschillend. 
Ook dit geval levert twee dubbelpunten, die dan en alleen dan reëel zijn 
en niet in B0 vallen, als 

(80.6) 

3 A 1 en A 2 zijn, evenals B 1 en B2 , verschillend (fig. 65). 
Dit gevallevert twee symmetrisch ten opzichte van A0 B0 gelegen dubbel
punten die op de volgende manier kunnen worden bepaald. Construeer 

fig . 64 fig. 65 

met A 0 B0 als overstaande hoekpunten de ruit A 0 SB0T waarvan de zijden 
de lengte !c hebben. Construeer verder het parallelogram SUTV met 

zijden SV=TU =!r1 en SU =TV=!r2 • De lijnen door A 0 en B0 even
wijdig metSVen SU snijden elkaar in een van de bedoelde dubbelpunten. 

Opgave 80.2 Bewijs de juistheid van de constructie. 

Zij zijn dan en alleen dan reëel en eigenlijk als 

(r1 -r2) 2 <c2 -k2 <(r1 +r2 ) 2 • (80.7) 
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Opgave 80.3 Toon dit aan. 

Voor de realiteit van de dubbelpunten maakt het geen verschil wanneer 
men in (80.5), (80.6) en (80.7) toestaat dat een of meer gelijkheden op
treden. Wel heeft dit invloed op het al of niet samenvallen van een dub
belpunt met A 0 of B0 (voor wat betreft dubbelpunten van de onder 1 en 2 
genoemde soort) en op het al dan niet eigenlijk zijn van de onder 3 ge
noemde dubbelpunten. Een ander detail betreffende de dubbelpunten is, 
dat een dubbelpunt als bedoeld onder 1 kan samenvallen met een dubbel
punt van de in 2 genoemde soort. Dit is dan en alleen dan het geval als 

A 0 en B0 liggen op de cirkel beschreven op de middellijn AB. 

Opgave 80.4 Toon aan dat er in dit geval drie verschillende standen van 
A 0 B0 BA zijn, die dezelfde pool opleveren (waarvan twee standen van de 
onder 3 genoemde soort zijn) en dat de zes dubbelpunten drie aan drie 
zijn samengevallen tot twee drievoudige punten. 

Asymptoten van de vaste polode worden geleverd door de standen waar-
--+ 

in A 0 Af/B0 B. Twee ervan corresponderen met de standen waarbij A 0 A 
----->-

en B0 B dezelfde zin hebben, de andere twee met de standen waarbij 
-----+ --+ 
A 0 A en B0 B tegengestelde zin hebben. Voor de eerste twee is lc-kl < 
<lr1 -r21 de realiteitsvoorwaarde; die voor het tweede tweetal luidt: 
c+k>r1 +r2 • 

Opgave 80.5 Bewijs de juistheid van bovenstaande beweringen omtrent 
de asymptoten. 

Na deze uitvoerige behandeling van de vaste polode kunnen we kort zijn 
wat betreft de bewegende polode. Immers deze is vaste polode wanneer 
AB als gestel en A 0 B0 als koppelstang wordt beschouwd. 

81 Enkele opmerkingen over strekbare stangenvierzijden 

De stangenvierzijde is strekbaar als aan tenminste een van de betrek
kingen 

(81.1) 

is voldaan. 
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Opgave 81.1 Geef figuren voor alle gestrekte standen die mogelijk zijn. 

We veronderstellen dat aan slechts één van de relaties (81.1) voldaan is. 
Er is dan slechts één gestrekte stand mogelijk, de stangenvierzijde wordt 
daarom enkelvoudig strekbaar genoemd. Herleidt men de in § 80 voor
komende vergelijking van de vaste polode op nul en stelt men vervolgens 
in het eerste lid y=O dan wordt dit 

[{(rt2 +r22 +k2- c2)2 +4r12r22 -4k2rt2 -4k2r22}2 + 

-16rt2r22(rt2 +r22 -Jc2- c2)2]x4(x-k)4. 

De coëfficiënt van x4 (x-k)4 is het produkt van 

(r12 +r22 +P -c2)2+4r1rir12 +r22 +P -c2)+ 

+4r12r22-4k2(r1 +r2)2 

en 

(r12 + r22 + k2- c2)2 -4r1r2(r12 + r22 + P-c2) + 

+4r12r22-4k2(r1 -r2)2. 

De uitdrukkingen (81.3) en (81.4) zijn opvolgend gelijk aan 

(r1 +r2 +k+c)(r1 +r2 +k-c)(r1 +r2 -k+c)(r1 +r2 -k-c) 

en 

(81.2) 

(81.3) 

(81.4) 

Hieruit blijkt dat (81.2) dan en alleen dan identiek gelijk is aan nul wan
neer aan tenminste één van de betrekkingen (81.1) voldaan is, dus wan
neer de vierzijde strekbaar is. 
Bij een strekbare vierzijde splitst zich dus de gestellijn dubbelgeteldvan de 
vaste polode af. Immers, uit het bovenstaande blijkt dat het eerste lid 
van de op nul herleide vergelijking de factor y2 bevat. Bij een strekbare 
stangenvierzijde is de vaste polode dus ten hoogste van de zesde graad. 
Is de vierzijde enkelvoudig strekbaar dan wordt de gestrekte stand twee
maal bereikt. Dit voert tot twee polen op A 0 B0 die niet in A 0 of B0 

vallen. Verder zijn er nog twee symmetrisch ten opzichte van A0 B0 ge
legen standen waarbij de pool in A0 valt, zodat A 0 een tweevoudig punt 
is van de vaste polode. Hetzelfde geldt voor B0 • Dus heeft A 0 B0 tenminste 
zes punten met de polode gemeen. Uit een en ander volgt dat bij een 
enkelvoudig strekbare stangenvierzijde de vaste polode van de zesde graad is. 
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Opgave 81.2 Hoeveel asymptoten heeft de vaste polode? 

De koppelkrommen van een enkelvoudig strekbare stangenvierzijde zijn 
tricirculair en van de zesde graad; zij bezitten vier dubbelpunten en zijn 
dus rationaal (vgl. § 74). 

Opgave 81.3 Teken, uitgaande van de gestrekte stand, de configuratie 
van Roberts voor een enkelvoudig strekbare stangenvierzijde. 

Wanneer aan twee van de gelijkheden (81.1) tegelijk is voldaan, heeft de 
vierzijde twee paren gelijke zijden. Er zijn nu twee gestrekte standen 
mogelijk en de vierzijde heet daarom dubbel strekbaar. We onderscheiden 
twee gevallen: 

I r 1 =r2 , k=c. 

We veronderstellen r 1 :Fk. Is namelijk r 1 =k dan kan de vierzijde zich 
als ruit bewegen (hetgeen op een translatie van het koppelvlak neerkomt) 
of wel zodanig dat B(A) in A0 (B0 ) blijft, hetgeen neerkomt op een rotatie 
van het koppelvlak om A0 (B0 ). 

B c 

fig. 66 fig. 67 

In de bovengenoemde veronderstelling kan de vierzijde bewegen als 
parallelogram en ook als antiparallelogram. Bij de eerstgenoemde wijze 
van bewegen ligt de pool steeds op de oneigenlijke rechte. Deze rechte 
splitst zich tweemaal van de vaste polode af, want er zijn telkens twee 
verschillende parallelogramstanden met dezelfde pool. Daar bovendien, 
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wegens de dubbele strekbaarheid, de lijn A0 B0 zich viermaal afsplitst, 
mag worden verwacht dat de vaste polode bij de antiparallelogram
beweging een kegelsnede is. Inderdaad heeft men voor c < r 1 (fig. 66): 

P A 0 + P B0 = A0A = r 1 

en voor c > r 1 (fig. 67): 

IPAo-PBol =A0 A=r1. 

In het eerste geval is de vaste polode dus een ellips en in het tweede geval 
een hyperbool met A 0 en B0 als brandpunten. Het is voorts direct duide
lijk dat in beide gevallen de bewegende polode het spiegelbeeld is van de 
vaste polode in de poolraaklijn. Het koppelvlak heeft dus een symme
trische beweging. De koppelkromme is tricirculair en van de zesde graad. 
Is C een koppelpunt en A 0B0 C0 de brandpuntsdriehoek dan beschrijft C 
bij de parallelogrambeweging de cirkel (C0 , r 1). Bij de antiparallelo
grambeweging is de baan van C dus van de vierde graad en bicirculair. 

Dit blijkt ook als volgt. Is D het spiegelbeeld van C0 in de as van A0B0 

(fig. 66, 67) dan zijn bij de antiparallelogrambeweging C en D elkaars 
spiegelbeeld in de poolraaklijn pr. De meetkundige plaats van het snij
punt E van CD en pr is dus de voetpuntskromme * (voor het centrum D) 
van de vaste polode. Daar de laatste een kegelsnede is, is deze voetpunts
kromme van de vierde graad. De baan van C wordt verkregen door de 
voetpuntskromme ten opzichte van D met twee te vermenigvuldigen en 
is dus eveneens van de vierde graad. Daar men door D twee raaklijnen 
aan de vaste polode kan trekken telt D als punt van de voetpuntskromme, 
en dus ook als punt van de baan van C, dubbel. Bijgevolg is D een knoop
punt, een keerpunt of een geïsoleerd punt van de baan al naar gelang D 
buiten, op, of binnen de vaste polode ligt. 

In fig. 68 is het geval k>c weergegeven. We stellen A 0P=r en PB=w. 
Daar B0A binnendeellijn is in t:,A0 B0 P geldt: 

c:(r-c)=k:(k+w) en B0 A 2 =k(k+w)-c(r-c). 

• Is k een gegeven kromme dan verstaat men onder de voetpuntskromme van k voor 
het centrum D de meetkundige plaats van de voetpunten van de loodlijnen uit D 
op de raaklijnen van k neergelaten. 
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Hieruit volgt: 

c · B0 A 2 = kZ(r- c)- c2(r- c ). 

Met behulp van de cosinusregel in t:,A 0B0 A voert dit tot: 

c3 + ck2 - 2kc2 cos 9=k2r-k2c-c2r+c3 , 

waaruit volgt: 

2kc2 2k2 c 
r = cz- kz cos (} - cz- kz . 
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De vaste polode is dus een limaçon van Pascal; ditzelfde resultaat vindt 
men voor het geval k < c. De limaçon heeft A0 als knooppunt of als ge
ïsoleerd punt al naar gelang c>k of c<k. 

p 

Bo fig. 68 

Omtrent de koppelkromme kunnen we kort zijn. Bij elk van de gestrekte 
standen valt B in A 0 • Er is dus een beweging mogelijk waarbij B in A 0 

blijft en het koppelvlak om A 0 roteert. De baan van elk koppelpunt C 
is dan een cirkel. Van de volledige koppelkromme splitst zich deze cirkel 
af. Bij de beweging van de vierzijde waarbij het koppelvlak niet om A 0 

roteert is de baan van C dus een bicirculaire kromme van de vierde graad. 

Opgave 81.4 Teken, uitgaande van een gestrekte stand, de configuratie 
van Roberts. Overtuig u ervan dat een van de beide vierzijden die zo ge
vonden worden een antiparallelogram is en verifieer zodoende boven
staande bewering omtrent de baan van C. 
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82 Bewegingsmogelijkheden van een stangenvierzijde 

We verlaten thans het analytische standpunt dat we tot nu toe hebben 
aangehangen en plaatsen ons op het kinematische standpunt. Dit verschilt 
van het analytische doordat alleen standen van het koppelvlak worden 
beschouwd die uitgaande van een gegeven stand kunnen ontstaan zonder 
dat het nodig is een van de scharnierpunten tijdelijk los te maken. Het 
kinematische standpunt is beperkter dan het analytische. Niettemin is 
het mogelijk dat bij het kinematische standpunt het koppelvlak alle 
standen kan innemen die bij het analytische mogelijk zijn. Indien dit 
geval zich voordoet, heet de beweging volledig en anders onvolledig. 
Om de beweging van de niet-strekbare stangenvierzijde van kinematisch 
standpunt te overzien, knopen we aan bij de beschouwingen van § 80 
over de vaste polode. De voorwaarde (80.3) is nodig en voldoende opdat 
er door A0 twee reële takken van de eerste soort van de vaste polode gaan. 

----+ 

Dit komt daarop neer dat het punt B dan op het verlengde van A0 B0 

kan komen en dit verlengde kan passeren. Is r 1 +c<r2 +k dan is er een 
driehoek mogelijk met r1 +c, r2 en k als zijden, dat wil zeggen dat de 
stangenvierzijde de stand kan aannemen waarbij A0 A en AB in elkaars 
verlengde liggen. Men noemt dit een dode stand van de eerste soort 
(fig. 69). 

B 

~ 
Ao k Bo 

fig. 69 fig. 70 

Nodig en voldoende opdat door A 0 twee reële takken van de tweede soort 
van de vaste polode gaan, is de voorwaarde (80.4). In dit geval kan B 
eveneens op A0 B0 komen en A0B0 passeren doch aan de kant van B0 

waar A 0 ligt; kortheidshalve zullen we in het vervolg zeggen datBonder 
deze omstandigheden de gestellijn zelf kan passeren. Is Ir 1 - cl> lr2 - kl 
dan is er een stand mogelijk waarbij A0 A en AB langs elkaar vallen 
(fig. 70); we spreken dan wat B0 B betreft van een dode stand van de 
tweede soort. 
Blijkbaar is een dode stand van de eerste (tweede) soort dan en alleen 
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dan aanwezig wanneer B het verlengde van de gestellijn (de gestellijn) 
niet kan passeren. 
Op grond van het bovenstaande kunnen we de volgende gevallen onder
scheiden: 

(82.1) 

B 0B kan de gestellijn en zijn verlengde passeren en heeft geen dode 
standen. De beweging van B0 B is een voortdurende draaiing om B0 in 
dezelfde zin. Men zegt dat B0 B nu een krukbeweging heeft. Is naast (82.1) 
ook nog voldaan aan 

(82.2) 

dan heeft ook A0 A een krukbeweging. In dit geval noemt men de bewe
ging van de stangenvierzijde een dubbele krukbeweging. Het is gemakke
lijk in te zien dat dit een onvolledige beweging is. Immers doorloopt A, 
uitgaande van een stand waarbij dit punt op de gestellijn, ligt éénmaal de 
cirkel (A 0 , r 1) dan doorloopt B, uitgaande van een stand waarbij B niet 
op de gestellijn ligt, eenmaal de cirkel (B0 , r2 ). De stand die uit de begin
stand wordt gevonden door deze in de gestellijn te spiegelen wordt dus 
niet aangenomen. 

(82.3) 

B kan het verlengde van de gestellijn passeren en slingert om dit ver
lengde tussen twee dode standen van de tweede soort. De arm B0 B voert 
een volledige slingerbeweging uit om dit verlengde. 

(82.4) 

Ook nu voert B een volledige slingerbeweging uit doch slingert daarbij 
om de gestellijn tussen twee dode standen van de tweede soort. 

(82.5) 

In dit geval kan B noch de gestellijn, noch het verlengde daarvan passeren. 
Bijgevolg slingert B0 B, steeds aan dezelfde kant van de gestellijn blij
vend, tussen een dode stand van de eerste en een van de tweede soort. 
De slingerbeweging van B0 B is onvolledig. 
Om met behulp van het bovenstaande een volledig overzicht van de 
bewegingsmogelijkheden te krijgen, noemen we de lengte van de kleinste 
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zijde van de stangenvierzijde m en die van de grootste zijde M. Daar 
m + M niet gelijk kan zijn aan de som van de beide andere zijden omdat 
de vierzijde niet strekbaar is, zijn er twee gevallen mogelijk: 

Geval A m + M < de som van de andere zijden. 
Zonder schade aan de algemeenheid mag worden verondersteld: r1 ~r2• 

Stellig is dan m=/:r2 , zodat we de volgende mogelijkheden hebben. 

Al m=k en dus r2 ?:r1 >k. 
Onverschillig of r2 dan wel c de grootste zijde is, gelden nu zowel (82.1) 
als (82.2). De beweging is een dubbele krukbeweging en dus onvolledig. 

A2 m=c en dus r2 '?:r1 >c. 
Onverschillig of r2 dan wel h de grootste zijde is, gelden nu de betrek
kingen (82.5) maar eveneens de betrekkingen die hieruit ontstaan door 
r1 en r2 te verwisselen. Zowel A 0 A als B0B voert dus een onvolledige 
slingerbeweging uit. De gehele beweging is onvolledig. 

A3 m=r1. 
Dan gelden de volgende ongelijkheden: 

Hieruit volgt dat aan (82.2) voldaan is, zodat A 0 A een krukbeweging 
heeft. Bovendien is aan (82.4) voldaan; dus heeft B0B een onvolledige 
slingerbeweging. De gehele beweging is onvolledig. 
Op grond van het bovenstaande besluit men tot de volgende regel: als de 
som van de lengten van de kleinste en grootste zijde kleiner is dan de som 
van de lengten van de beide andere zijden, is de beweging onvolledig en 
wel een dubbele krukbeweging, een dubbele slingerbeweging of een kruk
slingerbeweging al naar gelang de koppelstang, de basis A0 B0 of een der 
armen de kleinste zijde is; in het laatste geval is de kleinste zijde de kruk. 

Geval B m + M > de som van de andere zijden. 
We onderscheiden de mogelijkheden: 

BI M=k 
In dit geval geldt 

Aan (82.4) en aan de ongelijkheden die bieruit ontstaan door r1 en r2 
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te verwisselen, is voldaan. Dus voeren A0 A en B0 B volledige slingerbewe
gingen uit om de gestellijn. De beweging is volledig. 

B2 M=c. 
Dan is 

waaruit blijkt dat aan (82.3) en aan de ongelijkheden die hieruit ontstaan 
door r1 en r 2 te verwisselen, voldaan is. Dus voeren A 0 A en B0B volle
dige slingeringen uit om de verlengden van de gestellijn. De beweging is 
volledig. 

B3 M=r2 • 

Thans is: 

Hieruit blijkt dat aan (82.4) is voldaan en bovendien aan de ongelijk
heden die uit (82.3) ontstaan als r1 en r2 worden verwisseld. Bijgevolg 
hebben A 0A en B0 B volledige slingerbewegingen, de eerste om het ver-

~ 

lengde van B0 A 0 , de tweede om B0 A 0 • De beweging is volledig. 

We vatten een en ander samen tot de regel: als de som van de lengten van 
de kleinste en de grootste zijde groter is dan de som van de lengten van de 
andere zijden is de beweging steeds een volledige dubbele slingerbeweging. 
De beide onder A en B gegeven regels worden samen wel de regel van 
Grashof genoemd. 
We zullen de bewegingsmogelijkheden van de enkèlvoudig strekbare 
stangenvierzijde niet in alle uitvoerigheid behandelen. V oor zo'n vier
zijde is m + M gelijk aan de som van de andere zijden en er is natuurlijk 
slechts één kleinste en één grootste zijde. De lezer moge zich ervan over
tuigen dat de dubbele krukbeweging, de kruk-slingerbeweging en de 
dubbele slingerbeweging alle mogelijk zijn en dat deze bewegingen vol
ledig zijn. Het is niet mogelijk dat A0 A en B0B beide om de verlengden 
van A 0B0 slingeren. 
Ook de dubbel strekbare stangenvierzijde bevelen we in de aandacht van 
de lezer aan. Hij moet tot de conclusie komen dat ook deze een volledige 
beweging heeft, doch dat een dubbele slingerbeweging niet mogelijk is. 
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83 De drijfstangbeweging 

83.1 We zullen ons beperken tot de centrische drijfstangbeweging. Zijn 
(fig. 71) x en y de coördinaten van de pool ten opzichte van het in de 

y 

fig. 71 

figuur aangegeven assenstelsel dan is y =x tg () en dus (x2 + y 2)cos2 () = x 2 • 

Wegens k2=r2 +x2 -2rx cos() volgt hieruit als vergelijking van de vaste 
polode 1li1 : 

(83.1) 

Deze vergelijking stelt een circulaire kromme van de zesde graad voor, 
die symmetrisch is zowel ten opzichte van de x-as als van dey-as. We 
veronderstellen k =/: r omdat het geval k = r tot een elliptische beweging 
voert. 
Uit (83.1) blijkt dat ct een geïsoleerd dubbelpunt is met isotrope dubbel
puntsraaklijnen. Is k>r dan zijn er twee asymptoten, gegeven door 
x 2 = k 2 - r 2 ; voor k < r zijn er geen reële asymptoten. Beide gevallen 
zijn in fig. 72a en b geschetst, met dien verstande dat alleen die helft van 
de polode is weergegeven die vanuit kinematisch standpunt (de beweging 
is steeds onvolledig) in aanmerking komt. 

83.2 Het is niet moeilijk de vergelijking van de koppelkromme op te 
stellen. Zijn (x1, y 1) en (x, y) de punten A en C (fig. 73), dan is: 

(83.2) 

Eliminatie van x 1 en y 1 levert 

2bx cos t/1+2by sin t/J=x2 + y 2 +b2 -r2 • (83.3) 
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Verder is 

y=a sin(t/1 + y)=a sin y cos Ijl +a cosy sin Ijl. (83.4) 

fig. 72 a b 

Door Ijl uit (83.3) en (83.4) te elimineren, vindt men als vergelijking van 
de koppelkromme 

waarin 

U =a(x2 +y2 +b2 -r2 ) sin y-2bxy, l 
V =a(x2 +y2 +b2 -r2 ) cos y-2by2 , 

W=2ab(x cosy-y sin y). 

y 

(83.5) 

(83.6) 

fig. 73 

De kromme is circulair en van de vierde graad; zij heeft oe als speciaal 
brandpunt. Zij heeft twee dubbelpunten, te vinden uit U= V= W = 0, 
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die symmetrisch liggen ten opzichte van et. Een van deze punten is 

( J r2-b2 J r2-b2 ) 
a 2 2 sin y, a 2 2 cos y . 

k -b k -b 

De dubbelpunten zijn reëel en verschillend als b >max. (k, r) en als 
b<min.(k, r). Is b=r dan is et een zelfcontactpunt 

c 

fig. 74 

In fig. 74 is aangegeven welk resultaat men verkrijgt door op een drijf
stangbeweging het pantograafbeginsel van Sylvester toe te passen. Uit 
de centrische drijfstangbeweging met krukcirkel (et, r) en drijfstang
lengte k ontstaat dan de, eveneens centrische, drijfstangbeweging die 
(et, b) als krukcirkel heeft en rbfk als drijfstanglengte. 



IX Kinematica van discrete standen 

84 Inleiding 

In de volgende vijfparagrafen zijn een aantal meetkundige beschouwingen 
bijeengebracht die als grondslag dienen voor de behandeling van de kine
matica van de discrete standen. Deze beschouwingen groeperen zich rond 
een driehoek die we steeds met A 1A2 A3 aangeven; de hoeken en de zijlijnen 
worden met ct1 , ct2 , ct3 en a1 , a2 , a 3 aangeduid (fig. 75). De omgeschreven 
cirkel (middelpunt 0, straal R) is Q; de ingeschreven cirkel (middelpunt I, 
straal r) isr.Verder is H het hoogtepunt; het spiegelbeeld van een punt D 
in de zijlijn A 1A1 noemen we Dk; hierin zijn i,j enk de getallen 1, 2 en 3 
in de een of andere volgorde. 

fig. 75 fig. 76 

85 Isogonale verwantschap van lijnen 

Twee lijnen heten isogonaal verwant ten opzichte van een gegeven hoek 
als zij door het hoekpunt van de hoek gaan en elkaars spiegelbeeld zijn 
in een deellijn van de hoek. 

Voorbeeld De hoogtelijn en de middellijn van de omgeschreven cirkel die 
door eenzelfde hoekpunt gaan, zijn isogonaal verwant ten opzichte van 
de bij dit hoekpunt liggende hoek van de driehoek. 

Bewijs (fig. 76) A1H en AP snijden Q behalve in A1 nog in E en F. 
Daar LA1EF =n/2, is EF//A 1Ak. Hieruit volgt: bg A1E= bg A 1,;F. De 
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bogen A1Ak en EF van Q hebben dus hetzelfde midden. Hieruit volgt 
de juistheid van de bewering. Van het bovenstaande kan gebruik worden 
gemaakt bij de constructie van de lijn /2 die isogonaal verwant is met een 
gegeven lijn /1 ten opzichte van een gegeven hoek BAC (fig. 77). Hiertoe 
kiezen we op h een punt D :f: A en bepalen de projecties E en F van D 
op AB en AC. Dan is 11 de door A gaande middellijn van de omgeschre
ven cirkel van !'::,.AEF. Dus is /2 de loodlijn uit A neergelaten op EF. 
Zijn D1 en D2 de spiegelbeelden van D in AB en AC dan is D1D2 //EF 

en bovendien AD1 =AD2 =AD. Dus is 12 de as van het lijnstuk D1D2 • 

o. 

fig. 77 fig. 78 

86 Isogonale verwantschap van punten 

Een lijn die door een hoekpunt van een driehoek gaat, heet een hoek
transversaal van de driehoek. We beschouwen !'::,.A 1 A2 A 3 met drie hoek
transversalen /1> 12 en /3 die door één punt D gaan (fig. 78). De lijn /1 

heeft ten opzichte van hoek A1 van de driehoek een isogonaal verwante 
lijn l' 1 (i= I, 2, 3). Volgens het voorgaande zijn /' 1> l' 2 en I' 3 in deze volg

orde de assen van de lijnstukken D2 D3 , D3 D1 en D1D2 • We veronder
stellen tot nader order dat Dl> D 2 en D3 niet collineair zijn. Dan gaan 
/' 1> I' 2 en I' 3 door één punt D', het middelpunt van de omgeschreven 
cirkel Ll, van de spiegelpuntsdriehoek D 1D2 D3 • Kortheidshalve noemen 
we Ll, de spiegelpuntscirkel van D. Men noemt D' het isogonaal verwante 
punt van D ten opzichte van de gronddriehoek A 1A 2 A3 • De relatie tussen 
D en D' is een wederkerige: D is het isogonaal verwante punt van D'. 
Voor hetgeen volgt zijn nog de volgende opmerkingen van belang. 
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a De projecties V11 V2 en V3 van D op a 1 , a2 en a3 vormen een drie
hoek die de voetpuntendriehoek van D wordt genoemd. Vermenigvuldigt 
men A. ten opzichte van D met!- dan ontstaat de omgeschreven cirkel Av 
van de voetpuntendriehoek; deze cirkel heet de voetpuntscirkel van D; 

zijn middelpunt OD is het midden van het snijpunt DD'. Is V\ V' 2 V' 3 
-- --

de voetpuntsdriehoek van D' dan zijn de lijnstukken ODV1 en ODV'1 

(i= I, 2, 3) evenlang. Dus is Av ook de voetpuntscirkel van D'. Twee 
isogonaal verwante punten hebben derhalve een gemeenschappelijke voet
puntscirkel. Omgekeerd zijn twee punten met een gemeenschappelijke 
voetpuntscirkel isogonaal verwant; het bewijs laten we aan de lezer over. 
b Uit het voorbeeld van de vorige paragraaf blijkt dat H en 0 isogonaal 
verwant zijn. De spiegelpuntscirkel van H heeft dus 0 als middelpunt; 
zijn straal is het dubbele van die van de voetpuntscirkel van 0. Het is 
echter onmiddellijk duidelijk dat deze laatste de straal !-R heeft. De 
spiegelpuntscirkel van H is dus Q. Men kan dit ook zo uitdrukken dat 
de spiegelbeelden H 1 , H 2 en H 3 van H in de zijlijnen van de driehoek 
op Q liggen. Hieruit volgt dat A1H en A 1H 1 elkaars spiegelbeeld zijn 
in A 1Ak. 
c Er zijn juist vier punten die samenvallen met hun isogonaal verwante 
punten, namelijk de middelpunten van de in- en aangeschreven cirkels 
van de gronddriehoek. 
d Is Rv de straal van de voetpuntscirkel van het punt D, dan is Rv ~g 
waarin g voorstelt de grootste van de drie afstanden van OD tot de zij
lijnen van de driehoek. Gelijkheid treedt dan en alleen dan op als D 
en D' samenvallen, dus als D een van de onder c genoemde punten is. 
Hieruit volgt Rv'?;r. De straal van een spiegelpuntscirkel is dus tenminste 
gelijk aan de middellijn van de ingeschreven cirkel. 

87 Het geval dat de spiegelpunten collineair zijn 

De drie spiegelpunten van D liggen dan en alleen dan op één lijn als de 

assen /'1 , l' 2 en 1'3 van D2 D 3 , D 3 D 1 en D1D 2 evenwijdig zijn. Hiervoor 
is nodig en voldoende dat twee van die assen, bijvoorbeeld l' 1 en l' 2 

(fig. 79) evenwijdig zijn. Deze twee assen snijden Q behalve in A 1 en A 2 

nog in S 1 en S 2 • Zij D het tweede snijpunt met Q van de lijn door S 1 

evenwijdig met A 2 A 3 • Dan is bg A 3D= bg A 2S 11 zodat A 1D isogonaal 
verwant is met l' 1 ten opzichte van LA2 A 1 A 3 • Daar l' 1 //1' 2 , is bgA2 S 1 = 
= bg S2A 1 en dus bg A3D= bg A1S2 • Bijgevolg is A2 D isogonaal ver-
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want met I' 2 ten opzichte van LA 1A 2 A 3 • De isogonale verwantschap 
van A 3D met 1'3 ten opzichte van LA 1A 3 A 2 kan de lezer zelf vaststel
len. Men heeft dus: Q is de meetkundige plaats van de punten waarvan 
de spiegelpunten collineair zijn. Hetzelfde wordt uitgedrukt door: Q is de 
meetkundige plaats van de punten die isogonaal verwant zijn met de on
eigenlijke punten van het vlak. 

fig. 79 fig. 80 

De lijn waarop de spiegelpunten van een punt D van Q liggen, gaat 
door D 1 en staat loodrecht op l' 1 • Daar A 1H behalve op A 2 A 3 ook 
loodrecht op S 1D staat, is H 1 het spiegelbeeld van het hoogtepunt van 
f:~.A 1S1D in de zijlijn S 1D van deze driehoek (fig. 80). Dit heeft tot gevolg 
(vgl. de opmerking b van de vorige paragraaf) dat DH 1 en de lijn h door 
D loodrecht op /' 1 elkaars spiegelbeeld zijn in DS1 • Hieruit volgt dat de 
lijn waarop DI> D 2 en D3 liggen door H gaat. De spiegelpunten van een 
punt van Q liggen dus op één lijn door het hoogtepunt. Het spiegelpunt Dk 
van D ligt op het spiegelbeeld Qk van Q in ak (k= 1, 2, 3); de cirkels 
Q1, Q2 en Q3 gaan door H. Op elke lijn door H liggen dus juist drie 
punten die spiegelpunten zijn van een en hetzelfde punt van Q; deze 
punten zijn de van H verschillende snijpunten van de lijn met QI> Q 2 

en Q3 • Valt de lijn samen met een hoogtelijn dan liggen twee van de 
spiegelpunten verenigd in het hoekpunt waardoor de hoogtelijn gaat. 
We merken nog op dat van een punt op Q de voetpuntendriehoek in een 
rechte lijn ontaard is. 
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88 Spiegelpuntscirkels met gegeven straal 

Het middelpunt van de omgeschreven cirkel van t::,A1D1D' noemen we 
Mu. De driehoeken A1D1D' en A1DkD' zijn elkaars spiegelbeeld in A1D' 
evenals de punten Mu en Mtk· De stralen van de omgeschreven cirkels 
van deze driehoeken zijn dus gelijk; we geven deze met r 1 aan. Daar 
LD1A1D' =a1, geldt R.=2r1 sin a1 (i= I, 2, 3). Voor alle puntenD waar
van de spiegelpuntscirkels een gegeven straal R;?; r hebben, heeft dus 
elk van de stralen'~> r 2 en r 3 een vaste waarde (fig. 81). 

tig. 81 

We merken verder op dat 

LD1MuD' =2a1, LD1Mk1D' =2ak, 

waarbij in de linkerleden eventueel met de inspringende hoek moet 
worden gerekend, en voorts dat de driehoeken MuMk1D' en M 11Mk1D1 

elkaars spiegelbeeld zijn in M 11M kJ· Hieruit volgt 

t::,M11Mk1D',..., t::,A1AkA1 en t::,M11Mk1D1 ,..., t::,A1AkA1 • 

Dit doet zien dat de drie driehoeken M 11M k1D' bij gegeven R, in vorm 
en grootte invariant zijn. In fig. 81 zijn de gronddriehoek A 1A 2 A 3 , de 
puntenD enD', de spiegelpunten Dl> D 2 en D3 alsmede de zes middel
punten, M 11 weergegeven. Wanneer men Ar. A2 en A3 opvat als gestel
punten kan men in de figuur drie volgens de configuratie van Roberts 
bijeen behorende stangenvierzijden met hetzelfde koppelpunt D' aan
wijzen, te weten: A1A2 M23M 13, A2 A3 M31M 21 en A3 A1M12M32• Alle 
drie vertonen zij de bijzonderheid dat hun armen dezelfde lengte hebben 
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als de aangrenzende - van de koppelstang verschillende - zijden van 
de koppeldriehoek. Hieruit besluiten we dat de meetkundige plaats van 
de middelpunten van de spiegelpuntscirkels met een gegeven straal - ook 
genoemddeR m-kromme- een krommek A van Alt is [VIII, 76.1]. Wanneer we 
van de stangenvierzijde A1A1M1tMik de gespiegelde stand A 1A1M*1kM*1k 

bepalen, is 

Dit doet zien dat ook D op de kromme kA ligt. De punten D en D' 
hebben dus dezelfde meetkundige plaats; Opgemerkt zij dat dit een 
bijzonder geval is van een algemenere stelling die uitspreekt dat elke 
koppelkromme isogonaal verwant is met zich zelf ten opzichte van de 
driehoek van zijn dubbelpunten als gronddriehoek; in het geval dat ons 
hier bezig houdt, is A 1A2 A 3 deze driehoek. 
Met de uitspraak dat ook de meetkundige plaats van elk spiegelpunt 
een kromme van Alt is, zal de lezer na een blik op de figuur stellig geen 
moeite hebben. 

89 Gronddriehoeken met oneigenlijk hoekpunt 

We besteden nog enige aandacht aan het geval dat een van de hoekpunten 
van de gronddriehoek, bijvoorbeeld A3 , oneigenlijk is (fig. 82). De lijn l' 3 

fig. 82 

is nu evenwijdig met a1 en a2 ; D 1D2 staat loodrecht op /3 en de afstand 
van D 1 en D2 is het dubbele van de afstanddvan a1 en a2 • De spiegel
punten liggen dan en alleen dan op één lijn als D op A 1A 2 ligt. Ligt D 
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niet op A 1 A2 dan is de straal R. van de spiegelpuntscirkel bepaald door 
d = R. sin p waarin P = LA 1 D' A 2 • V oor de punten D met gegeven R. 
is dus sin P constant. Dit betekent dat de Rm-kromme bestaat uit twee 
door A 1 en A 2 gaande cirkels die elkaars spiegelbeeld zijn in A 1A 2 • 

90 Discrete kinematica 

Bij de beweging van een vlak i/ over een - als vast beschouwd - vlak "ff/ 
kan men een aantal standen !/'1> !/'2 , ••• , !/'" (n > 1) van i/ beschouwen. 
Een punt A van i/ valt in de stand !/'k (k= 1, ... , n) samen met een punt 
Ak van "f//. Men noemt AI> ... , A" homologe punten. Algemener kan 
men in i/ een willekeurige figuur F beschouwen (een lijn, een driehoek, 
een cirkel enz.). In de stand !/'k valt F samen met een figuur F k van 
"ff/; F 1 , ••. , F" heten homologe figuren; zulke figuren zijn rechtstreeks 
congruent. De discrete kinematica steunt op het onderzoek van homologe 
figuren. De standen !7'1 , ••• , !/'" worden discrete standen genoemd. 

91 Twee standen 

We beschouwen twee standen !7'1 en !/'2 van"//. Om de situatie analytisch 
te beschrijven, kiezen we in i/ en "ff/ op de wijze waarop we dit in de 
instantane kinematica gewoon zijn, gelijk georiënteerde rechthoekige 
assenstelsels oxy en OXY die in de stand !7'1 samenvallen. Voor een 
punt (x, y) van i/ dat in de stand !/'2 samenvalt met het punt (X, Y) 
van "ff/ geldt dan 

X =x cos 8-y sin 8+p, Y=x sin 8+ y cos 8+q ( -n<8~n). 

We stellen de vraag of (x, y) zo kan worden gekozen dat dit punt in de 
standen !/'1 en !/'2 samenvalt met hetzelfde punt van "#'. Daar (x, y) 
in de stand !/'1 samenvalt met het punt (x, y) van "f//, voldoet (x, y) 
aan de vraag als 

x=x cos 8-y sin 8+p, y=x sin 8+ y cos 8+q, 

dus als 

2x sin !O=p sin !8-qcos 18, 2y sin !8=pcos !8+q sin -te. 

Voor 8=FO volgt hieruit: 

x=-l(p- q cot-!-8), y=-l(p cotg -lO+q). 

(91.1) 

(91.2) 

Er is dus voor 8=FO juist één punt van i/ dat in de beide standen samen-
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valt met hetzelfde punt van if". Dus kan stand .9'2 uit .9'1 worden ver
kregen door draaiing van i' om dit punt van ir over de hoek IJ. Het 
genoemde punt heet de draaipool of het rotatiecentrum voor de overgang 
van .9'1 naar .9'2 en wordt met D12 aangegeven; 0 heet de bijbehorende 
rotatiehoek en wordt als 012 genoteerd. Is de stand .9'1 gegeven dan is .9'2 

ondubbelzinnig bepaald als D 11 en 012 bekend zijn. Bijgevolg kan men 
.9'2 symbolisch weergeven als de stand (D 12 , 012). Het is duidelijk dat 
D 12 ;aD21 en llu+ll21 =0, tenzij 012 =rr, in welk geval 111,+021 =2n. 
In elk geval is dus 912=-021 (mod2n). 
Is IJ= 0 dan levert (91.1) geen waarde voor x en y. In dit geval geldt voor 
de stand .9'2 dat zij uit .9'1 ontstaat door de translatie met (p, q) als 
translatievector. Desgewenst kan aan zo'n translatie als draaipool wor
den toegekend het oneigenlijke punt van een lijn loodrecht op de trans
latievector. 

92 Draaipoolkrommen 

Hoewel, strikt genomen, bet onderwerp dat we in deze paragraaf aan de 
orde stellen, minder in de discrete kinematica thuis hoort dan in de 
continue, sluit het ongedwongen aan bij de vorige paragraaf. 
Bij een beweging i' /if" die geen voortdurende translatie is, hesehouwen 
we een positie van i' waarvan de pool eigenlijk is. Deze positie .9'0 

nemen we als nulpositie; we veronderstellen verder dat de beweging op 
haar kanonieke assenstelsels gegeven is door de vergelijkingen (IV, 31.1). 
Deze vergelijkingen slaan bij gegeven q, op een positie .9'0• De draaipool 
D., voor de overgang van de stand .9'0 naar de stand .9'~ is volgens de 
vorige paragraaf gegeven door de coördinaten: 

X=!(a-bcot!.P),} 

Y=!(acotH+b), 
(92.1) 

waarin tot nader order sin !4> # 0 is verondersteld. De meetkundige 
plaats van D• als ""I'" alle door de beweging i'/if" voorgeschreven stan· 
den inneemt beet de draaipoolkromme van de beweging ten opzichte van 
de gekozen beginstand .9'0 • Deze kromme wordt voorgesteld door de 
parametervergelijkingen (92.1) waarin q, dus als parameter fungeert. 
We dienen nog een voorzorg te treffen voor het geval sin !4>=0 waarin 
de vergelijkingen (92.1) ons in de steek laten. Daartoe spreken we af: 
voor .P=2nn (n geheel) kennen we aan a col !4> en b cot !4> de waarden 
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lim a cot !4> en lim b cot !4> toe, waarbij we ook hebben te accep-
~llfn- ~2n:r 

teren dat deze waarden ± oo zijn. Zoals bekend, is 

a=1;a3 <;1>' +..J.a • .p• + ... , 
b= -!4>2 +Jrb,<;l>3 + ... , 

4> col !4>=2-!4>'-m<t>• ... (14>1 <2>t). 

Hieruit volgt dat we voor (92. I) kunnen schrijven: 

X=!<;l>-1;b3 <;1> 2 +... Y=(1;a,-t)<;l>2 + ... (92.2) 

Bijgevolg ligt de pool P 0 van de beginstand op de draaipoolkromme 
(kortheidshalve; dpk). De afgeleiden voor <;I> =0 van de door (92.2) ge
geven functies van <;I> zijn blijkbaar! en 0. Dit voert tot de stelling: de 
dpk ten opzichte van een gegeven beginstand raakt de poloden van de 
beweging in de pool van de beginstand. Daar de beginstand op oo 1 

manieren kan worden gekozen, heeft de beweging een collectie van oo 1 

draaipoolkrommen. Volgens het voorafgaande omhullen de draaipool
krommen van een beweging de vaste polode. De dpk ten opzichte van 
een gegeven positie is blijkbaar dan en alleen dan een rechte lijn als de 
dpk samenvalt met de poolraaklijn van genoemde positie. Van de positie 
.9'0 is Y =0 de poolraaklijn. De dpk ten opzichte van deze positie is dus 
dan en alleen dan een rechte lijn als identiek in <;I> geldt: 

a cos !4> +b sin !4>=0. 

Zoals we weten uit VI, 51 is dit de nodige en voldoende voorwaarde 
opdat de beweging symmetrisch is. De verzameling van de draaipool
krommen van een beweging is dus dan en alleen dan identiek met de 
verzameling van de poolraaklijnen als de beweging symmetrisch is. 
Een voorbeeld van een eenvoudige dpk vcrschaft de elliptische beweging 
waarvoor op kanonieke stelsels a=O, b=cos <;1>- J. De dpk ten opzichte 
van de nulpositie beeft hier de vergelijking X 2 + Y 2 + Y = 0. Hieruit volgt 
dat bij deze beweging de dpk ten opzichte van een gegeven positie samen· 
valt met de buigcirkel van deze positie. 

93 Draaipoolkrommen bij de stangenvierzijde 

We veronderstellen dat de stand /:1'0 van het koppelvlak wordt opge
leverd door de stand A0 B0 BA van de stangenvierzijde; de pool is dan P0 

(fig. 83). Het koppelvlak neemt de stand .9'., in als de stangenvierzijde 
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in de positie A 0 B0 B."A.; is gekomen. Het is nu direct duidelijk dat de 
draaipool D• ten opzichte van .9'• gevonden wordt als snijpunt van de 

assen van AA• en BB•; de eerste as gaat door A 0 , de tweede door B 0 • 

"' fig. 83 

--Uit de figuur is gemakkelijk af te lezen dat A0 A en B0 B van n. uit gezien 
worden onder hoeken met dezelfde tangens. Hieruil volgt dat de dpk 
die bij de staJid .9'0 (de stand A 0 B0 BA van de vierzijde} behoort, samen
valt met de dubbelpuntskromme van deze stand. Van analytisch stand
punt bezien is hiermede onze informatie over de dpk volledig. Teneinde 
de dpk van kinematisch standpunt te beschouwen, stellen we haar ver
gelijking op en wel ten opzichte van een (in bet algemeen scheefhoekig) 
assenstelsel waarvan P 0A de x-as en P 0B de y-as is (fig. 84), zodat de 

fig. 84 

coördinaten van A, A0 , B en B0 kunnen worden genoteerd als (v, 0), 
(v0 , 0), (0, w) en {0, w0). De algemeenheid wordt niet geschaad wanneer 
we veronderstellen dat A0 B0 BA convex is. Bijgevolg kan worden aan-
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genomen dat 0<v<v0 , 0<w<w0 • Js ~de hoek tussen de positieve x· 
eny-as, dan is met de vroeger ingevoerde notaties v0 -v=r11 w0 -w=r2 , 

2vwcos á=v2 +w2 -c2, 2v0 w0 cos Ó=v0
2 + w0

2 -k2• 

Een punt D van waaruit A 0A gezien wordt onder een hoek waarvan 
de tangens/lis, ligt op een cirkel C (middelpunt M, straal p) met ver ge· 
!ijking C1 +.ly=O, waarin 

C1 =x'+ 2xycos5+ y 2 -(v+v0 )x-(v+ v0 )y cos S+vv0 =0 

de cirkel voorstelt op A "A als middellijn (middelpunt M 1). 

De macht van M ten opzichte van Cis enerzijds - p 2
• Anderzijds is deze 

macht gelijk aan d 2 -!r1
2 +J.y",, waarin d=MM 1 terwijl y", de ordinaat 

van Mis. Daar d=-y",sin~, is dus p2 =!r1
2 +J.dfsinS-d2 , of 

.l=2dsin li=J'1r 1 sin ii. Bijgevolg ligtDop de cirkel met vergelijking 

(93.1) 

Op dezelfde wijze blijkt dat een punt D van waaruit iiJi wordt gezien 
onder een hoek met tangens /l ligt op de cirkel 

(93.2) 

waarin 

C2 =x2 + 2xycos ii + y 2 -(w0 + w0)xcos ó-(w0 + w0 )y+ w0w0 =0 

de vergelijking is van de cirkel op BoB als middellijn. Uit (93.1) en (93.2) 
volgt door eliminatie van /l de vergelijking r 2xC1 + r1yC2 =0 van de 
draaipoolkromme, die een circulaire kromme van de derde graad is en 
het geslacht één heeft als de vierzijde niet strekbaar is, hetgeen we in het 
vervolg zullen veronderstellen. Zo'n kromme kan voor het oog twee 
verschillende gedaanten vertonen: 
1 De kromme bestaat uit één enkele trek (fig. 85). 
2 De kromme bestaal uit twee gescheiden trekken. Een hiervan (de even 
trek) heeft de vorm van een ovaal; de andere (de oneven trek) is slang· 
vormig (fig. 86). 
In beide gevaUen gaan door elk reëel punt van de kromme, behalve de 
raaklijn in dit punt, nog vier raaklijnen aan de kromme. In geval 1 zijn 
twee van dit viertal rel!el, de twee overige imaginair. In geval 2 zijn voor 
een punt op de oneven trek de bedoelde vier raaklijnen reëel, voor één 
punt op de even trek lijn zij alle imaginair. 
Hieruit volgt dat we omtrent de gedaante van de dpk opheldering kunnen 
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krijgen door een onderzoek in te stellen naar de vier raaklijnen, verschil
lend van de poolraaklijn die door P 0 gaan. De abscissen van de, van P 0 

verschillende, snijpunten van de lijn y= tx met de dpk worden gevonden 
als wortels van de vierkantsvergelijking 

Ex2 -Fx+G=O, 

waarin 

E=r1t' + (2r1 cos i! +r2)t 2 +(2r2 cos i!+r,)t + r" 

F =r1(w+ w0)t' + 2(v0 w0 -vw)tcos il+r,(v+v0 ), 

G=TtWW0t+rz.VVo. 

(93.3) 

Hieruit volgt dat y = tx dan en alleen dan een raaklijn is als F'- 4EG=0, 
dus als 

r1'r2
2 t 4 +4r1r2 {(vw+v0 w0 ) cos li-(vv0 + ww0 ))t' + 

+{4(vw- v0 w0 ) 2 cos2 ó- 8r1r2(vv0 +ww0)cos i!+ 

-4(v0w-vw0 )' + 2r1
2r2

2 Jt 2 + 
+ 4r 1r2{(vw+ v0 w0 ) cos i! -(vv0 + ww0) )t + r1

2r2 
2 =0. 

Stelt men 

t+r'=u 

dan krijgt men ter bepaling van u de vergelijking: 

r1
2r2

2u2 +4r1r2{(vw+v0 w0)cos ii-(vv0 +ww0)}u+ 

(93.4) 

+4(vw-v0 w0 ) cos' ó-8r1r,(vv0 +ww0 ) cos i!-4(v0 w-vw0 ) 2 =0. 

De discriminant van deze vergelijking is: 

A= 16r1
2r/[4vwv0 w0 cos' il-

- 2(v0 w +vw0 )(vv0 +ww0 ) cos/i+ (v' + w2)(vo' + w0 
2
)) 

en kan worden vereenvoudigd tot A=l6k2c2r1
2r/. Voor de wortels 

van de vergelijking in u vindt men dan 

(c-k)2 -r,'-r,' 

Derhalve is 

u1
2 -4= 

(c-k+r1 +r2)(c-k-r1 -r2)(c-k-r1 +r2)(c-k+r1 -r2) 
= 2 2 '(93.5) 

rl Tz 



[IX-93) DRAAIPOOLKROMMEN BIJ DE STANGENVIERZIJDE 171 

ull-4= 

(c+k+r1 +r2)(c +k- r1 -r2)(c+ k- r1 + r2)(c+k+r1 - r2 ) 
= 2 2 • (93.6) 

r1 rz 

Daar de stangenvierzijde niet-strekbaar verondersteld is, is 

(u1
2 -4)(u2

2 -4)> 0. 

De waarden van 1 waarvoor y= tx een raaklijn is, worden volgens (93.4) 
gevonden uit t'-u.t+l=O (k=1,2); zij zijn dus: 

11 =1(u1 -.J;;~2 -4), t 2 =!(u1 +>f u, 2 -4), 

t, =Hu, -J;,'-4), t.=f(u2 +.Ju,'-4). 

Volgens het voorafgaande bestaat nu dpk uit één trek als of aan 

u1
2 -4<0 en u,'-4;<0 

Of aan 

u1
2 -4>0 en u2

2 -4<0 

is voldaan. 
Volgens (93.5) en (93.6) is (93.7) gelijkwaardig met 

lc-kl>lr1-r21 en c+k0 >r1 +r2 

en (92.8) met 

!c-k!< !r1-r2 1 en c+k0 <r1 +r2 • 

(93.7) 

(93.8) 

(93.9a) 

(93.9b) 

Zowel (93.9a) als (93.9b) karakteriseren de door de stangenvierzijde 
voortgebrachte beweging als een volledige dubbele slingerbeweging. In 
lig. 85 is het geval weergegeven waarbij k de grootste zijde is; A0A en 
B0B slingeren beide om A0 B0 • Het analytische en het kinematiscbe stand
punt leveren beide de gehele kromme. De dpk bestaat uit twee gescheiden 
trekken als of aan 

(93.10) 

of aan 

(93.11) 

is voldaan. In het eerste geval zijn de vier raaklijnen uit P0 alle reëel 
en ligt P0 dus op de oneven trek. In het tweede geval zijn de vier raak-
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lijnen door P 0 imaginair en ligt P op de even trek. De voorwaarde 
(93.10) is gelijkwaardig met 

lc-kl<lr1 -r21 en c+k>r1 +r2 , 

en (93.11) met 

je-kj> jr1 -r2 j en c+k<r1 +r2• 

fig. 85 

(93.12a) 

(93.12b) 

Hieruit volgt direct dat Q0 (het snijpunt van AB en A0B0 ) in het eerste 
geval op de even en in het tweede geval op de oneven trek ligt. Als dpk 
uit twee trekken bestaat, liggen P 0 en Q0 dus steeds op verschillende 
trekken. Het is nu gemakkelijk in te zien dat van kinematisch standpunt 
bezien alleen de trek waarop Q0 niet ligt, zinvol is. De relaties (93.12a) 
bestempelen namelijk de beweging tot een kruk-slingerbeweging waarbij 

fig. 86 

de kleinste arm de kruk is, terwijl uit de relaties (93.12b) volgt dat we 
te doen hebben met een dubbele kruk- dan wel met een dubbele slinger
beweging al naar gelang k dan wel c de kortste zijde is en zij spreken 
bovendien uit dat deze bewegingen onvolledig zijn. Dit laatste betekent 
dat, kinematisch gezien, geen twee standen kunnen worden ingenomen 
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die elkaars spiegelbeeld zijn in A0 B0 , dus dat Q0 niet als draaipool kan 
optreden. De door Q0 gaande trek van dpk is dus kinematisch niet bruik· 
baar. In de figuren 86, 87 en 88 is alleen de kinematisch bruikbare trek 

a 

fig. 87 

van dpk getekend; zij hebben, in de volgorde waarin ze genummerd zijn, 
betrekking op een kruk-slinger·, een dubbele kruk- en een (onvolledige) 
dubbele slingerbeweging. 

94 Lijnspiegelingen 

We keren terug naar paragraaf 91 waarvan de inhoud kan worden samen
gevat tot: het vlak 17 kan van een willekeurige stand in elke andere stand 
worden gebracht, hetzij door een rotatie, hetzij door een translatie. Zoals 
reeds gezegd, kan een translatie als een zeer speciale rotatie worden op
gevat. Er is nog een andere manier om rotaties en translaties onder één 
gezichtspunt te brengen en juist deze is voor onze verdere beschouwingen 
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bijzonder waardevol. We voeren het begrip lijnspiegeling in. Is "Y een 
vlak en I een lijn in "Y dan zegt men dat "Y in I gespiegeld wordt als elk 
punt van "Y wordt vervangen door zijn spiegelbeeld in /. We noemen I 
de spiege/as en de hele operatie een lijnspiegeling waarvoor we de notatie 
(/) zullen gebruiken. We bewijzen twee eenvoudige stellingen. 
1 Elke rotatie kan door twee achtereenvolgende lijnspiegelingen worden 
vervangen. 
Bewijs Zij (D, 0) de rotatie met centrum D en rotatiehoek 0. Een wille
keurig punt A =I= D gaat door deze rotatie over in het punt A' zo gelegen 
--

dat: DA = DA' en LADA' = fJ (fig. 89). Trek door D een lijn I wille-
keurig en bovendien de lijn l' die uit I ontstaat door de rotatie (D, !0). 
Dan is uit de figuur direct af te lezen dat het spiegelbeeld A0 van A in I 
samenvalt met dat van A' in/'. Men kan dus A' uit A afleiden door A 
in I te spiegelen en het hierbij verkregen spiegelpunt A0 te spiegelen in/'. 
Anders gezegd: de rotatie (D, fJ) kan worden vervangen door de lijn
spiegeling (/) gevolgd door de lijnspiegeling (/'). De eerste spiegelas kan 
willekeurig (mits door D) worden gekozen, de tweede ligt dan vast. 
Natuurlijk kan ook de tweede willekeurig door D worden gekozen; 
dan ligt de eerste vast. 
2 Elke translatie kan worden vervangen door twee achtereenvolgende lijn
spiegelingen. 

A' 

fig. 89 

A' 

,. 

I 

A 

fig. 90 

Ao 

Bewijs Zij (t) de translatie met t als translatievector. Door (t) gaat een 
-->-

punt A over in het punt A', zodanig dat AA' =t (fig. 90). Trek een lijn I 
loodrecht op t. Door de translatie (tt) gaat I over in de lijn l'ffl. De 
lezer ziet nu gemakkelijk in dat (t) vervangen kan worden door de lijn
spiegeling (/) gevolgd door (/'). Ook hier kan één van de spiegelassen 
willekeurig, mits loodrecht op t worden gekozen. In verband met para-



[IX-94] LIJNSPIEGELINGEN 175 

graaf 91 voeren deze stellingen tot de slotsom dat elke stand van het 
bewegende vlak in elke andere stand kan worden overgevoerd door twee 
achtereenvolgende lijnspiegelingen. 

95 Drie standen 

Als van het bewegende vlak "f/ drie standen f/'1 , f/'2 en f/'3 gegeven zijn, 
zijn er drie draaipolen (waaronder misschien oneigenlijke) en zes paars
gewijze tegengestelde rotatiehoeken: 

.91 ~.92 ; draaipool D 12 =D21 , rotatiehoek 0 12 = -021 ; 

" 
" 

D23=D32, 

D31 =D13, 

" 

" 

023= -032; 

031 =- 013; 

de congruenties betekenen gelijkheden als de hoeken in het eerste lid 
kleiner zijn dan n:. We veronderstellen dat D 12, D23, 012 en 023 gegeven 
zijn (fig. 91) en vragen D 31 en 031 te bepalen. Worden de drie rotaties 

T' a b T' fig. 91 

in de volgorde (D12, 012), (D23 , 023) en (D3 1> 031) uitgevoerd dan is 
vlak "f/ in de uitgangsstand .91 teruggekeerd. De totale hoekverdraaiing 
is dan een geheel veelvoud van 2n:. Derhalve geldt 

(95.1) 

Dit kan nog nader worden gepreciseerd: daar de rotatiehoeken alle in 
het interval (-n, n] liggen, ligt hun som op het interval (- 3n:, 3n: ]. 
Het eerste lid van (95.1) is dus gelijk aan - 2n, 0 of 2n:. Om D31 te vinden, 
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gaan we als volgt te werk. De rotatie (D 12, 012) kan worden vervangen 
door een lijnspiegeling (s1) gevolgd door een lijnspiegeling (s2). Als s2 

nemen we de lijn D 12D23 • Dan is s1 bepaald als de lijn die door de rotatie 
(D12, 102 t) uit s2 ontstaat. De rotatie (D23, 023) vervangen we door de 
lijnspiegeling (s2 ) gevolgd door de lijnspiegeling (s3), waarbij s3 door 
de rotatie (D23, !023) uit s2 wordt verkregen. We veronderstellen dat 
St en s 3 elkaar snijden in een punt Ten beschouwen het punt van "Y 
dat in de stand Y 3 samenvalt met T. DoorTeerst in s3 en daarna in s2 

te spiegelen, vinden we dat het bedoelde punt van "Y in de stand !/2 

samenvalt met het spiegelbeeld T' van Tin s2 • Spieg~J~n we T' in s2 

en vervolgens in St dan vinden we het punt T terug. Dit betekent: het 
punt van "Y dat in de stand !/3 in T valt bevindt zich in stand Yt eveneens 
in T. Bijgevolg is T identiek met het rotatiecentrum D31 • Het punt van "Y 
dat in de stand Y 2 zowel als in de stand !/3 samenvalt met D23 , valt 
in de stand Y 1 samen met het spiegelbeeld D 2 / van D23 in s1 • De op 

--+ 
het interval ( -n, n] gelegen hoek waarover de vector D 31D23 moet 

--+-
worden gedraaid om met D 31D23 t samen te vallen, is 03 r. Hieruit 
volgt dat Sr uit s3 wordt verkregen door de rotatie (D3 r, !031), zodat 
de rotatie (D3 r, 031) mag worden vervangen door de achtereenvolgende 
lijnspiegelingen (s3) en (s1). In fig. 91a is 03 r positief, in fig. 91b negatief. 
We zullen t:,D12D23D 31 de polendriehoek van de drie standen noemen. 
De polendriehoek is een belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van 
homologe figuren. Valt de figuur~ van "Y in de stand Yr samen met~ r 
en is~f het spiegelbeeld van~r in s1 dan zijn~2 en~3 de spiegelbeelden 
van ~f in s2 en s3 • Drie homologe figuren kunnen dus worden ver
kregen door een willekeurige figuur ~f in de zijlijnen van de polendrie
hoek te spiegelen; men noemt ~f de fundamentaalfiguur van~. 

fig. 92 

We hebben in het voorafgaande verondersteld dat s1 en s3 niet evenwijdig 
zijn, dus dat 012 +023 =j;O(mod2n). Is 012 +023 =0(mod2n) dan is 
031 =0. De overgang van Y 3 naar Yr is nu een translatie waaraan men 
als draaipool kan toekennen het gemeenschappelijke oneigenlijke punt 
van Sr en s3 , en die kan worden vervangen door de lijnspiegeling (s3) 

gevolgd door (s1). De polendriehoek heeft één oneigenlijk hoekpunt; 
de procedure voor het vinden van homologe figuren blijft ongewijzigd. 
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Zijn twee draaipoten, bijvoorbeeld D 12 en D 23 , oneigenlijk dan is de 
overgang van !/1 naar !/2 een translatie en die van !/2 naar !/3 eveneens. 
Zijn (t 12) en (t23) deze translaties dan is de overgang van !/3 naar !/1 

de translatie (t31) bepaald door t12 +t23 +t31 =0 (fig. 92). Alle draai
polen zijn nu oneigenlijk. 

96 Toepassing op homologe punten en lijnen 

Volgens paragraaf 87 liggen drie homologe punten B1o B2 en B3 dan en 
alleen dan op één lijn - die door het hoogtepunt H van de polendriehoek 
gaat - als het fundamentaalpunt B f op de omgeschreven cirkel Q van 
de polendriehoek ligt. 
Drie homologe lijnen 11 , 12 en !3 gaan dan en alleen dan door één punt 
B als de spiegelbeelden van B in de zijden van de polendriehoek op de 
fundamentaalrechte Zf liggen. In dit geval ligt B dus op Q, terwijl lf 
door H gaat. De rechten h, 12 en 13 zijn nu de verbindingslijnen van B 
met de spiegelbeelden van H in de zijden s1 , s2 en s3 van de polendrie
hoek (fig. 93). 

fig. 93 

Als toepassing van het bovenstaande behandelen we het volgende vraag

stuk. Van het vlak i/ zijn drie standen gegeven door drie posities E 1F 1o 

E2F 2 en E3F 3 van een lijnstuk EF in i/. Men beschouwt i/ als het koppel
vlak van een centrische kruk-drijfstangbeweging waarvan het middelpunt 
0 van de krukcirkel gegeven is. Construeer de krukcirkel, de leibaan en 

de drie standen van de drijfstang AB (A op de krukcirkel) die behoren bij 
de gegeven standen van het koppelvlak. 
Om te beginnen kan de polendriehoek worden geconstrueerd: DIJ is het 

snijpunt van de assen van E1E1 en F1F1 ; om overlading te voorkomen, 
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is deze constructie in fig. 94 niet opgenomen. De homologe punten A1, 

A2 en A3 van A liggen op een cirkel (de krukcirkel) met 0 als middel
punt. Het fundamentaalpunt Af is dus het isogonaal verwante punt 
van 0 ten opzichte van /':,D 12D 23D 31 ; uit Af vindt men A1 , A2 en A3 • 

De homologe punten Br. B2 en B 3 liggen op één lijn l (de leibaan). Deze 

fig. 94 

lijn gaat door het hoogtepunt H van de polendriehoek en - daar een 
centrische beweging wordt verlangd - door 0 . Hierdoor is l ondubbel
zinnig bepaald, tenzij 0 samenvalt met H. De punten Br. B2 en B3 

worden nu als volgt gevonden. Trek door één van de draaipolen de lijn n 
loodrecht op I en bepaal het tweede snijpunt van de isogonaal verwante 
lijn n' van n met Q. Dit snijpunt is het bij B behorende fundamentaal
punt Bf; B1 , B2 en B3 volgen hieruit op de bekende wijze. 

Opgaven 96.1 Als 0 samenvalt met H, is Af het middelpunt van de 
omgeschreven cirkel van de polendriehoek. Als leibaan kan elke rechte 
door H worden genomen. Alle kruk-drijfstangbewegingen die men zo 
verkrijgt, zijn elliptische bewegingen. Toon dit aan. 
96.2 Van het koppelvlak van een kruk-sleufbeweging zijn drie standen 

gegeven door drie homologe lijnstukken E 1F I> E2F 2 en E3F 3 • De be
weging is centrisch en het middelpunt 0 van de krukcirkel is ook gegeven. 
Construeer de krukcirkel en het sleufpunt 
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97 De polenkromme van vier standen 

Als van het bewegende vlak f vier standen :f/1 , :f/2 , .<f/3 en .<f/4 gegeven 
zijn, zijn er zes draaipolen en zes rotatiehoeken. De standen,<//~> .<f/2 en 
.<f/3 zijn bepaald als de polendriehoek D 12D23D 31 gegeven is. De stand 
f/4 is nu bepaald als ook nog D 34 en 834 gegeven zijn (fig. 95). Bijgevolg 
moeten dan ook D 14, D 24, 814 en 824 kunnen worden gevonden. lnder-

fig. 95 

daad ontstaat D 34D24 door de rotatie (D34, !834) uit D 34D 23 en deze 
laatste lijn gaat door de rotatie (D23, !832) over in D23D24• Hierdoor 
is D 24 bepaald. De polendriehoek D 23D 34D 42 is nu dus bekend. Om 
tenslotte D 14 te vinden, merken we op dat D 34D 14 uit D 34D 31 volgt 
door de rotatie (D34, !83 4) en dat (D31D34) door de rotatie (D31, !831) 
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overgaat in D 31D 14. De zes polen zijn nu alle bekend. Zij vormen drie 
aan drie de vier polendriehoeken D 12D 23D 31, D 12D 24D4I> Dz3D 34D42 
en D 31D 14D43 behorende bij telkens drie van de vier gegeven standen. 
Twee polendriehoeken hebben één hoekpunt gemeen, indien de zes 
draaipolen alle verschillend zijn. Twee draaipolen Du en Du waarin 
alle indices I, 2, 3, 4 voorkomen, heten tegenpolen. Er zijn drie paren 
tegenpolen: 

{D12, D34}, {D13, Dz4}, {D14, Dz3}· 

Uit deze drie paren kan men op drie verschillende manieren twee ver
schillende paren kiezen: 

{D12, D 34} en {D13, Dz4} 

{D12, D34} en {DI4> D23} 

{D13, Dz,d en {D14, D23} 

(97.1) 

(97.2) 

(97.3) 

De punten van elk van deze tweetallen paren kunnen worden beschouwd 
als hoekpunten van een enkelvoudige vierhoek waarvan twee over
staande hoekpunten telkens tegenpolen zijn. Zulke vierhoeken heten 
tegenpolenvierhoeken. Er zijn er drie: 

Elke polendriehoek draagt evenveel bij tot de vorming van een tegen
polenvierhoek, namelijk twee hoekpunten, dus één zijde. De tegenpolen
vierhoeken behoeven niet convex te zijn; in de figuur is dit met geen van 
de drie het geval. 
We veronderstellen nu verder dat van vier standen van "I' een tegen
polenvierhoek, bijvoorbeeld D 12D24D 34D 31 gegeven is. Er is dan dus 
nog één paar tegenpolen- in ons voorbeeld {D23, D14} -niet bekend. 
We vragen ons af wat er omtrent de ligging van deze twee tegenpolen 
kan worden gezegd. Daar Dz 3D 31D12 zowel als D 23D 34D4z een polen-

_______,. -+ 
driehoek is, worden D 12D 31 en D42D 34 van D 23 uit gezien onder hoeken 
met gelijke tangenten. Hetzelfde geldt dan voor de hoeken waaronder 
_______,. -->-

D12D24 en D 31D34 van D 23 uit worden gezien. Ook D 41D 12D 24 en _______,. 
D41D 13D 34 zijn polendriehoeken. Dit heeft tot gevolg dat D12D24 en 
-+ 
D 31D 34 ook van D 14 uit onder hoeken met gelijke tangenten worden 
gezien. De meetkundige plaats van de beide tegenpolen is dus een 
circulaire kromme pk van de derde graad die door de gekozen tegen-
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polenvierhoek ondubbelzinnig bepaald is. Vat men de tegenpolenvier
hoek op als stand van een stangenvierzijde dan ziet men in dat pk iden
tiek is met de dubbelpuntskromme en ook met de draaipoolkromme 
van deze stand. 
Uitgaande van de tegenpolenvierhoek D13D23D24D14 krijgt men als 
meetkundige plaats van D12 en D 34 eveneens een circulaire kromme k 
van de derde graad. De krommen k en pk hebben acht punten gemeen: 
de zes draaipolen en de isotrope punten. Een kromme van de derde 
graad is door negen vrij gelegen punten bepaald en natuurlijk ook door 
acht punten en de raaklijn in één van deze punten. Uit continuïteits
overwegingen volgt dat de raaklijn in D 31 aan k wordt gevonden door 
op de lijn D31D23 de rotatie (D31 , !</>31 +e) toe te passen (zie voor de 
betekenis van e fig. 95). 
De raaklijn in D31 aanpk vindt men door op de lijn D31D34 de rotatie 
(D31, 1;831 +8+e) toe te passen. In beide gevallen vindt men als raaklijn 
de lijn d die door de rotatie (D31 , e) uit D31D12 ontstaat. Hieruit volgt 
dat k en pk dezelfde kromme zijn. Het doet dus niet ter zake van welke 
tegenpolenvierhoek men uitgaat. Men noemt pk de polenkromme. 

98 Homologe punten en lijnen bij vier standen 

We denken de vier standen gegeven door de polendriehoeken D 12D23D31 

en D23D34D42 (fig. 95). Drie homologe punten At> A2 en A 3 kunnen 
worden gevonden door een fundamentaalpunt A/ 23 te kiezen en dit 
in de zijden van de polendriehoek D12D23D31 te spiegelen. Het spiegel
beeld A/34 van A 3 in D23D 34 (of van A 2 in D23D42) is nu het funda
mentaalpunt van A voor de standen 9"2 , 9"3 en 9"4 . Door Af234 in 
D 34D42 te spiegelen, vindt men A 4 • Het is duidelijk dat Al> A 2 , A 3 en A 4 

dan en alleen dan op één lijn liggen als A/23 en Af234 in deze volgorde 
op de omgeschreven cirkels Q123 en Q234 v;tn de polendriehoeken 
A123 =AD12D23D31 en A234 =AD23D34D42 liggen. Dit is dan en alleen 
dan het geval als A3 ligt op de spiegelbeelden Q1233 en .Q2343 van deze 
cirkels opvolgend in D 23D 31 en D23D 34. Bijgevolg is A 3 het van D 23 

verschillende snijpunt B3 van de cirkels Q1233 en Q2343 • Evenzo is A 2 

het snijpunt B2 van de cirkels Q1232 en Q2342 • In de figuur zijn ook de 
punten B1 en B4 aangegeven. Opgemerkt zij dat elk van deze punten 
snijpunt is van drie cirkels; zo ligt B3 ook de cirkel .Q 134 3 en B2 

op Q1242 • De lijn h waarop B~> B2 , B3 en B4 liggen, gaat door de hoogte
punten H 1 23, H 124• H 134 en H 2 34 van de vier polendriehoeken. Het 
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punt B van "Y waarvan B 1 , B2 , B3 en B4 de homologe punten zijn, 
wordt het punt van Bal! van de vier standen genoemd; in de stand [/'k 

valt het samen met het punt B" van if/ (k= 1, 2, 3, 4). Eist men van vier 
homologe lijnen /I> !2 , !3 en /4 dat ze door één punt K gaan dan kan K 
niets anders zijn dan het van D 23 verschillende snijpunt van D 123 en 
Dz34; ook de cirkels D 134 en D 124 gaan natuurlijk door K. Is Huk1 het 
spiegelbeeld van H 11k in DuD1" dan is !1 de lijn KHuk1• Op /1 liggen 
dus de punten H 1z3 \ H 1341 en H 1241 ; in :fig. 95 zijn op /1 en /3 de 
punten H 11" 1 die zij bevatten, aangegeven (het punt H 134 komt in de 

---+ -----+ 
:figuur niet voor). We merkeri op dat D 12D 31 en D42D 34 van K uit: 
gezien worden onder hoeken met dezelfde tangens. Hieruit volgt dat K 
op de polenkromme ligt. 

99 De middelpuntskromme 

Als vier homologe punten A1 , A 2 , A 3 en A4 op een cirkel met middel

punt M liggen, gaan de assen lu van de lijnstukken A1A1 alle door M 
(:fig. 96). Men kan nu A 3 op twee manieren uit A 2 verkrijgen: 

fig. 96 

1 door op A 2 achtereenvolgens de lijnspiegelingen (/12) en (/13) toe te 
passen; 
2 door op A 2 de achtereenvolgende lijnspiegelingen (/24) en (/34) toe te 
passen. 
Is (M, t/123) de rotatie om M waardoor A 2 in A 3 overgaat, dan voert de 
rotatie (M, !l/123) de lijn Zt2 over in /13 en !24 in /34• Daar de draaipool 



[IX-99] DE MIDDELPUNTSKROMME 183 

-----+ -D 1" op 11k ligt, volgt hieruit dat D 12D 13 en D42D43 van M uit gezien 
worden onder hoeken met gelijke tangenten. Dit voert tot de slotsom: 
als er vier homologe punten bestaan die op één cirkel liggen, is het 
middelpunt M van deze cirkel een punt van de polenkromme. Zij nu 
M een punt van de polenkromme en Af het punt dat met M isogonaal 
verwant is ten opzichte van de polendriehoek D12D23D31 (fig. 97). 

fig. 97 

De spiegelbeelden Al> A2 en A3 van Af in de zijden van deze polen
driehoek liggen dan op een cirkel met middelpunt M. De verbindings
lijn van M met de draaipool D 1k noemen we m1k. Dan zijn m12 en m13 -- --
de assen van A 1A2 en A 1A3 • De rotatie (M, 11/123) doet dus m12 overgaan 
in m13. Daar M op de polenkromme ligt, voert dezelfde rotatie m24 over 
in m34• Is A4 * het spiegelbeeld van A 2 in m24, dan is A3 dat van A4 * 
in m34• Het vierde homologe punt A4 ligt op de cirkel met middelpunt 
D24 die door A 2 gaat en op die met middelpunt D34 door A3 . Volgens 
het bovenstaande gaan deze cirkéls door A4 *; zij hebben echter be-

----+ 

halve A4 * nog een tweede snijpunt. Bedenkt men dat ook D 12D 23 en ----D14D34 van M uit onder hoeken met gelijke tangenten worden gezien 
dan vindt men door een soortgelijke redenering als de voorafgaande, 
dat ook de cirkel met middelpunt D14 die door A1 gaat door het punt 
A4 * gaat. Daar A4 ook op deze cirkel ligt, mag men hieruit besluiten 
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dat A4 samenvalt met A4 *. Bij elk punt M van de polenkromme kan men 
dus juist één viertal homologe punten vinden die op een cirkel liggen, 
waarvan M het middelpunt is. De polenkromme wordt daarom ook de 
middelpuntskromme genoemd. Voor het punt K van de middelpunts
kromme (fig. 95) is de bijbehorende cirkel ontaard in de (dubbel te 
tellen) oneigenlijke rechte. 

100 De cirkelpuntskromme 

Door de rotatie (M, !Ou) gaat 112 over in een lijn n die evenwijdig is met 
D12A2 (fig. 98). Daar 112 door de rotatie (M, tt/t 13) in !23 overgaat, 

fig. 98 

voert de rotatie (M, !t/t13 -!012) de lijnnover in 123 • De rotatie (M, !032) 

voert !23 over in een lijn n* evenwijdig met D23A2 • Dit betekent dat n 
door de rotatie (M, tt/t 13 - !012 + !032) overgaat in n*. Bijgevolg gaat 
A2D12 door de rotatie (A2, !t/t 13 -!012 -!023):=(A2, !t/t13 -1013) over 
in de lijn A 2D23 • Evenzo bewijst men dat de lijn A4D 14 door de rotatie 

-----+ 
(A4, !t/t 13 - !013) overgaat in A4D 34. De hoek waaronder D 12D23 van A 2 

uit gezien wordt, heeft dus dezelfde tangens als de hoek waaronder 
----+-
D14D34 van A4 uit gezien wordt. Door de rotatie (D12, 021) gaat 
t,D 12A 2D 23 over in t,D12A 1D 23 1 die rechtstreeks congruent is met 
t,D12A 2D23• De rotatie (D14, 041) voert t,D14A4D34 over in 
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l::.D14A1D 341 rechtstreeks congruent met l::.D14A4D34· Hierbij is 
D2 / het spiegelbeeld van D 23 in D12D13 en D 341 dat van D 34 in 
D 13D 14. Men noemt D231 en D 341 spiegelpolen opvolgend van D 23 

-->-
en D 34. Als resultaat van het bovenstaande formuleren we: D 12D2 / 

---+ 
en D 14D341 worden van A 1 uit gezien onder hoeken met gelijke tangenten. 
De meetkundige plaats van de punten van "Y die met hun drie homologe 
punten op één cirkel liggen, is dus een in "Y gelegen circulaire kromme 
van de derde graad, die de cirkelpuntskromme (cpk) wordt genoemd. 
De boven gehouden beschouwing voert tot de kromme van het vaste 
vlak waarmee cpk in de stand !/'1 samenvalt ; deze kromme geven we 
met cpk1 aan. De spiegelpolen spelen de rol van draaipolen als men 
van de inverse beweging "'f'"/"Y die vier tijdstippen beschouwt waarop 
"Y en "/1"" ten opzichte van elkaar dezelfde posities innemen als zij in de 
standen !/'1 , !/'2 , !/'3 en !/'4 van "Y hebben bij de oorspronkelijke be~ 
weging "Yf"/1"". De draaipolen zijn dan- gerangschikt in paren van tegen
polen- {D12, D 341}, {D13, D 2/}, {D14D2/}. De polendriehoeken zijn: 

Ll123 1 =DtzDz31 D3t> Ll12/ =D12D241 D41> Llz3/ =D231 D341 D4/ en 
LI 13/=D13D 341D41 ; de omgeschreven cirkels van deze driehoeken 
gaan alle door B1 • In verband met het voorgaande kan men hieruit de 
conclusie trekken dat K het punt van "Y is waarmee het punt van Bali 
van de beweging "'f'"/f samenvalt indien de onderlinge positie van "/1"" 
en f die is van de stand !/'1 (fig. 95). 

101 Analytische beschouwingen 

We veronderstellen dat bij de beweging "Yf"/1"" vier standen !/'1 , !/'2 , 

!/'3 en !/'4 van f gegeven zijn. De stand !/'1 beschouwen we als de 
nulpositie van f en we veronderstellen dat de beweging op haar kano
nieke stelsels gegeven is door (IV, 31.1). Voor de stand !/'1 is dan c/>=0; 
voor de standen !/'2 , !/'3 en !/'4 moge 4> de waarden c/> 2 , c/>3 en c/>4 bezitten. 
Het punt (x, y) van f ligt in de stand !/'1 op de cirkel r met vergelijking 
c0(X2 +Y2)-2c1X-2c2 Y+c3 =0, als 

(101.1) 

In de overige drie standen ligt dit punt ook op r, als voor k = 2, 3, 4 geldt: 

c0 [{x cos cf>k-y sin cf>k+a(cf>k)} 2 +{x sin cf>k+ycos cf>k+b(cf>k)} 2 ]+ 

- 2c1{x cos cf>k-y sin cf>k+a(c/>1c)} + 
- 2cz{x sin cf>k+ y cos cf>k+b(cf>k)} +c3 =0. (101.2) 



186 KINEMATICA VAN DISCRETE STANDEN 

Met behulp van (101.1) schrijven we hiervoor 

ukx+vky+wk=O, (k=2, 3, 4) 

waarin 

[IX-101] 

(101.3) 

u"= c0{a(cf>k)cos cf>k + b(<fh) sin c/>"} + c1 (1- cos c/>")- c2 sin cf>," I 
vk = - c0 {a(cf>k)sin 4>"- b(cf>k)cos c/>"} + c1 sin c/>k + c2(1- cos c/>k), (101.4) 

w"=!co{(a(cf>"))Z +(b(cf>"))Z}- c1a(cf>")- c2h(4>k). 

De termen tot en met de derde graad in de machtreeksontwikkelingen 

van u", v" en w" zijn dus 

uk= -c2<Pk+!clc/>k2 +i{co(a3- 3)+ c2}c/>" 3 + ... ,I 
v"=ctcf>k-t(co -c2)c/>" 2 +i(cob3- c1)c/>k 3 + .. . , 
wk=tc2cf>/ -i(cla3 +c2b3)4>k 3 + ... 

(101.5) 

Elimineert men x en y uit de vergelijkingen (101.3) dan is het resultaat 

u2 v2 W 2 

u3 v3 w3 = 0. (101.6) 

In homogene rechthoekige coördinaten is (ct> c2 , c0 ) het middelpunt 
van r. Vervangt men c1, c2 en c0 door X, Yen 1 dan gaat (101.6) over 
in de vergelijking van de middelpuntskromme van de vier standen. We 
stellen de vraag welke de limietfiguur is van deze kromme als .92, .93 

en .94 tot .91 naderen, dus als c/>"-tO (k=2, 3, 4). Voor de beantwoor
ding substitueren we in (101.6) de reeksontwikkelingen (101.5). Alle 
elementen van de eerste rij van de determinant bevatten dan de factor 
c/>2, die van de tweede rij de factor c/>3 en die van de derde c/>4 • Na ver
wijdering van deze factoren trekken we de eerste rij af van de tweede en 
de derde rij en verwijderen uit deze rijen de factoren c/> 3 - c/> 2 en c/>4 - c/>2 • 

In de zo verkregen determinant trekken we de tweede rij af van de derde 
en verwijderen uit de nieuwe derde rij de factor c/>4 - c/>3. In de deter
minant die dan ontstaan is, voeren we de limietovergangen c/>"-+0 
(k=2, 3, 4) uit en vervangen de c's door de lopende coördinaten. Het 
resultaat is, na wegdeling van enkele getalfactoren, 

-Y 

x 
x 

Y-1 

0 

y =0, 
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of 

De middelpuntskromme van de vier standen nadert dus bij de uitge
voerde limietovergang tot de middelp~ntskromme van de nulpositie van 
de beweging "Yj"ff/'. Dit is slechts één voorbeeld dat aantoont hoe uit de 
resultaten van de discrete kinematica die van de instantane kinematica 
door geschikt gekozen limietovergangen kunnen worden afgeleid. Een 
opdracht aan de lezer zou kunnen zijn om uit de vergelijkingen (101.3) 
door eliminatie van c0 , c1 en c2 de vergelijking (in determinantvorm) 
van de cirkelpuntskromme van de vier standen op te stellen en aan te 
tonen dat bij de boven uitgevoerde limietovergangen deze kromme nadert 
tot de cirkelloopkromme van de nulpositie. Zelf zullen we - ook al om 
enkele vroeger gegev~n benamingen te rechtvaardigen - nog nagaan tot 
welk resultaat men komt als c0 =0, dus als er sprake is van vier homologe 
punten die op één lijn liggen. In dit geval gaat (101.3) over in (k = 2, 3, 4): 

{c1(l- cos tPk)- c2 sin tPk}x + 

+ {c1 sin tPk + c2(1- cos tPk)}y- c1a(tjlk)- c2b(tjlk) =0, 

of 

{x(l-costjlk)+ysintjlk-a(t/Jk)}c1 + 

-{x sin tPk-y(l-cos tPk)+b(t/>k)}c2 =0. 

Eliminatie van c1 en c2 leert dat x en y voldoen aan de vergelijkingen: 

I x(l-cos tjl1) + y sin t/>1-a(tjJ1) x sin tjJ,-y(l-cos t/>;)+b(tjJ,) I 
A,k= x(l-cos tPk)+ ysin tPk -a(tjlk) x sin tPk-y(l- cos t/>k) +b(tjlk) =O, 

(101.7) 

waarin {i, k} elke permutatie van de indices 2, 3, 4 mag zijn. Het is dui
delijk dat elk van de drie vergelijkingen (101.7) een gevolg is van de 
beide andere. Men ziet zonder moeite in dat elke van de vergelijkingen 
(101.7) een cirkel voorstelt. De waarden van x en y waarvoor de ele
menten van de eerste (tweede) rij van A1k beide nul zijn, zijn de coördi
naten van de draaipool D 11(D lk). De elementen van de eerste rij van 
A1k zijn gelijk aan de overeenkomstige van de tweede rij voor die waar
den van x en y welke de coördinaten zijn van het punt waar de draai
pool D1k zich in de nulpositie (dus in de stand 9'1) bevindt; dit is dus 
het punt D,k 1 • Uit één en ander volgt dat (101.7) de vergelijking is van de 
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cirkel Q 11/. Hiermee is teruggevonden het resultaat van de vorige para
graaf dat de cirkels 0 1231, Q13""1 en 0 12/ gaan door bet punt B1 dat 
met zijn drie homologe punten op één lijn ligt. Aan de lezer .blijve het 
bewijs dat deze drie èirkels voor <P --+0 (k= 2, 3, 4) tot limietfiguur heb
ben de buigcirkel x2'+ f + y = 0 van de nul positie, alsook het bewijs 
dat de rechten D12D13, D 12D 1"" en D13D1"" bij deze limieto'\l'ergangen 
naderen tot de poolraaklijn van de nulpositie. Hieruit kan worden ge
concludeerd dat de cirkels 0 123, Q13"" en 0 12"" de keercirkel van de nul
positie van de beweging "f/ji/1" als limietfiguur hebben. Hieruit volgt 
dan verder dat K nadert tot het punt van Ball van de inverse beweging 
en B1 tot dat van de oorspronkelijke beweging "f/ji/1" (fig. 95 en 98). 

102 Een toepassing 

In paragraaf 96 hebben we een centrische kruk-drijfstangbeweging ge
construeerd die het Jcoppelvlak in drie voorgeschreven standen kan 
brengen en waarvan bovendien het middelpunt van de krukcirkel is voor
geschreven. Is er een kruk-drijfstangbeweging te vinden, waarbij het 
koppelvlak vier voorgeschreven standen (gegeven door de homologe 
lijnstukken E 1F 1 , E2F 2 , E 3 F 3 en E""F "") aanneemt? Het antwoord is: ja. 
Immers, uit de gegevens zijn de zes draaipolen te vinden. Hieruit volgt 
de leibaan als verbindingslijn h van de hoogtepunten van twee polen
driehoeken. Ook de middelpuntskromme is bepaald en kan punt voor 
punt worden . geconstrueerd indien m~n z~ks wenst. Als midde~~nt 0 
van de krukcirkel moet een van de dne smjpunten van h met de ;p!ddel
puntskromme wordengekozen. Er zijn dus ten hoogste drie reële kruk
drijfstangbewegingen die aan de vraag voldoen en er is tenminste één. 
Een exacte constructie met passer en lineaal van 0 is niet mogelijk 
(tenzij mpk ontaard is). Door berekening (waarbij van de computer 
gebruik wordt gemaakt) zijn I en 0 met grote nauwkeurigheid te vinden. 
We merken op dat er oneindig veel stangenvierzijden kunnen worden 
gevonden waarvan het koppelvlak de voorgeschreven standen aanneemt. 
Als gestelpunten kan men namelijk twee willekeurige punten van mpk 
kiezen. 

Opgave 102.1 Hoeveel istangenvierzijden A 0 B0 BA met voorges~)lreven 

A0A=r1 en B0 B=r2 voldoen ten hoogste aan de vraag? Wat is het ant
woord als r1 =r2? 
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103 Vijf standen 

Zijn van een bewegend vlak vijf standen gegeven Yl> Y 2 , .93 , .94 en .95 

en geven we de middelpuntskromme van de vier standen die overblijven 
als we de stand Y 1 buiten beschouwing laten met mpk1 aan, dan hebben 
mpk4 en mpk5 behalve de isotrope punten en de draaipolen D 12, D 23 

en D31 nog vier punten gemeen. Is Meen van deze punten dan is er een 
punt Br van "f/' zodanig dat de homologe punten Brl> Br2 , Br3 , Br4 en 
Br5 op één cirkel liggen. Hieruit volgt direct dat de vijf middelpunts
krommen mpk1 (i= 1, ... , 5) alle door M gaan. De genoemde middel
puntskrommen hebben dus buiten de isotrope punten vier punten ge
meen. Deze heten de Burmestermiddelpunten van de vijf standen; bij 
elk van deze middelpunten bestaat een punt van "f/' (Burmesterpunt) 
waarvan de vijf homologe punten op een cirkel om dit middelpunt lig
gen. De Burmestermiddelpunten Brm1 (i= I, ... , 4) kunnen op ver
schillende wijzen worden gevonden als snijpunten van twee kegelsneden. 
Klassiek zijn de tien kegelsneden van H ackmüller die alle door de pun
ten Brm1 en elk afzonderlijk door een van de tien draaipolen gaan. Zij 
zijn als volgt te voorschijn te brengen. De kromme mpk5 is de meetkun-

____,. ----->-

dige plaats van de punten van waaruit D 14D24 en D13D23 worden gezien 
onder hoeken met gelijke tangenten. Zijn C3 = 0 en C4 = 0 de vergelij-

kingen van de cirkels op D14D24 en D13D23 als middellijn en 13 =0 en 
/4=0 de vergelijkingen van D14D24 en D 13D 23, opgesteld zoals in 
VIII, 77 is beschreven, dan is /4C3-/3C4=0 de vergelijking van mpk5 • 

We schrijven deze vergelijking in de vorm /4(C3 -C4)-(/3 -/4)C4=0. 
Nu is m:=C3 -C4=0 de vergelijking van de machtlijn van C3 =0 en 
C4 =0. We schrijven daarom de vergelijking van mpk5 als 

/4m-(/3 -/4)C4=0. 

Analoog heeft mpk4 de vergelijking 

l4m*- (/3 * -/4 )C4 =0; 

(103.1) 

(103.2) 

hierin is m* =0 de machtlijn van C4 =0 en de cirkel op D 15D25 als 
middellijn en 13 * =0 de vergelijking van D 15D 25• De krommen mpk4 en 
mpk5 gaan door D 12, D23, D31 en door de isotrope punten. De laatste 
liggen op C4=0 terwijl D23 en D31 de snijpunten zijn van /4=0 en C4=0. 
De van de isotrope punten en van D23 en D31 verschillende punten van 
beide krommen liggen dus op een kromme waarvan men de vergelijking 
krijgt door /4 en C4 uit (103.1) en (103.2) te elimineren. Dit betekent dat 
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de Burmestermiddelpunten en D 12 liggen op de kegelsnede voorgesteld 
door 

(103.3) 

Zo kan men tien kegelsneden Ku=O vinden die door de punten Brmk 
(k= 1, 2, 3, 4) gaan en door telkens één draaipool Du. Voor de bepaling 
van de Burmestermiddelpunten heeft men er twee nodig. 
Een snellere manier om in te zien dat er tien zulke kegelsneden zijn, is 
de volgende. De vergelijking van mpk; is van de gedaante 

(p1x+q,y)(x2 +y2 )+k1=0, 

waarin k1 = 0 een kegelsnede voorstelt. Is {i, j, k} een permutatie van de 
getallen 1, 2, 3, 4, 5 dan zijn er getallen At. ..1.1 en A.k die niet alle nul zijn, 
zodanig dat A.1p 1+A.1p1 +A.kpk=O en A.1q1+A.1q1+A.kqk=0. De tien kegel
sneden 

A.1k 1 +A.1k1+A.kkk=0 

gaan elk door de vier Burmestermiddelpunten en door één draaipool 
en zijn identiek met de kegelsneden van Hackmüller. Bij de volgende 
rechtstreekse analytische beschouwingswijze afkomstig van Bottema is 
geen voorkennis omtrent de middelpuntskromme nodig. Deze methode 
levert zowel de Burmestermiddelpunten als de Burmesterpunten als 
snijpunten van twee kegelsneden en kan voor het leveren van numerieke 
resultaten gemakkelijk voor de computer geschikt worden gemaakt. 
Voor het uiteenzetten van de methode knopen we aan bij paragraaf 101. 
We beschouwen vijf standen 9"0 , 9"1> ... , 9"4 van het vlak "Y en kiezen 
in de stand 9"0 de assenstelsels samenvallend. Nodig en voldoende opdat 
het punt (x, y) van "Yin de vijf standen op de cirkel (101.1) ligt, zijn dan 
de voorwaarden (101.3) waarbij nu k= 1, 2, 3, 4. Stellen we a(<f;k) en 
b( <f;k) kortheidshalve voor door ak en bk en voeren we verder de afkor
tingen 

- a cos <P - b sin 4; = ii, a sin </; - b cos <P = E 

in, dan kunnen we voor (101.3) op grond van (101.4) schrijven 
(k= 1, 2, 3, 4): 

t(ak2 +bk2 )c0 -akc1 -bkc2 -êikc0x- bkcoy+ 

+(I-cos <f;k)(c1x+c2y)+(c1y-c2 x)sin <Pk=O. 

We merken op dat êi en 6 de coördinaten van 0 zijn ten opzichte van 
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het stelsel oxy; iï" = iï( <Pk) en 6" = b( <P") zijn deze coördinaten in de 
stand !7". 
In onze vergelijkingen treedt nog een kleine asymmetrie op: de coördi
naten (c1 , c2 , c0) van het middelpunt van r zijn gehomogeniseerd, die 
van het punt (x, y) niet. We vervangen daarom nog x door xfz en y 
door yjz. Dan worden de vergelijkinge·1: 

t(a" 2 +b" 2)c0z-a~cc 1 z-b~cc2z-iï"c0x- b"c0 y+ 

+(1-cos <P")(c1x+c2 y)+(c1y- c2x)sin <P~c=O. 

Zij: c0z=u0 , c1z=u1 , c2 z=u2 , c0x=u3 , c0 y=u4, c1x+c2 y=u5 , 

c1y-c2 x=u6 , dan is: 

en 

!(a"2 +b"2 )u0 -a"u1 -b"u2 -iï"u3 - b~cu4 + 
+(1-cos <P")u5 +(sin <P")u6 =0, (k= 1, ... , 4). 

(103.4) 

(103.5) 

(103.6) 

Hiermee zijn zes homogene vergelijkingen opgesteld die in een algemeen 
geval vier oplossingen geven voor de verhoudingen van de onbekenden 
u0 , ••• , u6 • Noemen we een Burmestermiddelpunt en het corresponde
rende Burmesterpunt een Burmesterpaar dan constateren we dus dat er 
ten hoogste vier reële Burmesterparen zijn voor de vijf standen. 
Om de Burmesterpunten te vinden, drukken we met behulp van (103.6) 
de onbekenden u1 , u2, u5 en u6 uit als lineaire functies van u0, u3 en u4 • 

Dit is mogelijk als de 4 x 4-determinant Ll waarvan a", b", 1-cos <P"' 
sin <P" de k-de rij is, niet gelijk is aan nul. In de veronderstelling Ll =1:0 
kunnen we dus schrijven: 

U1 =Y1oUo + 'l'13U3 + 1'14U4, 

Uz = YzoUo + Yz3U3 + Yz4U4, 

Us = YsoUo + Ys3U3 + 'l's4U4, 

u6 = î'6oUo + Î'63u3 + Î'64u4, 

(103.7) 

waarin y's uitsluitend van de gegeven a", b" en <P" (k= 1, 2, 3, 4) afhan
gen. Substitutie van (103.7) in (103.4) en (103.5) geeft twee homogene 
kwadratische vergelijkingen in u0 , u3 en u4 , dus in x, y en z. Deze kun
nen worden geïnterpreteerd als de vergelijkingen van twee kegelsneden 
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k 1 en k 2 in het vlak "f/. Hun snijpunten zijn de Er-punten, vier in getal. 
Van de onderlinge ligging van k 1 en k 2 hangt het af of de Er-punten al 
dan niet alle reëel zijn en of er samenvallende onder voorkomen. Opge
merkt zij dat A i= 0 impliceert dat c0 i= 0. Immers c0 = 0 heeft tot gevolg 
dat in (103.6) de onbekenden u0 , u3 en u4 nul zijn; derhalve is dan 
A =0. Men kan dit ook zo uitdrukken dat A i=O tot gevolg heeft dat alle 
Burmestermiddelpunten eigenlijk zijn. Onder de Burmesterpunten kun
nen dan nog oneigenlijke voorkomen; dit is het geval als k 1 en k 2 één 
of meer oneigenlijke snijpunten hebben, dus als de vergelijkingen (103.6) 
een oplossing hebben waarvoor z=O. Dan is Uö-=u1 =u2=0, zodat de 
determinant Lr van de vierde orde met iik, bk, 1 -cos cpk, sin cpk als k-de 
rij nul is. Is deze determinant niet gelijk aan nul, dan is zt=O. In dit 
geval zijn u3 , u4, u5 en u6 lineaire functies van u0 , u1 en u2: 

u3 =b30u0 +b31u1 +832u2 , 

u4=b4ouo+84,ul +842u2, 

Us=bsoUo+bstUl +8s2U2, 

u6=b6ouo+861u1 +862u2. 

(103.8) 

Substitueren we deze uitdrukkingen in (103.4) en (103.5) dan ontstaan 
twee homogene kwadratische vergelijkingen voor u0 , u1 en u2 , dus voor 
de coördinaten c1 , c2 , c0 van de Burmestermiddelpunten. Men kan deze 
vergelijkingen opvatten als die van twee kegelsneden k1 en k2 in if/'. 
De snijpunten hiervan, die wegens Lr i= 0 alle eigenlijk zijn, leveren de 
Burmestermiddelpunten. Uit het bovenstaande volgt: is ALf i=O dan be
staan alle Burmesterparen uit eigenlijke punten. 
Is A = 0, Lr i= 0 dan bestaan de kegelsneden k 1 en k2 ; een van de snij
punten is nu oneigenlijk. Het Br-punt dat met dit snijpunt een Burmester
paar vormt, is nu een BI-punt met de bijzonderheid dat zijn vijf homologe 
punten op één lijn liggen; we noemen dit een BI-punt met exces één (B/1-

punt). Men toont nu gemakkelijk aan dat de drie overige Er-punten 
collineair zijn. Immers uit A =0 volgt dat er constanten À. 1 , ... , À.4 zijn, 
niet alle nul, zodanig dat: 

4 4 4 4 

L ..1.kak = L ..1.kbk = L ..1.k(l- cos c/Jk) = L ..1.k sin c/Jk = o. 
k=l k=l k=l k=l 

Voor alle oplossingen van (103.6) geldt dus 
4 4 4 

-!-uo L À.k(ak 2 +bk 2) -u3 L ..1.iik-u4 L À.kbk=O. 
k=l k=l k=l 
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Daar voor deze punten c0 #0 is, betekent dit dat zij liggen op de lijn 

4 4 4 

2x :L lkak + 2y :L lk6k- :L lk(ak 2 + bk 2) = o. 
k=l k=l k=l 

Hiermee is een door Bottema gegeven uitbreiding van stelling VI, 62.1 
tot de discrete kinematica bewezen. Wanneer we in het bovenstaande 
geval de gemeenschappelijke oorsprong van beide assenstelsels in het 
B/1-punt leggen en het oneigenlijke punt van de X-as (en de x~as) laten 
samenvallen met het oneigenlijke snijpunt van k1 en k2 voldoet aan 
(103.6) de oplossing (u0 , uh u2, u 3, u4, u 5, u6)=(0, c1 , 0, 0, 0, 0, 0). Vol
gens (103.8) is dan Ö31 =Ö41 =Ö51 =Ö61 =0. Door eliminatie van u2, u5 

en u6 uit (103.8) vindt men dan Ö42u3-Ö32u4+(ö4oÖ32 -b42Ö30)U0=0, 
of indien c0#0: Ö42x-b32y+(b40Ö32 -Ö42Ö30)z=0, waarmee de boven
genoemde stelling op een andere manier is bewezen. Het B/1-punt ligt 
dan en alleen dan op de lijn waarop de overige Br-punten liggen als 
Ö40Ö32 -Ö42Ö30 =0, dus als Ö32 =À.Ö30, Ö42 =À.Ö40. De vergelijking van 
deze lijn is dan Ö40x-Ö30y=0. Voor de vergelijking van k1 en k2 

vindt men: 

ÖsoUo2+ös2UoU2 =Ö3oUoUt +M3oUtU2 +ö4oUoU2 +À.Ö4ou22; 

Ö6oUo2 +ö62UoU2 =Ö4oUoU1 +À.Ö4oU1U2 -Ö3oUoU2 -À.Ö3oU22• 

De raaklijn in het oneigenlijke punt (1, 0, 0) is voor beide kegelsneden 
dezelfde, namelijk À.u2 + u0 = 0. Dit betekent dat het B/1-punt als Bur
mesterpunt dubbel telt (vgl. stelling VI, 62.2). 
De weg van de discrete tot de instantane kinematica kan worden bewan
deld door de vergelijkingen (103.6) neer te schrijven voor vijf samen
vallende posities of - zoals men ook zegt - voor vijf infinitesimaal ge
scheiden posities. De k-de rij van de matrix van het stelsel bestaat dan 
uit de waarden voor </>=0 vandek-de afgeleiden van -!(a2 +b2), -a, -b, 
-a, - 6, 1-cos 4> en sin 4> naar </>. Bij gebruikmaking van kanonieke 
assenstelsels en met de notaties die we in de instantane kinematica hebben 
ingevoerd, wordt de matrix: 

0 0 0 0 0 0 1 

0 0 0 -1 1 0 

0 -a3 -b3 a3 -3 ba 0 -1 

3 -a4 -b4 a4+4b3 -4a3+b4 +6 -1 0 
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Met behulp hiervan vindt men voor k 1 en k 2 de vergelijkingen: 

(a3b4- a4b3 - 3b4 - 4b3 2 - a3 + 3)x2 + (8a3b3 + 3a4-6b3)xy + 
+ (a3b4- a4b3- 4a3 2 + 5a3 )y2 + 

en 

+ ( 4a3b3 + 3a4- 3b3)x- ( 4a3 2 - 9a3)y + 3a3 = 0 

(4a3b3 + 3a4)x2 -(4a3 2 - 3b4 -4b3 2 -6a3 + 3)xy+ 

- ( 4a3b3 - 6b3)y2 + 3a3x + 3b3 y = 0. 

·--ue laatste vergefi}king is dezelfde als die welke men verkrijgt door uit 
(VI, 59.3) en de vergelijking van de cirkelloopkromme, geschreven in de 
vorm 

{(a3 - 3)x+b3y}(x2 + y 2 + y)-y(a3x+b3 y)=0, 

te besluiten dat de Er-punten liggen op de kegelsnede: 

(a3x + b3 y){4b3x- (4a3 - 6)y+ 3} + 3x{a4x+ (b4 -l)y} =0. 



X Beginselen van de synthese van mechanismen 

104 Gedwongen beweging 

Er is in dit boek alleen sprake van bewegingen waarbij de positie van het 
bewegende starre stelsel afhankelijk is van slechts één parameter t. Zulke 
bewegingen noemt men gedwongen bewegingen of bewegingen met één 
graad van vrijheid. Een gedwongen vlakke beweging kan niet alleen worden 
verkregen door in (IV, 31.1) a, b en <P als functies van dezelfde para
meter t vast te leggen, maar ook door tussen a, b en <P twee betrekkingen 
te geven en het bewegende lichaam continu alle posities te laten doorlopen 
die met deze betrekkingen verenigbaar zijn. Neemt men a= constant, 
b = constant bij de beweging 11';./if/;. dan roteert 11';. om een vast punt 
van if/;.. Materieel is zo'n rotatie eenvoudig te verwezenlijken. We zien 
daarbij if/;. en "f/1; als twee vlakke platen die door een scharnier waarvan 
de as loodrecht op beide staat (lijnscharnier) met elkaar zijn verbonden; 
"ff/;_ wordt vastgehouden (gestel) en 11';. beweegt. Het geheel heet een 
mechanisme; ~ en 11';. zijn de leden of schakels van het mechanisme, 
het lijnscharnier is de verbinding tussen de twee leden. De verbinding 
tussen beide leden is hier zo, dat "ff!;, ten opzichte van ~ een ge
dwongen beweging heeft. Wordt de verbinding op andere wijze tot stand 
gebracht dan behoeft dit niet het geval te zijn. Zo kan men bijvoorbeeld 
in "ff/;_ een cylindrische pin bevestigen met as loodrecht op ~ en in if;. 

fig. 99 

een sleuf maken waarvan de breedte gelijk is aan de dikte van de pin. 
Zorgt men er nog voor dat geen beweging in de lengterichting van de 
pin mogelijk is, dan is de stand van "ff!;, ten opzichte van ~ afhankelijk 
van twee onafhankelijk veranderlijken (u en <P in fig. 99). 
Het lichaam 11';. heeft nu dus twee graden van vrijheid. Er zijn veel moge
lijkheden om verbindingen tussen starre lichamen te verwezenlijken; we 
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zullen ze niet alle noemen, doch wijzen wat de ruimte betreft op bol
scharnieren (kogelgewrichten) en op lijnschamieren met mogelijkheid 
van beweging langs de scharnieras. 

105 Kinematische ketens 

Een kinematische keten is een verzameling bestaande uit starre lichamen 
(de schakels van de keten) die op de een of andere manier met elkander 
verbonden zijn, zodanig dat zij ten opzichte van elkaar niet meer vrij 

------bewoo-gbaar zijn. Een kinematische keten heet gesloten als elke schakel 
met tenminste twee andere is verbonden. Een mechanisme is een kine
matische keten waarvan één schakel ten opzichte van een zekere om
geving is vastgezet. De bedoelde omgeving is in vele gevallen de aarde, 
maar kan natuurlijk ook de wand van een ruimtecabine zijn. 

106 De formules van Grübler 

We beschouwen een vlak mechanisme met n schakels en s enkelvoudige 
lijnscharnieren. Dat een lijnscharnier enkelvoudig is, betekent dat er 
twee schakels samenkomen. 
In het platte vlak heeft een vlak lichaam drie graden van vrijheid (in het 
vorige hoofdstuk zijn daarvoor a, b en </> genomen). Dus hebben n niet 
verbonden schakels 3n graden van vrijheid. Verbinding van twee schakels 
door een lijnscharnier betekent, dat een punt van de ene schakel moet 
blijven samenvallen met een bepaald punt van de andere schakel. In het 
platte vlak vallen twee punten dan en alleen dan samen als hun beide 
coördinaten gelijk zijn. Elk lijnscharnier vermindert dus het aantal graden 
van vrijheid met twee. Er blijven dus 3n- 2s graden van vrijheid over 
voor de kinematische keten waaruit het mechanisme is afgeleid door een 
schakel vast te zetten. Dît vastzetten gaat ten koste van drie graden van 
vrijheid. Bijgevolg bezit het mechanisme 

g=3n-2s-3 (106.1) 

graden van vrijheid. 
Voor een scharnier waar m schakels samenkomen ((m-1)-voudig schar
nier) gaan 2(m -1) graden verloren. Bevat het mechanisme s1 enkel
voudige, s2 tweevoudige, ... , s,. k-voudige scharnieren, dan is het aantal 
graden van vrijheid dus 

k 

g=3n-2I;ls1-3. 
1=1 

(106.2) 
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Voorbeelden 106.1 Stangenvierzijde: n=4, s=4; g= I. 
106.2 Mechanisme van Mohr (fig. 100): n=10, s1 =9, s2 =2. Dus: 

g=30-18-8-3= 1 

fig. 100 fig. 101 

106.3 Het vijf-stangenmechanisme in fig. 101: n=5, s=5; g=2. 

106.4 Het mechanisme van fig. 102: n=7, s1 =4, s2 =2; 
g=21-8-8-3=2. 

fig. 102 fig. 103 
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106.5 Ook het mechanisme van fig. 103 heeft zeven schakels, vier enkel
voudige en twee tweevoudige lijnscharnieren. Hier zijn ABCD en ABEF 
parallelogrammen. Het aantal graden van vrijheid is echter niet twee 
zoals (106.2) zou leveren, doch één. 
De oorzaak dat (106.2) niet voor alle gevallen het juiste aantal graden 
van vrijheid levert, behoeft niet ver te worden gezocht. Bij de afleiding 
van de formule - die neerkomt op het tellen van de variabelen en van de 
betrekkingen hier tussen - is namelijk stilzwijgend verondersteld dat de 
vergelijkingen die de bewegingsbeperkingen van de schakels ten op
zichte van elkaar tot uitdrukking brengen, onafhankelijk zijn. Het kan 
voorkomen dat bij een mechanisme deze voorwaarde niet vervuld is, 
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bijvoorbeeld doordat tussen de afstanden van de scharnierpunten een 
aantal betrekkingen bestaat (vgl. ook voorbeeld 106.9). 
De verbinding tussen twee schakels kan ook daarin bestaan dat een rechte 
van de ene schakel door een punt van de andere blijft gaan (sleufverbin
ding). Dat een rechte door een gegeven punt gaat, geeft aanleiding tot 
één vergelijking. Een sleuf onder de verbindingen vermindert dus het 
aantal graden van vrijheid met 1. Een kruk-sleufmechanisme (n=3, 
2 lijnscharnieren, 1 sleuf) heeft dus 9-4- 1 - 3 = 1 graad van vrijheid. 
Ook een verbinding die een punt van de ene schakellangs een rechte van 
een andere schakel dwingt, geeft een vermindering 1 van het aantal 
graden van vrijheid. Het aantal graden van vrijheid van een krukdrijf
stangmechanisme is dan ook 3 x 3-2 x 2- 1 -3 = 1 en van een elliptische 
beweging 3 x 2-2 x 1 - 3 = 1. 
In de ruimte heeft een lichaam zes graden van vrijheid. Ter bepaling van 
de positie van een punt A van het lichaam dienen drie coördinaten. Voor 
een tweede punt B zijn nu nog twee coördinaten nodig omdat de afstand 

AB bekend is. Het lichaam kan nu nog om AB draaien en heeft dus nog 
één graad van vrijheid over. Beschouw nu een ruimtelijk mechanisme 
bestaande uit n schakels en s bolscharnieren. Los van elkaar hebben de 
schakels 6n graden van vrijheid. Als twee ervan door een bolscharnier 
zijn verbonden, moet een punt van de ene samenvallen met een punt van 
de andere. In de ruimte eist dit de gelijkheid van drie coördinaten. Elk 
bolscharnier vermindert het aantal 6n dus met drie. De vaste schakel 
vermindert het aantal graden van vrijheid met zes. We vinden dus voor 
het aantal graden van vrijheid: 

g=6n-3s-6. (106.3) 

Hierbij zijn alle scharnieren enkelvoudig verondersteld. 
Een enkelvoudig lijnscharnier beperkt de beweging van de beide verbon
den schakels ten opzichte van elkaar tot een rotatie om een as. Er zijn 
dus door het aanbrengen van zo'n scharnier vij graden van vrijheid 
teloor gegaan. Een ruimtelijk mechanisme met n schakels en uitsluitend 
lijnscharnieren, ten getale van s, heeft dus 

g=6n-5s-6 

graden van vrijheid. 

(106.4) 

Voorbeelden 106.6 Ruimtelijk vierstangenmechanisme met vier bolschar
nieren en één lijnscharnier: g=24-9-5-6=4. 
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106.7 Idem met drie bolschamieren en één lijnscharnier: 

g=24-9-5-6=4. 

106.8 Idem met één bolscharnier en drie lijnscharnieren: 

g=24-3-15-6=0. 

Onbeweeglijk. 
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106.9 Idem met vier lijnscharnieren: g=24-20-6= -2; geen bewe
ging mogelijk. 

106.10 Idem met twee bolscharnieren en twee lijnscharnieren: 

g=24-6-10-6=2. 

Het zou voorbarig zijn, uit de opsomming in bovenstaande voorbeelden 
de conclusie te trekken dat het niet mogelijk is door uitsluitend gebruik 
van bol- en (of) lijnscharnieren een ruimtelijk vierstangenmechanisme 
samen te stellen, dat een gedwongen beweging levert, dus waarvoor 

fig. 104 

g= 1. Beschouw, om dit aan te tonen, het mechanisme A0 B0BA (fig. 104) 
met lijnscharnieren in A 0 en B0 (assen a0 en b0 ) en bolscharnieren in 

-- -- --
A en B, dat bovendien nog de bijzonderheid A0 B0 =AB=c en A0 A= 

=B0 B=r vertoont. De vlakken A0 B0 A en A 0 B0 B zijn vast, want zij 
staan in de vaste punten A 0 en B0 loodrecht op de vaste lijnen a0 en b0 • 

--->- ---+ --+ 
Zij y de hoek tussen deze vlakken; we geven de vectoren A0 B0 , B0 B, BA 

--+ 
en AA0 opvolgend aan met u0 , w, u en ven stellen verder LAA0 B0 =cx 
en L A 0 B0 B=P. Daar t::.A0B0B~ 6BAA 0 , is dan eveneens L BAA0 =P. 
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Verder geldt 

u0 +w+u+v=0 

en 

(u0 x v) x (u0 x w)=(u0 x v, w)u0 , 

(u0 x v) x (u x v)= -(u0 x v, u)v. 

Wegens (106.5) kan men voor (106.7) schrijven 

(u0 x v)x(u x v)=(u0 x v, w~v. 

De norm van de vector in het eerste lid van (106.6) is: 

c2r2 sin IX sin p sin'}'; 

[X-106] 

(106.5) 

(106.6) 

(106.7) 

(106.8) 

is p de hoek tussen de vlakken A0 AB0 en A 0 AB, dan heeft de vector 
in het eerste lid van (106.8) de norm c2r2 sin IX sin P sin p. Daar deze 
normen zich blijkens (106.6) en (106.8) verhouden als die van u0 en v 
volgt hieruit: sin '}':sin p = c: r. Dit betekent dat p gedurende de bewe
ging constant is. De loodlijn a in A op het vlak A 0 BA beschrijft dus bij 
de beweging een eenbladige omwentelingshyperboloide met a0 als om
wentelingsas. De stangenvierzijde blijft dus beweegbaar als men bet 
bolscharnier bij A vervangt door een lijnscharnier met a als as. Voor 
bet punt B geldt een soortgelijke redenering. Deze merkwaardige ruim
telijke stangenvierzijde met uitsluitend lijnscharnieren en gedwongen 
beweging die door Bennett is ontdekt, wordt wel een isogram genoemd. 
De formules (106.1), (106.2), (106.3) voor bet aantal graden van vrijheid 
van een mechanisme heten formules van Grübler. Wat deze formules 
betreft - die, zoals gebleken is, met omzichtigheid gehanteerd moeten 
worden- hebben we ons hier beperkt tot de gevallen waarin als verbin
dingen lijnscbarnieren, bolscharnieren of sleuven optreden. Er zijn na
tuurlijk andere verbindingen in allerlei combinaties mogelijk; de alge
mene vorm van de formules van Grübler is echter steeds: 

g=p(n-1)- ,L1X1S1 

waarin p het aantal graden van vrijheid is die één vrije schakel in het 
beschouwde geval bezit, terwijl de coëfficiënten IX1 van de aard en de 
multipliciteit van de verbindingen afhangen. 
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107 Maximaal aantal eisen dat aan een te ontwerpen mechanisme 
kan worden gesteld 

Voor de ontwerper is het van belang te weten hoever hij kan gaan met 
de eisen die aan een mechanisme worden gesteld. We zullen ons hier be
perken tot vlakke mechanismen met gedwongen beweging en nemen de 
stangenvierzijde als voorbeeld. Een stangenvierzijde A0 B0 AB met kop
pelpunt C is ten opzichte van een in het gestel aangenomen assenstelsel 
in vorm, grootte, ligging en positie bepaald door 10 gegevens, namelijk 
(fig. 105): vier voor de coördinaten van A0 en B0 , vijf voor de afstanden 
rt. r 2 , a, b en c, één voor de hoek </J. We geven de coördinaten en af
standen met h1 , ••• , h9 aan. De coördinaten x en y van C zijn dan 
functies van ht. ... , h9 en <P: 

x=x(h1 , ••• , h9, </J), y=y(h1, ••• , h9, </J). 

Veronderstel dat van het mechanisme verlangd wordt dat de door C 
beschreven koppelkromme gaat door de k voorgeschreven punten 
C1(x"y1), (i=1, . .. , k). Dan moeten er waarden </J1 van <P zijn, zodanig 
dat 

x1 =x(ht. ... , h9, </J1), y 1 = y(h1 , ••• , h9 , </J1), (i= 1, ... , k). 

y 

c 

fig. 105 fig. 106 

Dit zijn 2k vergelijkingen voor de k+9 onbekenden h1, .•• , h9, <Pr. ••. , <Pk· 
Bij willekeurige keuze van de punten C1 is voor oplosbaarheid van deze 
vergelijkingen nodig (maar niet voldoende): k+9~2k, dus k2:_9. Er 
kunnen dus ten hoogste negen willekeurige punten worden voorgeschreven. 
Een bruikbare methode om uit deze gegevens het mechanisme exact te 
bepalen, ontbreekt tot dusverre. 
Verlangt men dat het mechanisme in staat is een figuur in het koppel
vlak k voorgeschreven standen te doen innemen, dan kan de maximale 
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waarde van k als volgt worden gevonden. Als figuur in het koppelvlak 
kan een rechthoekig assenstelsel worden genomen met oorsprong in het 
koppelpunt C. Om het mechanisme met inbegrip van deze figuur vast 
te leggen, heeft men dan behalve h1 , ••• , h9 en </> nog nodig de hoek h10 
die één van de assen van dit assenstelsel met CB maakt (fig. 106). Ten 
opzichte van het in het gestel gekozen assenstelsel is nu de ligging van 
het bewegende assenstelsel bepaald als de coördinaten van C en de hoek ct 
tussen de positieve x-assen gegeven zijn. Men heeft nu: 

x=x(h1, ••• , h10, </>), _y= y(h1 , ••• , h10, </>),_ ct=a.(h1_, ••• , h10, </>). 

Er moeten nu waarden </>1 van </> zijn, zodanig dat 

x,=x(hl, ... , h1o• </>,), l 
Yt= y(hl> ... , hlO• </>,), (i= 1, ... , k) 

a.,=a.(hl, ... , h10, <f>,). 

Dit zijn 3k vergelijkingen voor k+ 10 onbekenden, hetgeen als vroeger 
voert tot k + 10 ~ 3k en dus k ~ 5. Bijgevolg kunnen ten hoogste vijf 
standen van het koppelvlak worden voorgeschreven. Dit is geen verras
sing: we weten het al uit IX, 103. De door Bottema aangegeven me
thode leert de gestelpunten vinden, waarna de rest gemakkelijk volgt. 
Nauw verband houdend met het probleem van vijf voorgeschreven vlak
standen is dat van de punt-krukstandtoevoeging (ook wel punt-hoektoe-

oC• 
Clo 

fig. 107 

voeging genoemd). Het komt daarop neer dat van het koppelpunt C 
k standen C1 zijn voorgeschreven, alsmede de daarmee in richting en zin 
corresponderende standen s1 van de kruk A0 A (fig. 107). Beziet men de 
configuratie van Roberts (fig. 49) dan is daarin A 1C//A0 A. Van het 
koppelvlak van A0C0 C1A 1 zijn dus k vlakstanden gegeven. Het maxi
male aantal punt-krukstandtoevoegingen dat exact gerealiseerd kan 
worden, bedraagt dus vijf. Men kan het mechanisme A 0 C0 C 1A 1 bepalen 
en daaruit met de stelling van Roberts het gezochte mechanisme afleiden. 
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Ook het probleem van de hoektoevoegingen kan tot vlakstanden worden 
teruggebracht. Het gaat er hierbij om dat bij een gegeven draaiingshoek 
f/>; van A 0 A de hoek t/1; waarover B0 B roteert wordt voorgeschreven. 
Daar het hier uitsluitend om hoeken gaat, kan de lengte van A0 B0 en de 
ligging van A 0 en B0 willekeurig worden gekozen (fig. 108). Zij nu 

fig. 108 

A0 B0 Bco> A<o> het mechanisme in de uitgangsstand en A0 B0 B<0 A0 > de 
i-de stand. We draaien de i-de stand om A 0 over de hoek - f/> 1• Is B0 C 
een· stang die vast verbonden is met B0 B en die in de beginstand (B0 C<0 >) 
in het verlengde van A0 B0 valt dan valt deze stang na de rotatie 
(A 0 , -l/>1) langs B0 (1)C<0 en is ten opzichte van zijn beginstand over 
een bekende hoek e, = t/1 1 - f/>; gedraaid. Hieruit volgt dat het probleem 
neerkomt op het volgende vlakstandenprobleem: bepaal een vierstangen
mechanisme dat met A 0 en A<o> als gestelpunten het met B0 B<o> verbon
den koppelvlak de standen doet innemen gerepresenteerd door de stan

den B0 C<0 >(00 =0) en B0 <nc<0 (01=t/11-l/>1) van het lijnstuk B0 C. Er 
kunnen dus maximaal 4 hoektoevoegingen exact gerealiseerd worden en 
het vraagstuk komt neer op het bepalen van Burmesterparen, waarbij 
een zo'n paar namelijk {A0 , B0 } van te voren reeds gegeven is. Er is 
dus ook stellig tenminste een reële oplossing. 

108 Rechtgeleidingen volgens Tschebyschew 

In VI, 64.3 hebben we al even gewezen op het gebruik van BI-punten 
(zonder of met exces) voor het verkrijgen van benaderde rechtgeleidingen. 
Ook in VII, 69 is dit onderwerp even ter sprake gekomen. Al deze 
rechtgeleidingen berusten op het principe dat een kromme in de buurt 
van een punt waar de raaklijn een raking van hogere orde met de kromme 
vertoont, een geringe afwijking van deze raaklijn heeft. Of deze geringe 
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afwijking zich over een voor de praktijk bruikbare afstand ter weers
zijden van het raakpunt handhaaft, blijkt pas achteraf als de afmetingen 
van het mechanisme bepaald zijn. Men kan om een rechtgeleidings
mechanisme te vinden ook anders te werk gaan. Om te bereiken dat een 
punt zich bij benadering rechtlijnig van A naar B beweegt zoekt men een 
mechanisme waarbij het punt weliswaar een kromme beschrijft, doch een 
kromme die geheel blijft binnen een symmetrisch om AB gelegen strook 
waarvan men de breedte b zo klein mogelijk probeert te krijgen (fig. 109). 

fig. 109 

Op deze wijze heeft de Russische wiskundige Tschebyschew het vraag
stuk van de benaderde rechtgeleidingen aangevat. Om enig inzicht in 
zijn methode te geven en ook om de lezer te confronteren met de moei
lijkheden die zich hierbij voordoen, behandelen we een eenvoudige op
gave volgens Tschebyschew. We beschouwen het vierstangenmechanisme 

-- -- ---
AoBoBA, waarvan A0 B0 =k, AB=c en A 0 A=B0B=r (fig. 110). De vraag 

V 

x 
Ao 0 Bo<.;.k,Ol 

fig. 110 

is, dit mechanisme zo te dimensioneren dat het midden C van AB bij 
goede benadering een lijnstuk I I A0 B0 doorloopt. 
Zij A 0 B0 de x-as en de as van A 0 B0 dey-as van een rechthoekig assen
stelsel. De rechte die door de baan van C zo goed mogelijk moet worden 
benaderd, heeft de vergelijking y= y 0 , waarin y 0 vooralsnog onbekend is. 
Zij D het vierde hoekpunt van het parallelogram opgespannen door 
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A0 B0 en A0 A. We stellen LA0 PB0 =24> en LADB=l/1. Het midden 

van BD heeft dezelfde ordinaat als C, namelijk y = r cos 4> cos ljJ. In 
t:::,ABD vinden met de cosinusregel: 

4r2 sin2 4>+k2 -c2 

cosifJ = -------
4kr sin 4> 

V oor de baan van C is dus 

4r2 sin2 4>+k2 -c2 

y = cos 4> 
4k sin 4> 

en ons probleem is dus de onbekende y 0 en de parameters k, c en r zo te 
bepalen dat in een zeker interval voor 4> de functie van 4>: 

4r2 sin2 4> + k 2 - c2 

k . 4> cos </>-y 0 4 Stn 
(108.1) 

zo weinig mogelijk van nul afwijkt. We stellen cotg <f>=z waardoor 
(108.1) overgaat in 

(108.2) 

Hierin moeten nu k, c, r en y 0 zo worden bepaald dat de uitdrukking 
tussen haakjes zo weinig mogelijk van nul afwijkt op een zeker interval 
p~z~q. We voeren nu eerst een nieuw begrip in. Een (n+ 1)-tal functies 
f 0(z),f1(z), ... ,f"(z) continu op [p, q] heet een Tschebyschew-systeem, 

n 

als elke lineaire combinatie g(z) = L ck};,(z) waarin de constanten 
k=O 

c0 , cl> •.• , cn niet alle nul zijn ten hoogste n verschillende nulpunten 
heeft op [p, q]. Zo vormen dus de functies 1, z, . .. , z" op elk eindig 
interval een Tschebyschew-systeem. Hetzelfde geldt voor de functies 

1 z 
1, --, --. 

l+z2 1+z2 
(108.3) 

In de tweede plaats geven we hier nu (zonder bewijs) de stelling die we 
gaan gebruiken. Zij f(z) een functie die continu is op [p, q] en f 0 (z), 
f 1(z), ... ,f"(z) een Tschebyschew-systeem op dit interval. Nodig en vol-

n 

doende opdat de functie g(z) = L c,Jk.(z) op genoemd interval zo weinig 
k=O 

mogelijk vanf(z) afwijkt, is: er zijn tenminste n+2 punten Zto ••• , Zn+l 
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van [p, q] waar het verschil lf(z)-g(z)l zijn maximum bereikt en wel 
zodanig dat f(z)-g(z) in deze punten afwisselende tekens heeft. 
Bezien we nu nog eens de uitdrukking die in (108.2) tussen de haakjes 
staat en schrijven we deze als 

(108.4) 

dan zien we dat in ons vraagstukf(z)=z en dat (108.3) het Tschebyschew
systeem is. Het komt er dus op neer dat er vier punten_ ~) <z2 <z3 <z4 

moeten zijn waar de -maximale waarde m van de modulus van de uit
drukking (108.4) wordt aangenomen en wel zo dat aan de eis van teken
wisseling is voldaan. De kromme die door C wordt beschreven, is symme
trisch ten opzichte van dey-as. We kunnen ons dus beperken tot waar
den z1, z2 , z3 en z4 die corresponderen met x~O. In de stand waarbij C 
op de y-as ligt, raakt AB in C aan de kromme en in de omgeving van C 
ligt de kromme boven deze raaklijn. Het ligt dus voor de hand z 1 te 
laten corresponderen met x=O, zodat (108.4) voor z=z1 - en dus ook 
voor z=z3 - de waarde -m heeft. We besluiten hieruit dat de verge
lijking 

of 

3 ( 4kyo ) 2 ( ' 4r2 
) 4ky0 z + m- 2 2 z + 2 2 + 1 z + m- 2 2 = 0 (108.5) 

k -c k -c k -c 

de enkelvoudige wortel z 1 =co tg fjJ 1 en de dubbele wortel z3 = cotg f/J 3 

bezit. Evenzo heeft de vergelijking 

( 4ky0 ) ( 4r2 ) 4ky0 z3 - m + 2 2 z2 + 2 2 + 1 z- m - 2 2 = 0 (108.6) 
k -c k -c k -c 

de dubbele wortel z 2 =co tg f/J2 en de enkelvoudige wortel z4 =co tg fjJ 4 • 

Hieruit volgen onmiddellijk de betrekkingen 

4ky0 
-m=ZtZ32• 

4r2 
z1 +2z3 = k2-c2 2 2 +l=z3 2 +2z1z3 , (108.7) 

k-c 

4ky0 4r2 
z4 +2z2 = 

k2-c2 
+m=z4 z2 2 , 2 2 + 1 =z2 2 +2z2z4 • (108.8) 

k-c 
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Uit (108.7) volgt z3 =(1 +J1 +z1 2)/z1 • Daar z1 slaat op de stand waarbij 
C op dey-as ligt, is sin </J 1 =(k+c)j2r. Hieruit volgt z3 =(1 +sin </J 1 )jcos<jJ1 

en dus: cos 2</J3 =sin </J 1 • Verder volgt dan: 

4r2 (1 +sin </J1) 2 2(1 +sin </J1) --::-::---:- + 1 = + ----
k2- c2 cos2 </J 1 sin <P 1 

1 +sin </J 1 2(1 +sin </J1) ---+----
1-sin<Pl sin<P1 

of: 

(k+c)(2r-k-c) · 

Dus 

k=(2r+c)j3, sin </J 1 =(2c+r)f3r=cos 2</J3 • 

Uit (108.8) volgt: 

cos 2</>2 =sin </J4 , 

hetgeen tot 

cos 2</J2 =sin </J4 =2(r- c)f3r 

voert. We merken op dat sin </J 1 +sin </J4 = 1. 

(108.9) 

(108.10) 

Uit (108.7) en (108.8) volgt nu verder wegens (108.9) en (108.10): 

2 2 cos<jJ4 2-sin</J1 cos</J1 l+sin</>1 
2m=z4 z2 -z1z3 = . - -- , 

1-sm </J1 sin </J 1 sin </J 1 1-sin </J1 

of 

hetgeen na enige herleiding overgaat in 

(5r-2c)J (r+ 2c)(5r-2c)-4(2r+ c)J (r- c)(2r+ c) 
m= 

4(r- c)(r+ 2c) 

De maximumafwijking van het rechte traject is dan 

(5r-2c)J(r+2c)(5r-2c) , ~----
LI = -"tV(r-c)(2r+c). 

12(2r+c) 
(108.11) 
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Verder is 

(5r-2c).J(r+2c)(5r-2c) , ~----
Yo = 12(2r+c) +tv(r-c)(2r+c). (108.13) 

Uit fig. 110 volgt voor de abscis van het punt C de waarde 

x=r cos 4> sin l/f. 

Voor de lengte van het rechtlijnig traject waarbij de baan zich nauw 
aansluit, vindt men dus l=2r cos c/>4 sin l/14 waarbij l/14 de waarde is 
die lf! aanneemt voor 4> = 4> 4 • Nu is gemakkelijk te vinden dat 

~-~ 3 .J 
cosl/14 = en dus sinl/14 = r(4c-r) ; 

2(2r+c) 2(2r+ c) 

in het voorbijgaan merken we op, dat aan c<r<4c moet worden vol
daan. Daar verder 

1 
cos c/>4 = -J(r+2c)(5r-2c), 

3r 

heeft men: 

1 
l= -- .Jr(r+2c)(4c-r)(5r-2c). 

2r+c 
(108.14) 

Nemen we l=2c, dan is, als we nog c=À.r stellen, volgens (108.14): 

4À.4 + 32À.3 - 20À.2 -12À.+ 5 =0 

fig. 111 

waarbij t<À.<l. We vinden À.=0,334; dus c=0,334r en k=0,718r. 
Verder berekenen we A =0,002r en y 0 =0,833r. Blijkbaar is A//=0,003. 
Bij een traject van 40 cm lengte is de maximale afwijking dus 1,2 mm. 
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Door toepassing van de stelling van Roberts kan men uit het mechanisme 
van Tschebyschew het mechanisme B0 C0 C* B* afleiden waarbij C0 het 

midden is van A 0 B0 , B0 B*=1:c en C0 C*=B*C*=!r. In figuur 111 is dit 
mechanisme getekend in de stand waarbij C op de y-as ligt; wegens 
de vorm die het dan heeft, wordt het wel een À-mechanisme genoemd. 
De methode van Tschebyschew kan ook worden toegepast voor het vin
den van mechanisme dat een punt dwingt zo nauwkeurig mogelijk een 
voorgeschreven gebogen traject (bijv. een cirkelboog) te volgen. We gaan 
hierop niet nader in. 

109 Een exacte rechtgeleiding 

Tot dusver hebben we uitsluitend gesproken over benaderde rechtgelei
dingen. Er bestaan ook exacte rechtgeleidingen. Aan deze soort mecha
nismen is in de tweede helft van de negentiende eeuw veel aandacht be
steed. Doordat ze een vrij groot aantal schakels (zes of meer) bevatten 
is hun practische waarde, die vroeger nogal eens werd overschat, vrij 
gering. Bij wijze van curiositeit besluiten we dit boek met de beschrijving 
van de rechtgeleiding van Peaucellier daterend van 1864. Dit is een acht
stangenmechanisme; in fig. 112 zijn rx en f3 de gestelpunten, terwijl 
-- -- ----
rxf3=k, f3B=r, rxA=rxC=a, AB=BC=CD=DA=b. Het aantal enkel-

fig. 112 

voudige scharnieren is twee, het aantal tweevoudige bedraagt vier. Bij
gevolg is het aantal graden van vrijheid: 3·8-2(2+2·4)-3=24-20-3 
= 1. Bij de beweging blijven rx, Ben D steeds collineair, terwijl B op de 
cirkel (/3, r) blijft. Op het in de figuur aangegeven assenstelsel zijn de 

coördinaten van B dus (k+r cos 4J, r sin 4J). We stellen rxB=p, rxD=q 
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en LDBC=y. Dan is a2 =b2 +p2 +2pb cos y=b2 +p(p+2b cosy)= 
= b2 + pq, zodat pq = a2 - b2 • Voor de coördinaten van D vindt men dan: 

(a 2 -b2 )(k+r cos </J) (al -b2 )r sin <jJ 

x = P + r2 + 2kr cos <jJ ' y = k 2 + r2 + 2kr cos <jJ • 

Hieruit volgt: 

(k2 + r2 + 2kr cos <jJ )x= (al-b2)(k + r cos <jJ ), l 
(P + r2 + 2kr cos <jJ )(x2 + y 2 ) = (a2 - b2) 2 , 

waaruit men door eliminatie van <P tot 

r(r2 - k 2 )(x2 + y 2 ) + 2kr(a2 - b2)x-r(a2 - b2) 2 = 0 

geraakt. Voor k=Fr beschrijft D dus een deel van een cirkel. Neemt men 
echter k=r, zoals dit bij het mechanisme van Peaucel/ier het geval is, 
dan doorloopt D exact een deel van de rechte x=(a2 -b2)f2k loodrecht 
op de gestellijn. 
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