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De stangenvierzijde met een V -vormige symmetrische
koppelkromme .

door E. A. Dijksman, fys. drs., Sectie Mechanismen - T.H. Eindhoven

Summary: The four-bar chain with V-shaped symmetrical
coupler curve.
A four-bar chain with symmetrical coupler-curve which
contains two points of Ball can be constructed and calculated
in the position by which the circling-point curve is degene
rated in a circle and a straight line.

This could be done as well in the cardan-position as in the
general-cycloidal position of the four-bar mechanism.

Out of both essential different possibilities the most suit
able solution can be choosen.

Also other straight line mechanisms are constructed in
positions of the four-bar chain by which the circling-point
curve or the centering-point curve are degenerated.

I. Inleiding

Wordt de koppelstang AB van een stangenvierzijde (A oABB0)
uitgebreid met een koppeldriehoek ABK, dan zal het koppel
punt K in het algemeen een 6°-graads kromme beschrijven
(zie figuur 1).

Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de symme
trische koppelkrommen. Symmetrische koppelkrommen kan
men verkrijgen, wanneer
I. AAo=BBo met AK = BK Of wanneer
2. BA=BBo=BK [1] (ook A?B)

Omgekeerd behoeft echter een stangenvierzijde met sym
metrische koppelkromme niet aan een van deze beide voor
waarden te voldoen.

In figuur 17 is bijv. een stangenvierzijde met symmetrische
koppelkromme getekend, die dit laatste nog eens nader de
monstreert.

AIleen symmetrische koppelkrommen, die aan een der
beide bovengenoemde voorwaarden voldoen en geen reele
dubbelpunten bezitten, zullen in het hiernavolgende worden
onderzocht.

Bovendien bepaalt men zich verder nog tot die symme
trische koppelkrommen, die 2 benaderd rechte baanstukken
bevatten.

Wanneer een bepaald punt van de koppelkromme een
vierpuntsaanraking heeft met de raaklijn in dat punt van de
kromme, wordt dat punt een undulatiepunt of hier ook punt
van Ball, [2] genoemd.

Heeft een symmetrische koppelkromme een undulatiepunt
buiten de symmetrie-as, dan bevat deze koppelkromme ook
meteen 2 benaderd reehte baanstukken. Heeft de koppel
kromme bovendien geen reele dubbe1punten, dan ontstaat
een Y-vormige koppelkromme. Men krijgt het volgende pro
bleem:

Gevraagd te berekenen de afmetingen van een stangen
vierzijde, waarbij de hoek tussen de reehte baandelen der
koppelkromme gegeven wordt door 2-r. Het probleem van
de Y-vormige koppelkromme is ook reeds behandeld door de
heren Hunt, Fink en Nayar [3]. Zij gaan echter niet verder
dan tot de 3-punts-aanraking voor de benaderd rechte baan
stukken.

In vele gevallen is dit weI voldoende, maar het kan ook tot
onaangename uitstulpingen in de koppelkromme aanleiding
geven.

Bovendien bleven nog 2 willekeurig te kiezen ontwerpvrij
heidsgraden over, die een systematisch onderzoek van dit
type kromme in de weg staan.

Tenslotte heeft men, wanneer dit type als aandrijvingsme
chanisme van het Maltezer-kruis wordt gebruikt, bij 4-punts
aanraking nog het bijkomende voordeel, dat behalve de hoek
snelheid (w) en de hoekversnelling (w) ook nog de hoekruk
(w) van het kruis, zowel bij het begin als bij het einde van de
beweging, gelijk aan nul zal zijn.

Hunt, Fink en Nayar stelden 5 vergelijkingen met 7 onbe
kenden op. Het is mogelijk het stelsel van Hunt te comple
teren met een zesde vergelijking, nodig als undulatievoor
waarde [4].

Er blijft dan nog maar een ontwerpvrijheidsgraad over.
Yoor deze ontwerpvrijheidsgraad is de hoek () te kiezen.

(() = f/!; zie figuur la).
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Daarbij stelt ede hoek tussen de kruk en het gestel"voor in de
positie van de stangenvierzijde, waarbij het koppelpunt K
zich juist in een der beide undulatiepunten bevindt.

Deze hoek e is bepalend voor de tijd, die het koppelpunt
K nodig heeft om van het ene undulatiepunt naar het andere
te komen en bij aandrijving van een inwendig Maltezer
kruis dan ook bepalend voor de verhouding tussen de rust
en de bewegingstijd van het Maltezer-kruis.

Aangenomen is hierbij, dat aileen die stangenvierzijden
worden gebruikt, die rechtstreeks door een regelmatig rond
draaiende rotor kunnen worden aangedreven en waarvan de
krachtsoverbrenging door een gunstige overbrengingshoek
fJ, tussen de koppelstang en de slingerstang kan worden ge
waarborgd. Voor de overblijvende ontwerpvrijheidsgraad is
dus de hoek e uit overwegingen van praktisch belang geko
zen.

Het stelsel vergelijkingen is in haar geheel geprogrammeerd
voor de elektronische rekenmachine. Daarbij is echter ge
bleken, dat de rekenmachine gevoeliger is voor de keuze van
de hoek e, dan voor de undulatievoorwaarde. Op deze wijze
komt men dan ook maar sporadisch tot mathematisch exacte

oplossingen, waardoor andere wegen ingeslagen zullen moe
ten worden. Bovendien hadden deze oplossingen het nadeel niet
parallel te lopen met een constructieve oplossing van het
probleem.

In dit artikel zal men zich bezig houden met oplossingen,
die tevens langs constructieve weg kunnen worden gevon
den, maar waarbij de overblijvende ontwerpvrijheidsgraad
verloren is gegaan.

Zo raakt men deze ontwerpvrijheidsgraad kwijt, wanneer
bij de constructie van de stangenvierzijde (A oABB0) ui tgegaan
wordt van ontaardingen van de 'cirkelpuntskromme' (ku )

of van de 'middelpuntskromme" (ka), derde graads krom
men, die resp. bepalend zijn voor de cirkellooppunten A en B
van de koppelstang en de vaste draaipunten A 0 en B 0 van
het gestel.

Een eerste oplossing van zo'n onaardingsmogelijkheid is
reeds gepubliceerd.[l] Daarbij werd uitgegaan van de ont
aardingsmogelijkheid der 'ku-kromme' in 3 rechten en weI
in 2 onderling loodrechte lijnen met de pool als oneigenlijk
punt van een der beide Iijnen en in de oneigenlijke recbt...
zelf.
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Fig. 1a. Maltezer-kruis, aangedreven door een stangenvierzijde.

In deze ontaardingspositie van de stangenvierzijde waren
oneindig vee! undulatiepunten te vinden.

De hoek tussen de koppelstang en de slingerstang zou daar
bij in de constructiestand 90° moeten zijn, anders had men
zelfs geen enkel undulatiepunt meer [1].

Blijft bij afwijking van de90°, de pool in het oneindige liggen,
dan ontaardt de 'ku-kromme' in een hyperbool met juist de
dan in de poolraaklijn ontaarde buigcirke! als asymptoot.

Omdat deze hyperbool de asymptoot buiten de pool in
wezen nergens anders snijdt, is er ook geen enkel punt van
Ball te vinden. Toch is de geometrische afstand tussen zo'n
tak van de hyperbool en zijn asymptoot betrekkelijk gering.
Dit heeft tot gevolg, dat koppelpunten, die op de asymptoot
en dus op de buigcirkel worden gekozen, in feite weI geen
exacte punten van Ball zijn, maar daar toch rechtgeleidingen
vertonen, die in de praktijk zeer we! bruikbaar blijken te zijn.
In het kort samengevat: geringe afwijkingen van de 90°-hoek
tussen de koppelstang en de slingerstang in de constructie
stand van het mechanisme blijken zeer weinig of geen in
vloed te hebben op de afwijking der rechtgeleiding van het
koppelpunt K.

De oplossing van het ste!sel van Hunt, nog aangevuld met
de undulatievoorwaarde, kan variatie van de hoek (j dan ook
gemakkelijk vinden in afwijking van de 90°-hoek tussen de

koppelstang en de slingerstang in die stand van de stangen
vierzijde, waarbij de kruk evenwijdig aan de slingerstang
komt te lopen, zonder daarbij veel aan de nauwkeurigheid
der oplossing afbreuk te doen.

Discrete opgegeven waarden voor (j laat bovendien nog
de mogelijkheid open, dat mogelijke andere "exacte" op
lossingen met tussenliggende waarden voor (j niet worden
aangewezen. Dit wijst er dus nogmaals op, dat het stelsel
van Hunt niet de meest geschikte is, om tot een exacte op
lossing van het probleem te geraken.

Naast de oplossing volgens de bovenbedoe!de speciale trans
latiepositie van de stangenvierzijde, waarbij oneindig vee!
undulatiepunten optraden, bestond ook de moge!ijkheid uit
te gaan van de zgn. 'cardanus'-positie van de stangenvier
zijde [1]. Ook daarbij traden oneindig vee! undulatiepunten op.
Beide posities kwamen overeen met de beide undulatiepun
ten in de symmetrische koppelkromme.

Het is dus onverschillig van welke dezer beide ontaardings
posities men uitgaat om tot een oplossing van het probleern
te komen.

Het is gebleken, dat er hierbij nog 4 verschillende oplos
singstypen waren te onderscheiden. Ten behoeve van de
overzichtelijkheid zullen deze 4 typen in dit artike! aIle onder
een noerner worden gebracht.
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Bovendien zuBen de uitkomsten van de oplossingen vol
gens deze 4 typen tezamen in grafieken worden vastgelegd.

In een recente publikatie van prof. dr. O. Bottema [5],
waarin het bovenbedoelde artikel [1] werd besproken, is
tevens een eerste belangrijke aanwijzing te vinden, die in
de riehting van een tweede serie mogelijke oplossingen wijst.
Bottema vraagt zich daarin af, of het ontaardingsgeval van
de eirkelpuntskromme ('ku') behorende bij de aIgemeen
cye/oida/e beweging in plaats van de bijzondere, de ellipti
.fche- of cardanus-beweging niet eveneens tot een oplossing
van het gestelde probleem kan leiden. Bij keuze van de alge
meen cycloidale beweging in plaats van de elliptische bewe
ging winl men op het eerste gezicht zelfs nog een ontwerp-

4

vrijheidsgraad door de willekeuriger keuze van de verhouding
der kromtestralen der over of in elkaar rollende eirkels.Maar.
men verliest deze weer, waar men van oneindig veel undu
latiepunten terugvalt op slechts een punt van Ball.

Dit blijkt eveneens uit de afleiding van de overeenkom
stige betrekkingen door Bottema.

Ret doel van deze studie is deze oplossingsmogelijkheid
verder te ontwikkelen.

Daarnaast zullen ook aile ontaardingsmogelijkheden van
de cirkelpuntskromme en/of van de middelpuntskromme op
nog mogelijke andere oplossingen van het gestelde probleem
worden onderzocht.

Ret verband, dat Bottema heeft gelegd tussen de stelling
van Roberts en de symmetrische koppelkrommen zal daar-



bij uitvoerig worden gehanteerd. De stelling van Roberts
zal daarbij tevens op andere wijze worden bekeken dan tot
nu toe gebruikelijk.

Drie nieuwe stellingen zullen worden afgeleid. En de
samenhang zal worden aangegeven tussen de stelling van

bc.

Fig. 3. Hypo-cycloldale beweging
Ro 4
"2 < R <"5 R o

/)

/) > I> 2.

Fig. 4. Hypo-cycloidale beweging
4

R ="5 R o

/)

-2

Fig. 5. Hypo-cycloidale beweging
4

R o > R> "5 R o

/)
0< 1< -.

2

p

bc.

Fig. 6. Niet-realiseerbare beweging
R = R o = 0
1 = 10 = O.

Roberts en de ontaardingsgevallen van de cirkelpuntskrom
me (k,J.

Uitgaande van de algemeen-c.vciofdale beweging als refe
rentiebeweging, zullen tenslotte de stangenvierzijden worden
berekend met 2 undulatiepunten in de symmetrische koppel
kromme en de minimum overbrengingshoek ,umin bij elke
hoek 2. tussen de rechte baandelen der kromme worden
vastgesteld.

Bovendien zullen de resultaten nog worden vergeleken
met de uitkomsten, waarbij de elliptische beweging [1] als
uitgangspunt werd genomen.
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2. Mogelijke ontaardingsgevallen van de 'k u'- resp.
'ka'-kromme [6]

De meetkundige plaats van mogelijke cirkellooppunten A
en B van de stangenvierzijde (A oABBo) wordt 'cirkelpunts
kromme' (ku) genoemd en kan worden weergegeven door
de volgende vergelijking in de poolcoordinaten r en rp [7].
1 1 1
- = -.- + (1) (k,J
r I sm rp m. cos rp

De meetkundige plaats van mogelijke gestelpunten A o en
B 0 van de stangenvierzijde (AoABB o) wordt'middelpunts
kromme' (k a) genoemd en in poolc06rdinaten r0 en rp weer
gegeven door de vergelijking:
1 1 1

= -- + ..................... (2) (k a)
r 0 10 sin rp m. cos rp

+-------------=~"+-~'-------p

p
-----4-- P

\,

Fig. 9. Peri-cycloidale beweging
5

2 R o > R> 4" R o

1< - o.

p --------::::;o;p+~-----ku

Ita

Fig. 7. Peri-cycloidale beweging
5

R o < R <.4 R o

0> 1> - o.

-------=7'-~::----- p

Fig. 8. Peri-cycloidale beweging
5

R = 4" Ro

210 = 1 = - 0

6

be.

Fig. 10. Cardioide beweging of inverse cardanus beweging
R = 2 Ro

1--+ 00

10 = - o.

In beide vergelijkingen wordt de hoek rp gemeten vanaf de
poolstraal tot aan de poolraaklijn.

De lengtegrootheidmwordt gedefinieerd door de betrekking
-315

m = db, waarin 15 de diameter van de buigcirkel en ~ = u,
ds

de poolwisselsnelheid voorstelt.
De lengtegrootheden I en 10 worden gedefinieerd door de

betrekkingen
31121111 321
- = - + - = - - - en - = - - - zodat ook - = - - 
I R 15 R R 0 10 I 15' loR 0 R



--=e:--r-~=--- p

p --------=-p+-~-----.- ka

Fig. 13. Gewone cycloIdale beweging
Ro -'+ 00

10 3
2 - 1='2 8.

Omdat de constructie van deze krommen enigszins moei
zaam verIoopt, wordt veelal gebruik gemaakt van de ont
aarde cirkelpunts- resp. middelpuntskrommen. die veel een
voudiger opgetekend kunnen worden.

Mogelijke ontaardingsgevallen zullen in het hiernavol
gende successieveIijk worden behandeld.

In figuur 3 heeft men het ontaardingsgeval met m-.+CO, het
geval dus waarbij de diameter (j van de buigcirkel op het be
schouwde moment een extreme waarde doorIoopt.

2.1 De ontaarding van de k u• en de ko.-kromme bij

d(j
- =.0 (m-.+co).
dt

--+-----=~+-~---p

Fig. 12. Epi-cycloIdale beweging.
R
-<0
R o
3
"2 8 < < 38.

Fig. 11. Evolvente beweging
R-.+ 00

- 2/0 ~ 1=38

met R = kromtestraal van de pooIkromme (Pk) in de pool
en R o = kromtestraal van de poolbaan (Pb) in de pool.

In Cartesische coordinaten worden de vergeIijkingen van
de cirkelpuntskromme en de middelpuntskromme

(x2 + y2) (m.x + l.y) -l.m.xy = ° (k,J
en (x2 + y2) (m.x + loy) - lom.x.y = ° (ko)'

Ret zijn 3e graads krommen, die puntsgewijs zijn te con
strueren [6], en waarvan de algemene gedaante is weerge
geven in figuur 2.

Fig. 14. Elliptische- of cardanusbeweging
1

R = '2 Ro

1=8.
10 -,+ - 00
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De k u• en ka-kromme zijn daarbij beide ontaard in de
poolnormaal en in een cirkel, die in de pool aan de poolraak
lijn raakt en die een diameter I resp. ' 0 heeft.

Bij willekeurige keuze van de grootte van 2 der 3 cirkel
diameters, wordt de 3e meetkundig geconstrueerd met behulp

van de betrekking ~- ~o =~. (zie fig. 3).

Bijzondere gevallen hiervan kunnen optreden, wanneer Of
de ku-cirkel Of de ka-cirkel nog weer oneindig groot worden,
zoals getekend is in de figuren 10 en 14.

Het eerste geval komt overeen met de cardioide beweging
of inverse cardanusbeweging (R = 2R o), het tweede geval
met deelliptische beweging of de cardanusbeweging (R o=2R).

Een discreet aantal voorkomende ontaardingsmogelijk
heden met m--7Cf) is opgetekend in de figuren 3 tim 14.

Het geheel vormt een cyclus: figuur 14 zet zich weer voort
in figuur 3 enz. Men heeft daarbij de betrekking

I
R 1+2-10

Steeds zijn de cirkellooppunten op k u en de vaste draai
punten A o en Eo op k a te vinden. Bovendien liggen de undu
latiepunten zowel op de ku-kromme als op de buigcirkel [7).

Voorbeelden van toepassing zijn daarbij de constructie

p

"-----__I_

I,

I
f--------- LASTWEG ------------1

Fig. 15.
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registrerende
meetinstrumenten.

van de tuimelarmkraan (fig. 15), de rechtgeleiding van Ro
berts (fig. 16), het mechanisme van Evans (fig. 17) en de
rechthoeksgeleiding volgens figuur 18 (cardanus ontaarding)
benevens de rechthoeksgeleiding volgens figuur 32, waaraan
in het vervolg nog bijzondere aandacht zal worden gegeven.

In al deze ontaardingsgevallen treedt de bijzonderheid op,
dat Of de koppelstang evenwijdig staat aan het gestel, 6f dat
de collineatie-as q = PQ loodrecht staat op kruk of slinger
stang.

Men kan nu het volgende opmerken:
Ligt een punt van k u op de poolnormaal, dan bevat de

cirkelpuntskromme de gehele poolnormaal en is daardoor
ontaard in de poolnormaal en in een cirkel, die in de pool P
aan de poolraaklijn raakt.

Op dezelfde wijze kan men met behulp van de vergelijking
van de cirkelpuntskromme aantonen, dat wanneer 2 punten
van k u met de pool P op een cirkel liggen, die in P aan de
poolraaklijn raakt, de cirkelpuntskromme deze gehele cirkel
zal bevatten, waardoor dezelfde soort ontaarding weer zal
optreden als in het voorgaande geval.

Soortgelijke opmerkingen kan men maken Voor de k a

kromme.
Wanneer AB II AoBo is ook PQ II AB en omdat

wegens Bobillier nog <r.p PB = <r.QPA is <r.pPB = <r.PAB.
De poolraaklijn p raakt in dat geval dus aan een cirkel door
P, A en B, waardoor blijkens het voorgaande deze cirkel
samenvalt met de ku-cirkel (zie figuur 15).

En analoog vah de cirkel door P. A 0 en B 0 in dat geval
samen met de ka-cirkel.
Men heeft:

la. Als de koppelstang AB evenwijdig staat aan het gestel
AoBo zullen, zowel k u als k a ontaarden in de poolnormaal
en in een drkel, die in de pool aan de poolraaklijn raakt.

Wanneer: ,
1b. de collineatie-as PQ loodrecht staat op de kruk AA 0 of

de slingerstang BBO' ontaardt eveneens zowel de k u - als
de ka-kromme in de poolnormaal en in een drkel, die
in P aan de poolraaklijn raakt.

Dit laatste voIgt onmiddellijk uit de stelling van Bobillier.

2.2 De ontaardingvan de k".kromme bij R = 2R o (1---+00).

Een tweede ontaardingsmogelijkheid vindt plaats, wanneer
de lengtegrootheid 1---+00. De k,,-kromme zal dan blijkens
haar vergelijking ontaarden in de poolraaklijn en in een
drkel met diameter m, die de poolnormaal in de pool P zal
raken. De ka-kromme heeft daarbij een algemener gedaante.
Een bekende toepassing van dit ontaardingsgeval is de recht
geleiding van Hoecken (zie figuur 19), die ook rechtstreeks
uit de rechtgeleiding van Tschebychev kan worden afgeleid
met behulp van de stelling van Roberts (zie figuur 20).

Kenmerkend in deze laatste figuur is het feit, dat de punten
IX, B en C zich op een lijn bevinden.

Ret undulatiepunt U is voor het ontaardingsgeval, waarbij
1---+00 te vinden in het snijpunt van de buigcirkel met de
cirkel van de ontaarde cirkelpuntskromme [7].

Liggen de 3 punten B o=P, A 0 IX en A op een lijn, dan is
P = B o en vah de poolraaklijn p wegens Bobellier samen met
BB0' zodat het cirkellooppunt B op de poolraaklijn ligt.

Ligt nu een der cirkellooppunten op de poolraaklijn, dan

9



bevat de kn-kromme, blijkens haar vergelijking, de gehele
poolraaklijn.

Wanneer dus:
2a. de kruk of de slingerstang in het verh:ngde ligt van het
gestel,ontaardt alteen de k"-kromme in de poolraaklijn en in
een cirkel, die in de pool P aan de poolnormaal raakt. (zie
figuUf 21).
2b. Wanneer de collineatieas PQ loodrecht staat op de koppel
stang AB ontaardt eveneens aUeen de k,,-kromme in de pool
raaklijn en in een cirkel, die in de pool P raakt aan de pool
normaal (zie figUUf 22).

Dit laatste is als voIgt aan te tonen:
Wegens de stelling van Bobillier is <j:APQ = <j:BPp.

Trekt men vervolgens een eirkel door de punten A, Ben P,
dan is ook nog <j:QAP = <j:BMP, zodat tenslotte
L1 QAP ~ L1 BMP.
Wanneer nuPQ -.l ABis ook <j:PBM=90°, zodat de poolraak-

lijn p = PM = middellijn van de eirkel door de punten A,
B enP.

Deze cirkel raakt dus aan de poolnormaal. Wanneer ten
slotte de cirkellooppunten A en B op een eirkel liggen, die
in de pool P aan de poolnormaal raakt, zal de ka-kromme
deze gehele eirkel bevatten.

Omgekeerd is ook aan te tonen, dat het ontaardingsgeval
van k'f.' waarbij l-+CI) zieh aIleen kan voordoen in posities,
waarbij A 0' A en B 0 of B 0' B en A 0 op een lijn liggen, 6f
waarbij PQ-.lAB.

Merkt men daarbij op, dat de eirkellooppunten A en B
aIleen op de dan ontaarde k" te vinden zijn, dan zijn in wezen
sleehts 2 mogelijkheden te onderseheiden. Het bewijs is dan
verder ook in omgekeerde riehting te leveren, wanneer men
nog bedenkt, dat wegens de stelling van Hartmann een krom
temiddelpunt van een op de poolraaklijn liggend baanpunt
aIleen in de pool P is te vinden.

80
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Fig. 17.
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Fig. 18.

2.3. De ontaarding van de k a-kromme bij R 0 = 2R (1 0 ---+ 00).

Een derde ontaardingsmogelijkheid zal optreden, wanneer
10---+00. In dat geval zal alleen de ka-kromme ontaarden in de
poolraaklijn en in een cirkel met diameter m, die de poolnor
maal inP zal raken.

Door kinematische omkering of inversie (gestel:<=t: koppel
stang) van het voorgaande geval vindt men, dat wanneer:
3a kruk of slingerstang in het verlengde ligt van de koppel
stang, of wanneer:
3b de collineatie-as PQ loodrecht staat op het gestel:
aileen de middelpuntskromme k a ontaard is in de poolraaklijn
en in een cirkel, die de poolnormaal in P raakt.

In dit geval is eehter geen enkel punt van Ball te vinden,
daar alleen de pool P zelf, als uitzonderingspunt van de buig
cirkel, daarvoor in aanmerking zou hebben kunnen komen.

Immers het punt van Ball is ook te vinden als het snijpun
van de buigcirkel met de asymptotisehe riehting van de k a.•

kromme.
Deze asymptotisehe riehting vah in dit ontaardingsgeval

samen met de poolraaklijn. Bovendien heeft de pool, als
baanpunt opgevat, een oneindig kleine kromtestraal in plaats
van oneindig groot, zoals de overige punten van de buig
cirke!.

w

koppelkromme

2.4. De ontaarding van de k"- en de ka-kromme, wanneer
o---+ 00 (P ---+ 00).

Een laatste ontaardingsmogelijkheid wordt gevonden wan
neer de pool P zelf in het oneindige verdwijnt.

Daardoor zullen zowel de k". als de ka.-kromme de onein
dig verre reehtegaan bevatten.

Immers deze krommen hadden reeds de 2 isotrope punten
en een reeel snijpunt met de oneindig verre reehte gemeen,
waar nu nog 2 samenvallende punten in de pool bijgekomen
zijn, zodat k" en k a als 3e-graads krommen de oneigenlijke
reehte alleen in haar geheel kunnen bevatten.

De overblijvende kegelsnede heeft de poolraaklijn als
asymptoot, omdat de eirkelpuntskromme altijd in P blijft
raken aan de poolraaklijn. Mede op grond van de algemene
eonstructie van zo'n brandpuntskromme k u resp. k a [6] kan
men in dit geval alleen besluiten tot een gelijkzijdige hyper
bool als mogelijke meetkundige plaats van eirkellooppunten
resp. vaste draaipunten.

. Wanneer dus:
4a. de kruk evenwijdig komt te lopen aan de slingerstang,

ontaarden zowel de k,,- als de ka.-kromme in een hyperbool
en in de oneigenlijke rechte.

In het algemeen zal men ook in dit geval geen enkel punt
van Ball kunnen vinden, omdat de poolraaklijn als ontaarde
buigeirkel de hyperbool sleehts asymptotiseh benadert.

11



2.4.1 De ontaarding van de k,u- en de ka-kromme, wanneer be
halve 0-+00 ook PQ -.l AB.

Indien behalve P-+oo ook de kruk in de beschouwde stand
nog een hoek van 90° maakt met de koppelstang, treedt een
verdere ontaarding van de hyperbool op in zijn asymptoten.

De k u-kromme bestaat dan uit de koppelstang AB, de pool
raaklijn en de oneindig verre rechte.

Omdat de buigcirkel in dit geval samenvalt met de pool
raaklijn, zijn er oneindig veel undulatiepunten te vinden: elk
punt van de poolraaklijn is dan een punt van Ball.

De ka-kromme blijft gewoon ontaard in een hyperbool
door de vaste draaipunten en in de oneigenlijke rechte.

Een voorbeeld van deze ontaarding wordt gevonden in
een constructie voor een bijzonder type tuimelarm-kraan. In de
middenstand van deze kraan wordt ervoor gezorgd, dat de
trekstang precies evenwijdig komt te staan aan de druk
boom, terwijl beide loodrecht moeten staan op de ver
bindingsbalk AB van de giek UAB. Bovendien moet de

lengte BQ nog gelijk worden gemaakt aan de projectie van

UA op de lijn door de punten A, B en Q (zie figuur 23).
Ben tweede voorbeeld wordt gevonden in het mechanisme
van Watt.

De vaste draaipunten A 0 en B 0 zijn op onderscheiden
takken van de hyperbool te vinden (zie figuur 24).

Als laatste voorbeeld is weer de stangenvierzijde met Y
vormige koppelkromme gekozen (zie figuur 25).

Men ziet, dat het daarmee identieke mechanisme van
figuur 18 in deze 'spiegelsymmetrische' stand van figuur 25
een ander soort ontaarding van de cirkelpuntskromme heeft.

3. Beschouwingen over de stelling van Roberts.

De stelling van Roberts geeft de mogelijkheid aan van ont
staan van eenzelfde koppelkromme, beschreven door het
koppelpunt van drie verschillende stangenvierzijden.

A ~ _____

Fig. 19.
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Fig. 21.

Fig. 22.

N

be.

koppel kromme

A6-__----* ~,._:__+-----___'ll

Fig. 20.

__--?fBw

be.
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Voor de afleiding van deze stelling zij verwezen naar het
artikel van W. Meyer zur Capellen: 'Bemerkungen zum
Satz von Roberts tiber die dreifache Erzeugung der Koppel
kurven' [8].

Indien een der 3 stangenvierzijden is gegeven zal in deze
studie een .bepaalde ontstaanswijze van de twee overige
stangenvierzijden worden aangegeven, waarvan de overeen
stemming met het bovenaangehaalde artikel licht aan te
tonen yah.

1
p=bc. =ku

koppelkromme

A

K=U

lastweg

gelijkzijdige hyperbool

Fig. 23.
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In de figuur van Roberts worden in navolgingvan Meyer
zur Capellen alle verbindingsstangen als vectoren opgevat.

Wordt de kruk door de vector a, de koppelstang door b,
de slingerstang door cen het gestel door d aangegeven, dan
ontstaat de vectorvergelijking a+ b + c = d, als behorend
bij de gegeven stangenvierzijde, waarvan wordt uitgegaan.

Bij verwisseling der drie vectoren uit het linkerlid, zoals
b +c+ a=d. en draaiing daarna van het geheel over (1800



-1: ABK) en meetkundige vergroting of verkleining van de



Ao

gelijkzijdige hyper'bool'

q

---;0.;;;::...----------------98

J

Fig. 24.

figUUT met de factor .Ie = BK:AB, ontstaat een der beide
andere stangenvierzijden uit de RobertsfiguUT (zie figUUf 26).

Wordt de andere basishoek der koppeldriehoek als ver
draaiingshoek en de verhouding ft der beide zijden van de
koppeldriehoek, die deze basishoek insluiten, als meetkun
dige vergrotings- of verkleinings-factor gekozen van de figUUf
die behoort bij de eveneens na vectorverwisseling ontstane
vectorvergelijking: b + a+ c = (j, dan ontstaat de derde
overgebleven stangenvierzijde uit de Robertsfiguur. Deze
ontstaanswijze is nog eens nader gedemonstreerd aan de
hand van figUUT 27.

Op grand van deze beschouwingswijze van de stelling
van Roberts is nu eenvoudig de volgende stelling te bewijzen:

Stelling 1.

De 3 collineatieassen van de elkaar vervangende stangenvier-

zijden volgens de stelling van Roberts, maken, in de Roberts
,figuur getekend, te allen tijde dezeljde hoeken met elkaar als
de overeenkomstige hoeken van de koppeldriehoek.

Daarbij is het nu voldoende te bewijzen, dat indien bijv.
het rechter vervangingsmechanisme zodanig wordt verplaatst
en verkleind, dat het gestel van deze stangenvierzijde weer
precies samenvalt met dat van de oorspronkelijke stangen
vierzijde, de collineatie-assen van beide mechanismen even
wijdig aan elkaar komen te lopeno

Voigt men de ontwikkeling van de figuren 26a en 26b,
dan ziet men het bewijs direct uit de evenredigheden

PA AQl" AQl" QE
= -- = -- = --' waardoor EA/ /QP en dus

AA o Ql' B o Ql"F EA o'

ook Q1P1" / /QP.

Voor het linkervervangingsmechanisme geldt een soortge
lijke afleiding.

15
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gelijkzijdige hyperbool 

Fig. 25. 

Een volgende belangrijke stelling zal nu worden afgeleid: 

Stelling 2. 

Bevindt zich één der drie elkaar vervangende stangenvierzijden 
bij de stelling van Roberts in een stand, waarbij de cirkel
puntskromme enlof de middelpuntskromme ontaard zijn, dan 
is dat ook het geval bij de beide andere stangenvierzijden. 
Daarbij bevinden zich twee stangenvierzijden steeds in het
zelfde ontaardingsgeval. 

De reeds behandelde ontaardingsgevallen 1 tlm 4 zullen 
voor het bewijs van deze stelling successievelijk moeten wor
den doorgewerkt. 

Allereerst wordt van het geval uitgegaan, waarbij de kop
pelstang evenwijdig staat aan ~et gestel, d.w.z. bi ra. 

Zowel bij het rechter, als bij het linker vervangingsme
chanisme wordt b rechtstreeks aan de gestelvector d ge
koppeld. 

En dit betekent, dat bij beide óf de kruk óf de slinger
stang in het verlengde van het gestel komt te liggen. Beide 
vervangingsme.chanismen komen dan in de toestand te ver
keren, waarbij volgens het voorgaande alleen ku ontaard is 
in de poolraakiijn en in een cirkel. Geeft men de 3 verschil
lende stangenvierzijden de nummers 1, 2 en 3 dan heeft men 
dus de volgende 3 bij elkaar behorende mogelijkheden: 
1. koppelstang evenwijdig gestel met k" en ka beide ont

aard in een cirkel en de poolnormaal. 
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2 en 3. kruk of slingersfang in het verlengde van het gestel 
met alleen kt! ontaard in de poolraaklijn en een cirkel. 

Gaat men anderzijds uit van het geval, waarbij de col
lineatie-as loodrecht staat op de koppelstang, dan ziet men 
o.a. uit stelling 1; dat bij beide vervangingsmechanismen 
volgens de stelling van Roberts, de collineatie-as loodrecht 
op de kruk of op de slingers tang komt te staan, waarbij zowel 
ka als ka ontaard zijn in de poolnormaal en in een cirkel. 
Men heeft dus weer de volgende 3 bij elkaar behorende moge
lijkheden: 

1. collineatie-as loodrecht koppelstang met alleen ku ont
aard in de poolraaklijn en in een cirkel. 

2 en 3. collineatie-as loodrecht op kruk of slingers tang met 
zowel ku als ka ontaard in de poolnormaal en in een cirkel. 

Gaat men vervolgens uit van het geval, waarbij de colli
neatie-as loodrecht staat op het gestel, dan blijkt dit ook nog 
het geval te zijn bij de beide vervangingsmechanismen, omdat 
het gestel in de vectorvergelijking niet wordt meegepermu
teerd. 

Men heeft dus bij elkaar behorend: 

1,2 en 3. collineatie-as loodrecht op het gestel met alleen ka 
ontaard in de poo/raaklijn en in een cirkel. 

Gaat men tenslotte uit van het geval, waarbij de kruk even
wijdig staat aan de slingerstang, dus ällë, dan komt bij beide 
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Fig. 26. Permutatie der bewegende stangen bij de stelling van Roberts ; collineatie-as resp. loodrecht op slingerstang en koppelstang. 

o 

Fig. 26a. Hulpfiguur bij het bewijs van de evenwijdigheid der beide 
collineatieassen. 

p 

Fig. 26b. Tweede hulpfiguur. 

vervangingsmechanismen de kruk of de slingerstang in het 
verlengde te liggen van de koppelstang of komt daar voor 
een deel mee samen' te vallen. Men heeft daardoor tenslotte 
de volgende 3 bij elkaar behorende mogelijkheden: 
l. kruk evenwijdig slingerstang met in het algemeen zowel 

k", als ka ontaard in een hyperbool en in de oneigenlijke 
rechte. 

2 en 3. kruk of slingerstang in het verlengde van de koppel
stang met alleen ka ontaard in de poolraaklijn en in een 
cirkel. 
In beide ontaardingsgevallen is geen enkel punt van BalI 

te vinden, een feit, dat ook blijkt uit de stelling van Roberts. 

4. Diverse constructiemethoden voor stangenvierzijden, die 
in een ontaardingspositie verkeren, en symmetrische, V-vormige 
koppelkrommen bezitten 

In een reeds genoemd artikel [1] is, uitgaande van figuur 28 
aangetoond, dat een koppelkromme symmetrisch is, wanneer 
AB BBa = BK, dat bovendien de symmetrie-as door 

het vaste draaipunt Ba gaat en een hoek van (~ <t KAB) 

maakt met het gestel AaBa' 
Tenslotte is nog gebleken, dat een symmetrie-positie voor 

het koppelpunt K optreedt bij gelijkblijvende, maar tegen
gestelde krukhoek. 

Heeft men een stand, waarbij het koppelpunt zich niet op 
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Fig. 27. Permutatie der bewegende stangen bij de stelling van Roberts; collineatie-as in beide stangenvierzijden loodrecht op de
slingerstang.

Fig. 28.
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b

de symmetrie-as bevindt, gekarakteriseerd door de vector
vergelijking
a+ h + e= d met Ihl = lei dan wordt de 'spiegelsymme
trische stand gekarakteriseerd door de vergelijking
a+ e + h = d met Ihl = lei, zoals blijkt uit figuur 28. In
feite vindt hier dus een verwisseling van koppelstang en
slingerstang plaats. Voert men de spiegeling ten opzichte
van het gestel niet uit, dan blijkt, dat althans de richting van
de collineatie-as invariant is ten opzichte van deze vector
verwisseling.

Evenals in het vorige hoofdstuk voert o.a. deze eigenschap
tot de volgende stelling:

Stelling 3.

Verkeert een stangenvierzijde met symmetrische koppelkrom
me in een ontaardingspositie, dan is dat ook het geval, wanneer
deze stangenvierzijde de spiegelsymmetrische positie inneemt.

In het bovengenoemde artikel [1] is bijv. gebleken, dat de
cardanuspositie toegevoegd is aan de translatiepositie, waar
bij de cirkelpuntskramme ontaard is in 2 onderling loodrechte
lijnen. Daarnaast kan men op grand van het. voorgaande
aantonen, dat wanneer de stangenvierzijde met symmetrische
koppelkromme in de algemeen cycloi'dale ontaardingspositie
(m---+oo) verkeert, deze stangenvierzijde in de spiegelsymme
trische stand een ontaardingspositie inneemt, waarbij alleen de
cirkelpuntskromme ontaard is in de poolraaklijn en in een
cirkel, die de poolnormaal in P raakt ([---+00).

Van beide ontaardingsgevallen kan worden uitgegaan om
mogelijke andere oplossingen dan in het boven aangehaalde
artikel (I] te onderzoeken.

18



Ook kan men uitgaan van een op zichzelf symmetrisch
- - - -

mechanisme, waarbij dus AoA =BoB en AK = BK.
De stangenvierzijden die deze eigenschap vertonen, bezit

zitten eveneens symmetrische koppeikrommen.
De constructie van dit type mechanisme met V-vormige

'"
Ik~ka

I

I I
I

/ ka
0<.2

/
I

/
La

Fig. 29a.

Fig. 29b.

koppeikromme kan eveneens plaatsvinden in een ontaar
dingspositie, waarbij I of m---+oo. Ais Iaatste stap wordt
daarbij vervolgens de stelling van Roberts toegepast, om

stangenvierzijden te verkrijgen, waarvoor weer-AB = BBo =

=BK.
Op deze wijze zijn er dus voor eike symmetrische, V-vor

mige koppeikromme 2 x 2 oplossingsmethoden aan te
wijzen, die aIle 4 hetzelfde resuitaat geven.

Op grond van de samenhang tussen de mogelijke ontaarde
uitgangsgevaIlen, geformuleerd in de stellingen 2 en 3, kan
men Iicht aantonen, dat nog slechts een ontaardingsgeval
op mogelijke oplossingen behoeft te worden onderzocht,
omdat aIle andere nog niet onderzochte ontaardingsge
vallen tot dat ene geval zijn terug te brengen.

Riervoor kiest men het ontaardingsgeval, behorend bij

db b" d' kr 1d t = 0, waar IJ dus zowel e clrkelpunts omme a s de

middelpuntskromme ontaard zijn in de poolnormaal en in
een cirkel, die in P aan de pooIraaklijn raakt.

Ben extreme waarde in de buigcirkel-diameter impliceert

blijkens de betrekking ~ - ~ = ~ nog niet, dat ook de krom-
R R o u

testralen van de poolkromme en van de poolbaan zelf in de
beschouwde positie extreem zijn.

db
Bij de algemeen cycloidale beweging is behalve - = 0

dt
dR dR oechter ook nog - = - = O.
dt dt

Omdat de conditie db = 0 aIleen al voidoende is om dezeIfde
dt

ontaarding van de k u- en de ka-kromme ais bij de aigemeen
cycloidale beweging te krijgen, zal toch de positie van de

dlJ
stangenvierzijde waarbij - = 0 de algemeen cycloidale ont

dt

aardings-positie worden genoemd.

Onderzocht wordt de stangenvierzijde, waarbij, AB =

-. d . . b" 11 dlJ 0 fBBo = BK In e pOSltIe, waar IJ a een dt = 0 m---+oo.

Ret gevaI, waarbij behalve ~~ = 0 ook nog 10---+00 (in de

literatuur [5] aangeduid met cardanuspositie van de stangen-

1
vierzijde, omdat daarbij dus R = 2: R o• Deze aanduiding

blijft gehandhaafd ook ais in het aigemeen ~~ "# 0 is), is

reeds in een vroeger artikel [1] volledig uitgewerkt.

De eis van bruikbaarheid van de stangenvierzijde wordt
gevonden in de conditie van volledige omwentelingsmoge
lijkheid van een der stangen, die draaibaar in het gestel zijn
gelagerd.

Als de gestellengte d = A oB0 niet de kleinste der 4 stang
Iengten is, kan BB0 nooH ais kruk fungeren, omdat dan de
voorwaarde van Grashof voor volledige omwenteling van
BBo Ieidt tot 3 met elkaar strijdige ongelijkheden:

b+b<a+d
b+a<b+d
b+d<b+a
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Fig. 30.

Is de gestellengte d wei de kleinste, dan kan BB0 wei als
kruk fungeren, als maar

d+b<b+a ~d+a<2b

d+a<b+b
In dit geval kan tevens AA 0 als kruk fungeren.

Is de gestellengte d niet de kleinste, dan kan aileen AA 0 = a
als kruk worden gebruikt, indien volgens Grashof:

~ + d < b + b of weer d + a < 2b (3).

a+b<b+d
Voorwaarde voor bruikbaarheid van de stangenvierzijde

waarbij dus a als kruk kan fungeren is in elk geval vastge
legd door deze conditie (3). Aile mogelijke oplossingen van
stangenvierzijden geconstrueerd of bepaald in de ontaarde

.. do
stand, waarblJ aileen dt = 0, worden dan ook achteraf nog

weer getoetst aan deze krukconditie.
Gaat men bij de constructie van de stangenvierzijde uit

van een voorlopig willekeurige verhouding tussen de k ..- en
de k a-cirkeldiameters len 10 (zie figuur 29a) en construeert men
daarbij de buigcirkel met behulp van de betrekking
I I I
T- r; = b volgens een X-Y constructie [7], dan kan men

het punt B op de k .. - als cirkel - net zo lang varieren tot
BBo=BK (met B o-f3).

Het punt K Ii gt bij deze constructie immers in het punt van
Ball, dat hier samenvalt met de buigpool.

Het punt A kan dan verder gevonden worden in een der
3 snijpunten van een cirkel om B en straal BB0 met de ont
aarde cirkelpuntskromme k u ' Wordt het punt A op de k .. 
als cirkel- gekozen, dan ontstaat het mechanisme van figuur

20
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29a met ABj j(f.If3 (met (f. - A 0)' Daarbij is de koppelkromme
getekend in figuur 29b.

Het blijkt, dat ook bij wijziging van de verhouding der
k..- en ka-cirkeldiameters 1 en 10 niet aan de bovenstaande
krukconditie (3) wordt voldaan, zodat de beide oplossingen
met Al en A2 op de k ..- als cirkel - niet tot bruikbare stangen
vierzijden leiden.

In de spiegelsymmetrische stand bevindt de stangenvier
zijde van figuur 29 zich in de ontaarde positie van figuur 30.

Wordt in het ontaardingsgeval, waarbij 1--+00 de kruk
A oA in het verlengde van het gestel A oB0 gekozen, dan ont
staat het mechanisme van figuur 21, waarbij het koppelpunt
echter op de symmetrie-as zelf komt te liggen, zoals blijkt
uit de configuratie van de figuur. «(f._A o en f3 B o)'

In dit geval vindt men dan ook slechts een punt van Ball.
Aangezien de spiegelsymmetrische positie de positie van
figuur 21 blijft, is er in dit geval geen spiegelsymmetrische

do
ontaardingspositie met di = 0 te vinden.

do
Blijft, in het geval, dat dt = 0, aileen nog over de mogelijk-

heid, dat A op de poolnormaal wordt gekozen. Dit is mogelijk,
omdat ook de poolnormaal in dit ontaardingsgeval tot de
k ..-kromme behoort. Te onderzoeken blijft dus de ontaar-

dingsmogelijkheid, waarbij ~~ = 0 en de collineatie-as lood-

recht op de slingerstang komt te staan. De construetie wordt
bij voorkeur in deze ontaardingspositie uitgevoerd, omdat
in de 'spiegelsymmetrische' stand de middelpuntskromme
haar algemene gedaante heeft (zie figuur 22).



(5)

(4)

5. Berekening van de stangenvierzijde met V-vormige, symme
trische koppelkromme, uitgaande van een stand, waarbij de
collineatie-as PQ loodrecht staat op de slingerstang BB0

De constructie van zo'n stangenvierzijde bij willekeurig geko
zen verhouding 1/10 en met het draaipunt A op de poolnor
maal, is weergegeven in de figuren 31 en 32, resp. voor nega
tieve en positieve 10 ,

Hoewel een meer meetkundig exacte bepaling van het punt
B eenvoudig is door te voeren, zal dit de nauwkeurigheid, die
bereikt kan worden met de experimentele methode, waarbij
het punt B op de ku-cirkel eenvoudig benaderd wordt door de

verschillengte (BBo·BU) steeds kleiner te maken, zeker niet
kunnen verhogen.

Bij bepaalde keuze van de verhouding 1/10 vindt men een
bepaalde hoek 2. tussen de rechte baandelen der V-vormige
koppelkromme, zoals ook blijkt uit de figuren 31 en 32.

Bij variatie van de verhouding 1/10 kunnen andere hoeken
2. worden gevonden. Op deze wijze is een grafiek samenge
steld, waarin 2. uitgezet is tegen l(lo (zie figuur 33).

Deze grafiek was in die gebieden, waar de constructie nog
betrekkelijk nauwkeurigkon worden doorgevoerd, in volledige
overeenstemming met de berekende waarden, die op analyti
sche gronden kunnen worden verkregen. Gegeven deze gra
fiek kan men nu bij elke gewenste hoek 2., de waarde 1/10

aflezen en de constructie van de stangenvierzijde, op de wijze,
zoals hiervoor is aangegeven, volledig doorvoeren.

De analytische zijde van het probleem gaat uit van de con
structie volgens figuur 32. Men vindt de volgende betrekkin
gen
b = BBo = (/0 -I) sin rp (onmiddellijk uit de figuur)

1 1 1
-- - = - (de reeds bekende relatie tussen de 3 cirkeldia-
I 10 0

meters)
en volgens de cosinus-regelin Ll PB U
b2 + 02 - 2bO.cos y = l2sin2rp
of wegens de sinusregel in dezelfde driehoek
b.sin y = I. sin rp.cos rp

de projectie van PB op de poolnormaal tweemaal berekend
levert
0-----': b.cos Y = l.sin2rp.

In deze betrekkingen stelt b de grootte BBo = BK = BA voor.
0, I en 10 zijn resp. de diameters van de buigcirkel, ku-cirkel
en ka-cirkel.
De normering b = 1 levert dan
1 = (/'0 -I') sin rp
1 1 1
F-r; ~

1 + 0'2 - 20' . cos Y = 1'2sin2rp (6)
sin y = I' . sin rp . cos rp (6a)
0' - cos y = I' . sin2 rp (7)
Aangezien uit de figuur ook nog blijkt, dat 1: BoAoP = • + y,
vindt men voor de cot . van deze hoek een relatie, waarin •
voorkomt

( PAo + PBo ' sinrp PA'o/PB'o + sinrp
cot • + y) = = (8),

PBo • cos rp cos rp
_ 0 . (2b . cos Y - 0)

met PAo = b wegens de Euler-Savarysche
2 . cosy

betrekking voor een punt op de poolnormaal.
Deze laatste betrekking wordt genormeerd

_ 0' . (2 . cos Y - 0')
PA' =

o 2. cosy

Met behulp van formule (6) wordt dit

1 - 1'2sin2m
PA' = ----=__ r

o 2. cosy

Men heeft bovendien nog de eenvoudige relatie

PB'o = 1'0' sin rp.
Met gebruikmaking van de laatste 2 betrekkingen wordt for
mule (8)

1 - 1'2 sin2rp
cot(. +y) = . + tanrp.

21' 0 cos y sm rp cos rp

21



Met behulp van formule (4) wordt dit nog eenvoudiger

cot -r - tan y 1 - I' . sin T
-,-----------'---- = tan T + (8a)
1 - cot -r . tan y 2 . cos Y . cos T

La/2

A

De betrekkingen (4) en (5) leveren een relatie voor de ge
normeerde buigcirkeldiameter a'
a' = I' + 1'2 . sin T (9)

be.

Fig. 31.
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(12)

zodat formule (10) kan worden geschreven als
1- 3p + 3p 2

cosy = I . (1_p)2

of

Stelt men hierin 1/10 = p, dan wordt dit

I, . P.SlllffJ =-
1-p

Dit ingevuld in de betrekking voor /'2 levert de relatie

/'2 = 1 - 3p + 4p2

1-p(11)

1
--1
lila

/'.sinffJ

Dit ingevuld in formule (6) geeft na deling door
i + /' . sin ffJ*0 een relatie voor cos y
2/' . cosy = 1- /' . sinffJ + /'2 (1 + /'. sinffJ) (10)

Eliminatie van 0' en cos y uit de betrekkingen (7), (9) en
(10) geef~ het resultaat

/'2 = 1 - /' . sin ffJ + 2 /'2 . sin 2ffJ
l+/'.sinffJ

Formule (4) kan nog geschreven worden volgens

1

A

koppelkromme

p

Fig. 32.
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1- 3p + 3p2 U
cos y = ,aIs l' = --

u. (I-p) I-p

en waarbij u2 = (I - p) (I - 3p + 4p 2)
_ P (u2 _ p2)Y2

sin y = , het min. teken,
u (I-p)

omdat bij afspraak y negatief is als /flo > O. Verder is
_ p (u2_ p2) Y2

tan y = 1 _ 3p + 3p 2

P (u2_ p2)I/'
Blijkens (12) is sin cp = - en dus cos cp = --"'-----

u u
Dit alles ingevuld in de betrekking (8a) Ievert de relatie

cot. + tan y p +
I-cot •. tany (U2_ p 2)Y2

+ u2
(1_p) +

2 (I - 3p + 3p2)(U2 - p2)Y2

p. u2

Na substitutie van de waarde voor tan y uit het Iinkerlid en
na enige omwerking komt er

cot •. (u2- p2)1/, (2 - I3p + 34p 2- 45p 3 + 30p4 - 8p5) =

= (I - 3p + 3p 2) (I - 2p + p2).
Na deling door (I - p)2 #- 0 komt er

cot •. (u2- p2)I/' . (2 - 9p + I4p2- 8p3) = 1 - 3p +3p 2.

Stelt men tenslotte p = ~ (I - q), dan vindt men de be

trekkelijk eenvoudige relatie tussen 2. en ///0
2 3 ( 2+ 1) (2 2+ + 1)2 /

tan2• = q q 2 q 2 q ,waarinq = 1-2/-(13)
(3q + 1) 0

Men vindt hieruit, dat steeds q > 0, zodat aIleen oplossin
gen mogelijk zijn bij verhoudingen ///0 ~ 1/2.

Voor q -»-00 nadert 2. van onderen asymptotisch tot 180°,
omdat het rechterlid van formule (13) een monotoon stijgende
functie is van q.

De grens, waarvoor q oneindig groot wordt komt overeen
met de situatie, waarbij de ku-cirkeldiameter /-»-00 en de ka-

P""

~I

1
1::'

~I
,

I Eo
koppelkromme

2<j= 179
0

I

I
,

I
1

I

d b

Fig. 35.
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Fig. 36.
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cirkel samenvalt met de keercirkel. Dit is het geval bij de
cardioide-beweging (zie fig. 10)

De ondergrens wordt vastge1egd door de situatie, waarbij
/flo = 1/2.

Dit komt overeen met een hypo-cycloidale bewegingstoe-

4
stand, waarbij R ="5 Ro (zie figuur 4).

In de reeks van de algemeen cycloidale beweging blijken
aIleen oplossingen mogelijk te zijn voor situaties liggende tus
sen de figuren 10 en 4 van onze cyclus.

Opgemerkt kan nog worden, dat 1110 negatiefkan worden,

doordat ~ de waarde 0 kan passeren. Dit maakt hoek cp auto
o

De betrekkingen zijn dus met inachtneming van het teken
eveneens van toepassing op de configuratie van figuur 31.

De tekenwisseling van 1110 , cp en y vindt gelijktijdig plaats
in de situatie overeenkomende met de elliptische bewegings
toestand.

Hoewel juist bij deze bewegingstoestand, zoals gebleken is
[1] nog weer een oneindig aantal oplossingen mogelijk is,
wordt bij doortrekking van de continuiteit, het punt van Ball
ook in dit geval aIleen in de buigpool gelegd.

Bij gegeven hoek 21' kan men met behulp van formule (13)

de waarde q en dus ook de verhouding ~ = ! (1 - q) met de
10 2

regula falsi, numeriek zeer nauwkeurig berekenen.
Met p = /flo wordt de grootheid u gevonden uit

en vervolgens lolb uit lolb = l'lp.
Hierna kan y worden bepaald uit de betrekking voor sin y

als functie van p en u.
De genormeerde buigcirkeldiameter 15' = bib kan worden

berekend met behulp van de betrekking bib =~.
1-p

De overige afmetingen van het mechanisme worden nu
gevonden uit de volgende kinematische of analytisch meet
kundige overwegingen:

matisch negatief door de definitie l' . sincp = -1--

111
0

- I

Terwijl y dan bovendien van teken wisselt blijkens de defi
nitie

. -1110 (u2 _ p2)1/2
SIn Y = -------

u(1-p)

Voor positieve waarden van /flo en cp, en negatieve waarde
voory heeft men de situatie van figuur 32.

Terwijl voor negatieve waarden van /flo en cp en positieve
waarde voor y men de situatie krijgt van figuur 31.

u= V(1- p) (1- 3p + 4p 2) en lib uit lib
u

l-p
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(14)
(16)

en

Wordt het mechanisme gebruikt voorhet aandrijven van
een Maltezerkruis, dan zijn ook nog de volgende geometrische
afmetingen van belang

B E b' - /' sin2 mo 0 _ 0 T

-b-- sinT

Volgens de formule van Euler-Savary heeft men de betrek
king

AAo = ~ = (2 ° cos y - b')2

BBo b 2 ° cosy

Met inachtneming van de tekenafspraak voor y, voIgt ver
der uit figuur 32, dat

A"Bo = ~ = _ ~ sin y
BRo b [sin (T-y)

(15)
KED ,. RoEo
- = [ smm COS m ---COSTb 0 r o

T b
(17)

A

be.

I<'ig. 39.
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betrekkingen, die eveneens met behulp van figuur 32 zijn af
te leiden.

Zoals reeds eerder is gebleken, vindt juist in de cardanusbe-

wegingstoestand gelijktijdige tekenwisseling van 1/10 , cp en y
plaats, indien het undulatiepunt uit continuiteitsoverwegin
gen in de buigpool Wwordt gekozen. Dit betekent, dat bij de

Fig. 40.

29



(19)

elliptische beweging met U = W de hoek ffJ = Y = 0, dat
1/10 = P = 0, dat u = q = 1, terwijl T = arc. tan 2, zodat
2T = 2 . arc . cot 1/2 = 126°52'.

In een grafiek, waarin 2T uitgezet wordt tegen y, zal de lijn
overeenkomende met oplossingen volgens de algemeen cy
cloi'dale beweging, de O-as snijden bij 2T = 126°52'.

Dit zal eveneens het geval zijn met de kromme overeenko
mende met oplossingen volgens de elliptische beweging [1] (zie
figuur 34).

Bij de algemeen cycloldale referentiebeweging heeft men de
hoek y dus positief gekozen bij T > arc. tan 2 en negatief bij
T < arc. tan 2.

A

be.

Fig. 41.

30

_p (u2 _p2)Y2
De betrekking tan y = 2 kan nag worden

I-3p + 3p
omgewerkt tot
(1 - 3q2)2 . tan2y = 2q (q - 1)2 (q2 + 1) (18)

Combinatie van de formules (13) en (18) levert dan de een
voudige relatie

tan T q (2q2 + q + 1)
tany q-I

Deze laatste betrekking geeft samen met formule (13) het
functionele verband tussen de hoeken 2T en y aan.

De beide grensgevallen resp. vastgelegd door de figuren 10



en 4, kunnen mede aan de hand van deze beide betrekkingen
nader worden geanalyseerd.

Voor een nader onderzoek van de cardiorde-beweging als
referentiebeweging bijvoorbeeld, stelt men bij positieve
e«O

k u

)

A

----f-------------==o;;;;::~~

k

be.

/

Fig. 42.

n 1 ..
i = - - 85, zodat tan i = 5' waardoor bliJkens (13)

2 8

.Ie (9)1/5
q C'J S2 metA ="8 .

p

./
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Blijkens formule (19) vindt men dan voor y C'J n/2 - 2),2B•

ZO vindt men dus voor 27' dicht bij 180° de relatie
(n/2-y)5

(n/2 -7') C'J (2),2)5 (20)

Dit betekent, dat wanneer de rechte baandelen van de

V-vormige koppelkromme op bijv. 1" na in elkaars verlengde
liggen, de hoek y nog steeds C'J 8,5° van de 90° verwijderd is.

Men heeft voorts

10 1 2 2 2
-=-=--C'J--B

1 P 1-q )"

A

/

b

p 8 p

80 op ka

1 j , J

Lo j Lo

II
b

/;

/
Eo

Fig. 43.
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I 1 2e2

En ook b sin ep = -1-- "" - 1 + T'
--1
1/10

Vervolgens

A

I. 2 (/)2 . 2
I 2 1 - bsm ep + . b sm ep A I A'/,
(-)= ""-~~""-b I . e2' b e

+ b sm ep

\

~

8

b

a

,

/

p

/
/

Fig. 44.
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En zo doorgaande

~ =! (1 + ! sin ({J) 00 l!
b b b A%

~ = (2. cosy - (j/W 00e (2A __1_)2 = 4A2e (1 _ ~V2)2
b 2 . cos y A'I, 3

A

a

,

/

34

d 10 sin y e
-=-- 00-
b I sin (T-y) A3

(j 10 , 2
-- ---sm ({J
HoEo b b 2e

En-b- = sin T 00 A%

p

Fig. 45.
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Tenslotte

KEo • . BoEo 2e2

-b- = I 0 • SIn cp • cos cp - -b- cos • C"'J T'
Voor dit grensgeval heeft men dus gevonden, dat

o 0 I 10 I
2. --+ 180 , q --+ CI), y --+ 90 , ---+ CI), - --+ 0,- --+ - CI)

b b 10

13 a d BoEo KEo- --+ 0 - --+ 0 - --+ 0 -- -'+ 0 en dat - --+ 0
b 'b 'b ' b ' b .

In het andere grensgeval, overeenkomende met de situatie
van figuur 4, wordt voor positieve e < < 0 de hoek. = e3

gesteld, waardoor blijkens formule (13)
q = Aoe2, met Ao = 2-1/••

Blijkens formule (19) wordt dan y C"'J - ciAo.
Voor kleine. vindt men dus approximatief 2. C"'J - y3 (21)
Men heeft verder

10 1 2 1
- = - = -- C"'J 2 (1 + /\oe 2)
p p l-q
en
I . I 1 2- sin m = --- C"'J I - 2/\ eb .,. 1 0 •

111
0

- 1

Bovendien is

I 2 1 - ~ sin cp + 2 (~r sin2 cp
(b) = I C"'J 1 - 2Aoe2

,

+ b sin cp

13 I ( I )Voorts b = b 1 + bsin cp C"'J 2 (1 - 2Aoe2
).

(2 cosy-~r
En dus a' b C"'J 2 (2A _ _ 1_)2e4 = 2A2 e4

b 2.cosy °2A20 0

D . d _ a 12 4
aarUit b - 2 . cos flrnin - b C"'J 2 (1 - /\ oe ).

En volgens de uitkomsten van de elektronische rekenmachi
ne is in de buurt van dit grensgeval nog

BoEo 2e KEo 3
-b- C"'J.r- en b C"'J 2e .

o

De bovenstaande benaderingen zijn aIle in overeenstem
ming met de uitkomsten, die de elektronische rekenmachine
in de buurt van dit grensgeval aangeeft.

Resumerend heeft men dus gevonden, dat voor de grens
situatie van figuur 4, de volgende limietovergangen zullen
plaatsvinden

n 1
0

I 13
2. --+ 0, q --+ 0, y --+ 0, cp --+ 2' Z--+ 2, b--+ 1, b--+ 2,

a d BoEo KEo---+ 0 - --+ 2 -- --+ 0 en -b---+ O.
b ' b ' b '

De approximaties voor 2. als functie van y, voor beperkte
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(23)

(22)

6. De minimale overbrengingshoek ttmin'

Des te grater deze ttmin is, des te gunstiger is de krachts
overbrenging via de slingerstang.

Zet men in een grafiek 2. als functie van ttmin uit, dan heeft
men gebieden waar ttl kleiner is dan tt2 en omgekeerd.

Gaat men uit van eenzelfde type ontaarding, dan heeft men
het 'gunstigste' mechanisme bij ttl = tt2'

De overbrengingshoek tt wordt in een willekeurige stand van
de stangenvierzijde gedefinieerd, als de kleinste der beide op
tredende hoeken tussen de koppelstang en de slingerstang.

Deze overbrengingshoek tt bereikt een extreme waarde in
de beide standen, waarbij de kruk a in dezelfde richting staat
als het gestel d [I]. De kleinste van deze beide optredende
hoeken ttl en tt2 wordt ttmin genoemd.

Voor het geval, dat de lengte van de koppelstang dezelfde
is als die van de slingerstang heeft men de eenvoudige betrek
kingen

d a ttl
b+ b = 2 . cos "2 en

Bovendien ziet men hieruit tevens de wijze, waarop deze 4
verschillende typen in elkaar zullen overgaan.

Uit de grafiek van figuur 34 leest men zonder meer af, dat
voor mechanismen met dezelfde hoek 2., het koppelpunt K
uit de stangenvierzijde, geconstrueerd in de algemeen cycloi
dale ontaardingspositie, bijna overal dichter bij de koppel
stang zalliggen, dan bij mechanismen, geconstrueerd volgens
de cardanusontaarding.

1 + cos 2y = tan (. + y)

voor alle 4 typen te bezigen.

en
d

b sin (. + y)

Daarbij geldt dan als afspraak, dat
a
b< 0, Y < °en. > °voor het type van figuur 35

a
b> 0, Y < °en • > °voor het type van figuur 36

a
b> 0, Y > °en • > °voor het type van figuur 25

a
b< 0, Y > °en • < °voor het type van figuur 37.

Deze behandelingswijze heeft het voordeel, dat er een
vloeiend verlopende kromme voor 2. als functie van yont
staat, die alleen door de grensvoorwaarde van Grashof kan
worden begrensd.

intervallen vastgelegd door de betrekkingen (20) en (2I) ko
men tot uitdrukking in een grafiek, waarin 2. uitgezet is tegen
y (zie figuur 34).

Deze grafiek is gebaseerd op het ontaardingsgeval, waarbij

db = 0, waarbij dus dezelfde ontaarding van de cirkelpunts
dt

kromme ontstaat als bij de algemene cycloidale beweging.
Ret verband tussen 2. en y met de cardanusbeweging [1]

als constructief uitgangspunt is mede in dezelfde figuur opge
nomen.

Dit laatste verband is bij de 4verschillende typen stangen
vierzijden, die men met de cardanusbeweging als uitgangs
punt kon onderscheiden, onder een noemer gebracht.

Dit kan n1. worden doorgevoerd, door de hiervoor geldende
betrekkingen
a cos 2y .

b + cos 2y'

I
t- 180

1"---, ./
I ./
I I ,/

T ' fO ./'

1.,~0 /
V

p, / /" T
/' L CAROANUSONTAAROING

V
V /

100
I Iro l /

p' / I
/ I

-ko /

I /

--~O / f.- ALGEHENE

. I / / CYCLOIOALE ONTAAROING

--~o V /
/ /

/ I--V
-q2 / 0,,2 0,4 0,6 08 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

l.~l~ - - 80 5!.
b

+--~o -+ Fig. 47.
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(26)

Bovendien zal de grafiek van 21' als functie van f-lmin juist
in die punten, waar f-ll = f-l2 een scherpe knik vertonen.

De betrekkingen (22) en (23) leveren voor het geval, dat
f-ll = f-l2 de eenvoudige relatie

(~f + (~r = 2 (24)

Bij de elliptische- of cardanus-ontaarding heeft men boven
dien de algemeen geldige betrekking [1]

(~f = I + (I - ~f (25)

Gecombineerd met formule (24) wordt dit:

a I
Daar bij deze ontaarding steeds b ~ 2: vindt men aIleen in

a
de gevallen, waarbij b = 0 een scherpe knik in de grafiek van

21' tegenf-lmin'
Deze grensgevallen treden blijkens de formule

a cos 2y
-,----__'---c:--_ aIleen op wanneer

b I + cos 2y

od./ f ° 90y=±45'b=y2,21'=00 180 enf-lmin=f-ll=f-l2= O.

De grensgevallen van Grashof treden op, wanneer
f-lmin = O.

. . . d a I
Daar bij de e1lIptIsche ontaardmg steeds b> I en b~ 2:

.. d a
voertf-lmin aIleen tot de condltIe b± b = 2

a
Hierbij wordt het min-teken gebruikt, wanneer aan been

negatieve getalwaarde wordt toegekend.
Combinatie van de formules (25) en (26) is dan bij de ellip

tische ontaarding aIleen mogelijk, wanneer

a I d 5
- = - - zodat - = -.
b 3' b 3

---...-d;b

Men vindt doorrekenende, dat de grensgevallen van Gras
hof bij de cardanus-ontaarding optreden, als

a I d 5
f-lmin = f-ll = 0, b = - 3' b = 3'
y = - 52°14' en 21' = 178°12'

en als

a I d 5
f-lmin = f-ll = 0, b = - 3' b = 3'
y = + 52°14' en 21' = 30°44'.

Deze en voorgaande opmerkingen zijn aIle verwerkt in de
grafieken van 21' tegen resp. Y enf-lmin'

Tussenliggende waarden uit de grafiek van 21' als functie
vanf-lmin hebben het verloop, zoals te zien is in figuur 38.

Bij de algemeen cycloi'd£lle ontaarding wordt f-ll = f-l2' wan
neer 21' "" 99°,5 zoals blijkt uit de grafiek.

Bij nadering van het grensgeval van de cardioide-ontaar
ding, dus voor 21' -+ 180°, heeft men voor positieve e < < 0

. f-lmin . f-l2 d a e 12 ( I . / )2
2 . sm -2- = 2. sm 2 = b- b"" J:3 - 4" e I - 3" y 2 ,

zodat voor e -+ 0 ook f-lmin -+ O.
Voor het grensgeval, overeenkomende met de ontaarding

van figuur 4, dus voor 2, -+ 0, heeft men, blijkens het voor
gaande

f-lmin f-ll d a
2 . cos 2 = 2 . cos 2" = b+ b -+ 2,

zodat ook in dit geval f-lmin -'>- O.

Pas in deze toch al niet meer te verwezenlijken grenssituaties
komt men dus terecht op de randvoorwaarde f-lmin = 0 van
Grashof.

Ook voor het verdere verloop van de f-lmin-grafiek is bij de
algemeen cydoi'dale ontaarding gebruik gemaakt van de be
trekkingen (22) en (23).

Een vergelijking tussen de beide ontaardingsmogelijkhe
den, geeft blijkens de grafiek voor f-lmin het volgende resultaat.

Bij bepaalde keuze van 21' kan uit het oogpunt van meest
gunstige krachtsoverbrenging over het algemeen het beste
aan de cardanusontaarding de voorkeur worden gegeven.

AIleen voor hoeken liggende in het interval
84° < 21' < 126°52'
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kan beter de algemeen cyc10idale ontaarding als uitgangs
punt worden genomen.

7. Uitkomsten

De krukhoek e is de kleinste hoek, die de kruk met het
gestel maakt, wanneer het koppelpunt zich in een der beide
undulatiepunten bevindt. Voor deze krukhoek geldt, dat
e = 'I: --y, in het geval van de algemeen cyc10idale ontaar

ding (met inachtneming van het teken voory) en
e = 'I: +y, in het geval van de cardanus-ontaarding (met in

achtneming van de tekens voor 'I: en y).
Des te groter eis, des te groter is de tijd, die het koppelpunt

nodig heeft om langs het kleinste deel van de koppe!kromme
van het ene undulatiepunt naar het andere te komen.

Blijkens de grafiek van eals functie van~, blijkt bij gelijke

hoeken 2'1: uit het interval 0 < 2'1: < 126°52' de krukhoek ebij
de cardanus-ontaarding groter te zijn dan bij de algemeen
cyc10idale ontaarding (zie figuur 46).

Voor gelijke hoeken 2'1: uit het interval 126°52' < 2'1: < 175°
is dit net andersom.

Ais aandrijfmechanisme van het Maltezer-kruis zijn uit dit
oogpunt de oplossingen volgens de cardanus-ontaarding te
prefereren.

Bij gebruik van een Maltezer-kruis is de afstand tussen de
vaste draaipunten B o en Eo bij de algemeen-cyc1oidale ont
aarding wei vee! groter als bij de cardanusbeweging.

Dit blijkt uit een grafiek van B~Eo als functie van 2'1: (zie fig.

47).

7. Uitkomsten

Bij een globale bepaling van de afmetingen kan men nu ook
als voigt te werk gaan.

Bij keuze van 2'1: wordt y afgelezen uit de grafiek van 2'1:
tegen y.

Vervolgens wordt eberekend uit de formule () = 'I: ± y.
Vit de grafiek van () als functie van d/b wordt het verhou

dingsgetal d/b afge!ezen, waarna ook de kruklengte a bepaald
kan worden uit de grafiek van alb als functie van d/b (zie fig.
48).

Tenslotte kan men de afstand BoEo nog met behulp van
figuur 47 bepalen.
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De resultaten van de berekening zijn voor een aantal discrete hoeken 21' in het geval van de algemeen cycloidale ontaarding weergegeven
n tabell:

21' 0° 15° 30° 45° 60° 72° 90° 105° 120° 135° 150° 165° 180°

alb 0 0,0729 0,1629 0,2492 0,3262 0,3793 0,4427 0,4788 0,4978 0,4966 0,4698 0,4025 0

d/b 2 1,9254 1,8275 1,7241 1,6187 1,5334 1,4033 1,2915 1,1744 1,0482 0,9055 0,7263 0

y 0° -24°,59 -24°,21 -2[°,94 -18°,88 -16°,08 -1l0,42 -7,°13 -2°,38 +3°,03 +9°,62 +19",03 90°

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

BoEo 0 0,8767 0,9473 0,9801 1,0036 1,0210 1,0488 1,0748 1,1039 1,1351 1,1646 1,1739 0
b

EoK l 0 0,1537 0,2401 0,3017 0,3504 0,3837 0,4275 0,4600 0,4886 0,5114 0,5218 0,4966 0
b

1110 1/2 0,4068 0,3549 0,3095 0,2654 0,2290 0,1694 0,11l3 +0,0398 -0,0560 ---0,2029 ---0,5018 -00

lIb 1 0,8628 0,8215 0,8115 0,8130 0,8234 0,8546 0,8974 0,9611 1,0573 1,2142 1,5293 00

Een aantal van deze mechanismen zijn met de bijbehorende koppelkrommen afgebeeld in de figuren 31, 32 en 39 tim 45. Tenslotte zijn uit
de resultaten nog enige grafieken samengesteld zowel voor de algemeen-cycloidale ontaarding als voor de cardanus-ontaarding. Door on
derlinge vergelijking zijn de voor- en nadelen van de verschillende typen mechanismen met behulp van deze grafieken gemakkelijk vast te
stellen.
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