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symmetrische koppel krommen 
met stephenson-1-zesstangen~ 
mechanismen 

DR. E. A. DIJKSMAN· 

Inleiding 

Koppelkrommen die voortgebracht zijn 
door zesstangemechanismen, kunnen 
zeer bijzondere vormen aannemen. Dit 
wordt aangetoond door Primrose, Freu
denstein en Roth, in hun artikel over de 
beweging van zesstangenmechanismen 
[1]. 
In het geval van een zesstangenmecha
nisme van bijvoorbeeld het type Stephen
san-I, zal een punt bevestigd aan de be
Irolden bewegende schakel, een alge
braïsche kromme .,111 de graad 16 en van 
het geslacht 7 beschrijven. Zulk een 
kromme kan zelfs 4 reêle, gesloten tak
ken en 29 dubbelpunten bezitten, de iso
trope punten van het vlak niet meege
rekend. 
Hoewel deze feiten hoogst interessant 
mogen zijn voor de wiskundige, voor de 
ontwerper zijn ze echter van weinig of 
geen betekenis. Een ontwerper IS name
lijk meer gêinteresseerd in praktische 
toepassingen. Zo kan hij bijvoorbeeld 
belang stellen in het ontwerpen van 8tan
genmechanismen die symmetrische 
koppelkrommen genereren. In de praktijk 
zijn zulke krommen namelijk gemakke
lijker toe te passen. Om deze reden is 
een onderzoek naar de mogelijkheid om 
zulke krommen te produceren, tot onder
werp van dit artikel gemaakt 
Stangenvierzijden die symmetri8che 
krommen voort kunnen brengen, zijn al 
in het verleden onderzocht door Meyer 
zur Capellen [21 Dijksman (3J. Antuma (4J 
sn anderen [5]. Antuma (6J produceerde 
ook symmetrische krommen met zes
stangenmechanismen, waarbij twee 
Chebyshev-dyaden waren samenge-

.) WetenachappeiiJk hoofdmedewerker Techni
ache Hogeschool Eindhoven. 

voegd. die ieder de eigenschap bezaten 
een symmetrische kromme in een andere 
van hogere orde om te vormen. Ofschoon 
in dit artikel een andere benadering zal 
worden gevolgd, zijn in de uiteindelijke 

1. Symmetrische vierstangenkoppe/kromme. 
voortgebracht door het punt K (afleiding van 
de symmetrievoorwaarden). 
De configuratie van Roberts (Ck ): 

A,;,MA - K - CNCo triviaal-symmetrisch 
Stephenson-1-zesstangenmechanisme. waar
uit: 

A,;, - AKS' _ Bo } twee stangenvlerzijden die 
Co - CKS' _ Sn een Ch ebychev-dyade 

bevanen. 

A,;, - A'KC' - Co 
Vijfhoek AoAKCCo; AoA en CoC hebben ge
lijke hoel<verdraaiing,en door middel van het 
toegevoegde stangenparallellogram A,;,MNCo 
Bo - BAK en Bo S'CK zijn Chebychev
dyaden. 
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De door zesstangenmechanismen Yoort
gebraçhte koppelkrommen zijn onder be
pealde yool'WII8rden symmetrisch. In dit 
artikel beperkt de auteur ziçh tot de af
leiding van de symmetrIevoorwaarden 
voor een stangenmechanisme van het 
type Stephenson-1. Deze symmetrtevoor
waarden, opgelegd aan het mechanisme, 
zijn duidelijk triviaal of niet-triviaal. De 
niet-triviale symmetrievool'Wll8rden kun
nen echter. analoog als bij de stangen
vlerzflde, van de triviale 51fmmetrievoor
waarden worden afgeleid door middel van 
de theorie over verzwagerde mechanis
men. 

stangenmechanismen die symmetrische 
krommen voortbrengen, ook hier weer 
Chebyshev-rlyaden te herkennen. In dit 
artikel zal voor het afleiden van de sym
metrievoorwaarden voor het zesstangen
mechanisme gebruik worden gemaakt 
van de bekende analoge afleiding voor 
het vierstangenmechanisme. Een stan
genvierzijde produceert namelijk alleen 
symmetrische krommen, indien de af
metingen van het mechanisme aan zeke
re voorwaarden voldoen. Zulke voor
waarden die de symmetrievoorwaarden 
worden genoemd, kunnen eenvoudig 
worden verkregen door beschouwing 
van de configuratie van Roberts CR (zie 
fig. I). Deze configuratie toont de drie 
krommeverwanten, dat zijn stangenvier
zijden die dezelfde koppelkror:nme voort
brengen. 
Beschouwen wij bijvoorbeeld de vijfhoek 
AoAKCCo uit CR' dan vinden wij. dat bij 
gelijke hoekverdraaiingen van de kruk
ken AoA en CoC. de koppelkromme, door 
het punt K beschreven. symmetrisch zal 
zijn. als AuA CoC en AK := CK. Dit leidt 
onmiddellijk tot de triviale symmetrie
voorwaarden voor de stangenvierzijde, 
die door middel van CR gemakkelijk in 
de niet-triviale symmetrievoorwaarden 
kunnen worden omgezet Zo blijkt, dat 
ieder van de twee krommeverwanten een 
Chebyshev-rlyàde bevat, die een cirkel
vormige baan in een symmetrische vier
stangenkoppelkromme omzet 
Voor het vinden van de symmetrievoor
waarden voor een ze8stangenmechanis
me wordt een soortgelijke benadering 
voorgestaan. Dit komt er op neer, dat 
wordt uitgegaan van een triviaal geval 
waarin het beschouwde mechanisme 
zélf ook symmetrisch is. Het uitgangs-
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mechanisme kan daarbij zelf een zes
stangenmechanisme zijn, of, zoals be
schrevEn ;n het geval van de stangen
vlerzip+J, een mechanisme dat afgeleid is 
Ui. 00:1 configuratie waarin alle kromme
en koppelverwanten van het zeIStangen
mechanisme voorkomen. De gezochte 
symmetrievoorwaarden, op te leggen aan 
het zesstangenmechanisme. worden dan 
ten slotte afgeleid uit het triviaal symme
trische mechanisme dat voorkomt in de 
genoemde configuratie. zoals onder 
meer ook de vijfhoek voorkwam in CR in 
het geval van de stangenvierzijde. Voor 
het verkrijgen van een resultaat is dus 
een. beschouwing nodig van de verza
melconfiguratie (Cs\) die de twee koppel
verwanten van het type Stephenson-t be
vatten. Daarom worden hierna een be
schrijving en een afleiding van de eigen
schappen van Cs\ gegeven. Deze zijn 
zowel nodig voor het verkrijgen van de 
verwant van het triviale. symmetrische 
zesstangenmechanisme dat de symme
trische kniekromme voortbrengt, als wel 
voor het verkrijgen van de verwant van 
een afgeleid achtstangenmechanisme 
dat een slangenparallellogram bezit Bei
de mechanismen leiden tot een verzwa
gerd zesstangenmechanisme, dat een 
symmetrische kromme kan voortbren
gen. 

de koppelverwant van een 
stephenson-1-mechanisme; 
algemene theorie 

Een zesstangenmechanisme zoals in 
figuur 2 is getekend. bestaat uit een 
stangenvierzijde AoABBo waaraan een 
tjyade CDF is gekoppeld die twee over
staande zijden van de stangenvierzijde 
verbindt Het mechanisme wordt een 
Stephenson-mechanisme genoemd, en 
in het bijzonder een Stephenson-t-me
chanisme, zodra één van de binaire sta
ven van de vierzijde tot gestel is gemaakt 
We trachten nu een niet·identiek (kop
pel)-verzwagerd mechanisme met dezelf
de structuur te vinden die de identieke 
beweging voor de staaf FD kan produ
ceren. Het zal blijken, dat zulk een ver
want mechanisme te verkrijgen is. indien 
we eerst de volgorde van de schakels 2 
en 3 verwisselen en daarna de verkregen 
keten om het draaipunt F strekroteren. 
De stappen die nodig zijn voor het ver-

2. Oorspronkelijk Stephenson-'-mechanisme. 

krijgen van de verwant, zijn gedemon
streerd in de figuren 3 en 4. Ze verklaren 
zich zelf en zijn hieronder weergegeven: 
1. Allereerst wordt het uitgangsmecha
nisme voorzien van de stangenparallello
grammen ABSoBv en ABCB'; hierdoor 
ontstaat de starre driehoek BVAB'. die 
congruent is met 6SoBC (bij beschou
wing van bijvoorbeeld de stangenvier
zijde AoAB"So blijkt nu dat in feite de 
schakels 2 en 3 zijn verwisseld). 
2. Vervolgens wordt de stangenvierzijde 
AoAB"So om A gestrekroteerd en wel zó, 
dat B V in B' overgaat (daarbij kan de strek
rotatiefactor worden weergegeven door 
het complexe getal 'a = AB'/ABv = 
Be/BBu). Er ontstaat zo de stangenvier
zijde 0AóAB'Bó--DAoABvSo. 
3. Voorts maakt men het punt Aó aan de 
ternaire schakel AoAF vast en vormt men 
de starre driehoek B'BóC-6BCSo. Men 
herkent dan drie nieuwe veelhoeken, 
waarvan er één een vierhoek is en de 
beide andere vijfhoeken zijn. Het geheel 
vormt weer een Stephenson-keten, waar
bij AóBó echtèr geen gestel is, maar in 
plaats daarvan parallel met zich zelf be
weegt 
4. De genoemde keten krijgt een gestel, 
indien de stangenvierzijde AóAB'Bó tege
lijk met de dyade FDC om het punt F ge
strekroteerd wordt. en welzó, dat Aó in
derdaad weerkeert naar het geste/punt 
Ao (de strekrotatiefactor wordt in dit geval 
weergegeven door het getal 'JI = FAoI 
FAó)· 
5. In figuur 4 herkent men nu het ver-

3. Vetwisseling van de schakels 2 en 3 en 
strekrotatie van een stangenvierzijde om A. 

zwagerde mechanisme dat bestaat uit de 
stangenvierzijde AoA"B"Bó' met de daar
aan gekoppelde dyade FD"C". Zowel het 
uitgangsmechanisme als de zojuist ver
kregen verwant hebben dus dezelfde 
structuur. Duidelijk is, dat ieder koppel
punt, verbonden met de respectieve kop
pelstaven FD of FD" van de twee ver
wanten, dezelfde koppelkromme zullen 
voortbrengen. De twee mechanismen 

4. Strekrotatie van een Stephenson-keten om 
F ten einde Aó in het gestel punt ~ te laten 
overgaan. 



5. 

c"-= F A ~==::::.i~_~B"2."\ 
o 0\ 
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worden daarom ook wel krommeverwan
ten genoemd. De twee verzwagerde Ste
phenson-l-mechanismen hebben echter 
meer gemeen dan alleen het koppelpunt 
C:~p.meenschappelijk zijn namelijk ook de 
vldkken 0, 1 en 5. Bovendien is dit op 
ieder tijdstip het geval. Om deze reden 
worden de twee verwanten soms ook wel 
tijdgestuurde koppelverwanten ge
noemd; dit laatste wanneer het vlak 1 als 
de ingangsschakel wordt beschouwd. 

algemene relaties tussen de twee 
koppelverwanten 

Om de dimensies te kunnen vaststellen 
van het verwante mechanisme, is het 
noodzakelijk uitdrukkingen te vinden 
voor de strekrotatiefactoren la en '1" die 
voor de meetkundige afleiding zijn ge
bruikt. 

BA 
. L;;BvAB' = I" . -BoB . L;;~,BC (3) 

Dt.t twee driehoeken G"B"B;: en BoBG 
blijven dus ook in de loop v~n de tijd ge
lijkvormig. Hun onderlinge positie is ech
ter afhankelijk van de hoek tussen de 
staven AB en BBo en is dus wel afhanke
lijk van de tijd. Dit volgt ook uit het feit dat 
de respectieve hoekverdraaiingen van de 
twee driehoeken dezelfde zijn als die van 
de schakels met de nummers 2 en 3 van 
het uitgangsmechanisme. 
Voor de ligging van het derde gestelpunt 
Bó' vinden we: 

AoBö 'j" Af,Bt, = 'Ji (AB(, AAó) == 
= ';; ('Il (AB' + B'C) - la . A~,) == 
AoBö = I" . 'Ii . AoBo (4) 
En verder: 

~(!B~' 
AoB:t 

= 1 - .%~) (-;~ + :~o . :~) = 

(1 _ :~) _ :0 .. ;~ == 

(5) 

Definieert men dus het punt BN met be
hulp van de betrekking L;;FAoBN~L;;GBoB 
(zie fig. 5), dan volgt daaruit, dat 
BvBi: _ FA 
~!B(: - FBN ' 

Voor de gesteldriehoek betekent dit dat 
l'..B;{BoAo-L;;FABN (6) 
hetgeen het punt Bö definieert, uitgaande 
van de basis AoBo. 
In het bijzondere geval datL;;FAoA-L;;GBoB, 
verdwijnt het punt 8;: naar het oneigen-
lijke punt van de rechte AoS". Aangezien Reeds is opgemerkt, dat 

fa BC/BBo 
Verder is 

(I) dan ook All = F, wordt het ontwerp onuit
voerbaar, doordat de strekrotatie om het 
punt F niet meer mogelijk is. ti I = FAó/FAo = FA + AAó . AAa = 

FA BC = ---,'. + .. "'-' 
FAo BBo 

AAo FAo 

fïi' = 

De resterende afmetingen van de koppel
verwant zijn eenvoudig te berekenen. 
Daartoe wordt gebruikgemaakt van de 
betrekking: 

== J + A_~. (I J) (2) 
FAo " IJ FD"C"B"A" = 'I" FDCB'A (7) 

Indien dus G = St" dan is ook 'il 1 = 'p Deze betrekking geeft in feite de strek
zodat NI Ät. en de verwant zodoende rotatie weer van de vijfhoek FDGB'A om 
verdwijnt het punt F met de reeds berekende factor 
De meetkundige afleiding geeft verder lJi' 

aanleiding tot de berekening: Hieruit volgt verder, dat 
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6. Triviaal-symmetrisch zesstangenmecha
nisme. 

DA"FD"C" 'J; • DAFDC 
t t 

(waarbij dan het punt F het strekrotatie
centrum is) en voorts, dat 

L;;A"B"C" == '1' . L;;AB'C = -'I' . L;;CBA 
ot (~ 

A"B"/B"C" CB/BA (10) 

Ten slotte vindt men nog, dat 
DAoA"B"Bö = Ij; . DAóAB'Bó == 

'a' 'I" DAoAB'Bo (11) 
Strekrotatie van de stangenvierzijde 
AoAB'St, met de factor (, . IJ< om het ge
stelpunt Ao geeft blijkbaar ook direct de 
stangenvierzijde AoA"B"Bó'. 
In detail leidt men hier uit af, dat 
liAuA"B(,' = t, . '/i . I\AuAB" (12) 
en ook dat 
L;;A"B"Bó' = I" . I" . L;;ABv~1 = 

= -Ia' I/i . L;;BoBA of (13) 
A"B"/B"Bö = BoB/BA (14) 
Uit vergelijking (12) leiden we nog af, dat 
~)BÓ'/~IBo AoA"/AoA 
vandaar dat 
L;;AoBoBó'~ L;;AoAA" (15) 
welke betrekking, samen met vergelijking 
(6) leidt tot een andere weg voor het 
vinden van degesteldriehoek, als weaan
nemen dat het puntA" al bepaald is. 

het triviaal-symmetrische 
zesstangenmechanisme 

Het enige zesstangenmechanisme dat 
zélf symmetrisch is, heeft een symmetrie
as die samenvalt met de middelloodlijn 
van de gestelstaaf ÄtIBo. Verder zijn de 
starre driehoekero AoAF en BoBG elkaars 
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spiegelbeeld ten opzichte van deze sym
metrie-as, die tevens door het kniedraai· 
punt D gaat (zie fig. 6). Vanzelfsprekend 
beschrijft dan het kniedraaipunt Deen 
symmetrische kromme in het vaste vlak 
dat door de gestel staaf AoBo van het zes
stangenmechanisme gedefinieerd is. 
Blijkbaar zijn er zes symmetrievoorwaar
den voor de kromme. namelijk de drie 
voorwaarden die het feit vertegenwoordi
gen dat de twee starre driehoeken in de 
symmetriestand van het mechanisme 
elkaars spiegelbeeld zijn; dan de voor
waarde dat het kniedraaipunt in de ont
werppositie van het mechanisme op de 
symmetrie-as ligt; en ten slotte nog de 
twee voorwaarden die overeenkomen 
:net het feit dat het beschrijvende koppel
punt van de bewegende koppelstang 
juist in het kniedraaipunt van het mecha
nisme is gekozen. 
Deze zes symmetrievoorwaarden wor
den in andere symmetrievoorwaarden 
omgezet. indien het uitgangsmechanis
me door de koppelverwant voor de scha
kel FD wordt vervangen. Voor het vinden 
van de koppelverwant was een strek
rotatie om het punt A nodig (zie fig. 7). 
Deze operatie bracht het punt ~ naar het 
punt Aó. Vandaar dat .óA~Aó-.óBBoC. 
Aangezien verder .óA~F en t.BBt,C 
elkaars spiegelbeeld zijn. is dus ook A:.., 
het spiegelbeeld van F ten opzichte van 
de zijde AoA. Zo is .óFAAó een gelijkbe
nige driehoek. 

Aangezien volgens de tweede strekrota
tie 
.óFA"Ar, = 'ft' .óFAAó (16) 
wordt duidelijk dat ook 
A"F = A"Ao (17) 
en voorts dat 
< M"F = < AóAF = 2a. (18) 
Aangezien bij de strekrotatie om het punt 
F. de gelijkbenige dyade AóAB' in de 
dyade AoA"B" overgaat. moet ook de 
laatste gelijkbenig zijn. Dus 
A" Ao = A"B" (19) 
Voor de koppeJverwant hebben we dus 
gevonden. dat 
A"F = A"~ = A"B" (20) 
Het punt A" is dus het middelpunt van 
een cirkel die door do punten F.Ao en B" 
gaat Aangezien bovendien 4' AoA"F = 

2a = 2 < ~,AF, ligt ook het punt A op 
deze cirkel. Samenvattend geldt dus dat 
A"F :: A"~) = A"B" = A" A (21) 
Doordat de punten F en Celkaars spi6-

F 

7. Triviaal-symmetrisch zesstangenmecha- 8. Krommeverwant voor een symmetrische 
nisme meI zijn koppe/verwant VOO! de knie- kniekromme, beschreven door hel kniege
kromme. wricht van een Iriviaal-symmetrisch resstan-

genmechanisme. 

gel beeld zijn ten opzichte van de sym- kan trekken, dat voor de koppelverwan1. 
metrie-as, en bovendien B'C niet alleen het punt C" maar ook het vaste 
ABIlAoBo, alle drie in een richting lood- gesteJpunt Bg op de symmetrie-as moet 
recht op de symmetrie-as, wordt duidelijk, liggen. 
dat de punten F, B' en C op een rechte lijn Doordat verder 
liggen, die loodrecht staat op de symme- t.C"B"Bö-.óBoBC (3) 
trie-as. Aangezien verder volgt uit betrekking (18). dat 
(F - B"C") = 'Ji . (f-B'C), < AoA"F = 2a = 2 < B.'{B"C" (22) 
zien we, dat ook de punten F, Bil en C" (zie ook figuur 8, waarin de koppel ver· 
op een rechte lijn liggen. Omdat .óFAóAo want wordt getoond, die de symmetri-
een gelijkbenige driehoek is, moet ook de sche kniekromme kan voortbrengen die 
daarmee gelijkvormige .óFCC" gelijkbe- ook door het kniedraaipunt van het uit
nig zijn; vandaar dat het punt C" op de gangsmechanisme wordt voortgebracht). 
symmetrie-as komt te liggen. Aangezien voorts door strekrotatie om 
Op grond van het ontwerp van de koppel- het punt F de gelijkbenige driehoek FDC 
verwant is DABBoBveen stangenparallel- in t.FD"C" overgaat, moet ook ''''FD''C'' 
logram, zodat in dit geval, de punten Ao, gelijkbenig zijn. Dus D"F = D"C". Door· 
BV en Bo op een rechte lijn komen. Dit dat bovendien t.FDD"-.óFAóAo waarvan 
blijft het geval ook na de strekrotatie om de laatste gelijkbenig is, vinden we dat 
het punt A. Dus, de punten Aó, B' en Bó D"C" == D"F = D"D (23) 
liggen eveneens op een rechte lijn. Even- Vandaar dat het punt Dil het middelpunt 
zo heeft ook de tweede strekrotatie om is van een cirkel die door de punten F, D 
het punt F geen effect op de lineariteit. en C" gaat. Hieruit en uit figuur 8, volgt 
zodat ook de punten Äo, B" en Bö op dan verder dat 
een rechte komen. Het een en ander volgt < DD"F = 2n - 2 <FC"D == 
ook uit vergelijking (11). = 2n - 2 <B"C"Bö = 2 (a + y) = 
Het punt A" van de koppelverwant kan = < DD"F == 2« B.':B"C" + < C"BöB") 
gemakkelijk worden gevonden in het mid- (24) 
del punt van een cirkel gaande door de Voor de koppelverwant hebben we zo de 
punten F,A" en A (zie ook vergelijking volgende ze!'\ !'\ymmetrievoorwaarden ge
(21)). De gelijkvormigheid van de driehoe- vondfm: 
ken AUB.,B.',' en AoAA" leidt dan direct tot {A"F == A" ~, .~ N'B" (20) 
de ligging van het nieuwe gestelpunt B;{ 4' A"A"F == 24' B:I'B"C" (22) 
(zie ook vergelijking (15)). Doordat boven- D"C" == D"F = D"D en (23) 
dien .ó~IAA" gelijkbenig is, is dat ook zo < DD"F ;: 2«B;tB"C" + <):' C"BgB") (24) 
voor A~,BtIS::. waaruit men de conclusie Deze zes voorwaarden zijn ook weerge-



geven in figuur 8, waarin de krommever
want (hier tevens koppelverwant) ge-

i is. Het mechanisme bevat twee 
achter elkaar geschakelde Chebychev
dyaden, namelijk: AoFA"-B" en 
DFO" _C" (voor ieder van de dyaden 
geldt, dat de drie bij het dyadescharnier
punt samenkomende staven aan elkaar 
gelijk zijn). 
Behalve de symmetrie van de door het 
punt 0 beschreven kniekromme ten op
zichte van het gestel AoB/.,', is er nog een 
tweede symmetrie. Deze laatste betreft 
de door 0 beschreven kromme ten op
zichte van t:. BöB"C". De nodige en vol
doende voorwaarden voor deze tweede 
symmetrie zijn de vijf voorwaarden (20). 
(22) en (23). Zoals door Antuma (61 is 
afgeleid, treedt deze namelijk op, wan
neer de twee Chebychev-dyaden zó zijn 
verbonden. dat in de positie waarin Ao, 
Bö en B" op één rechte komen, dit óók 
het geval is voor de punten F, B" en C". 
Als gevolg van de gestel verwisseling is 
het mechanisme dan echter veranderd in 
een mechanisme van het type Stephen-
80n-3. We concluderen dus, dat voor de 
eerste symmetrie. namelijk die voor de 
door het punt 0 beschreven kniekromme 
ten opzichte van de tweede symmetrie 

9. Het afgezonderde mechanisme (AM). 

Symmetrische stand van een 'achtstangen
mechanisme dat twee paren gespiegeld-con
gruente driehoeken -bezit, alsook vier staven 
loodrecht op de symmetrie-as. De voorwaarde 
2« PBoC < (CO. C"O,,) is nodig en vol
doende om het mechanisme om te vormen 
in een zesstangenmechanisme dat dezelfde 
symmetrische kappelkrommen voortbrengt. 

een extra voorwaarde nodig IS. Aan deze 
extra voorwaarde, die weergegeven is 
door vergelijking (24), wordt voldaan. 
wanneer het gestelpunt Bö. in de symme
triepositie van het Stephenson+mecha
nisme, op één lijn komt met de punten 
Den C". 

het afgezonderde mechanisme (AM) 

Zoals eerder beschreven [7], [81, (91 en 
(101, zijn er slechts twee krommeverwan
ten van het type Stephenson-1 die de
zelfde kromme genereren. Er is ook aan
getoond, dat deze twee verwanten zelfs 
koppelverwanten van elkaar zijn. wat be
tekent, dat ook hun koppelvlak volkomen 
dezelfde beweging maakt, hetgeen méér 
inhoudt dan de identieke beweging van 
een enkel koppelpunt 
De twee verwanten, waarbij het uitgangs
mechanisme (UM) is inbegrepen, zijn ge
toond in de figuren 2, 3 en 4. Aan elkaar 
gekoppeld, vormt het geheel de verza
melconfiguratie (CSI), waaruit het afge
zonderde mechanisme (AM) dient te wor
den afgeleid. dat symmetrisch moet zijn. 
In het algemeen beschrijft het koppel
punt E. dat vastzit aan het betrokken 
koppelvlak. in dit geval de bewegende 
schakel FO van (AM), géén symmetrische 
kromme. Indien echter (AM) symmetrisch 
gemaakt kan worden. zal de kromme be
schreven door een punt E, dat in de sym
metriepositie op de symmetrie-as is ge
kozen. vanzelfsprekend symmetrisch 
zijn. Voor de afleiding van het uit CSI af 
te zonderen symmetrische mechanis
me (AM), kan voorts - net zoals bij de 
stangenvierzijde - ook de gesteldriehoek 
BoAoe;r gelijkbenig worden gemaakt 
Evenals bij de stangenvierzijde nemen 
we dan aan, dat de symmetrie-as zal 
samenvallen met de middelloodlijn van 
de basiszijde BoBó' van deze driehoek. 
De symmetrie-as gaat dan door het ge
stelpunt Ao en in de ontwerp- of in de 
symmetriepositie van (AM) ook door het 
koppelpunt E van (AM). 
We merken voorts op, dat de triaden 
BoC DE en BöC"O"E in CSI dit koppel
punt E indirect met ieder van de gestel
punten Bo en Bö verbinden. In de ont
werppositie van (AM) kunnen deze tria
den natuurlijk ook symmetrisch gemaakt 
worden (zie fig_ 9). Samen vormen zij dan 
de symmetrische zeshoek BoCOO"C"Bö 
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10. Zeven- en zesstangenmechanisme dat 
dezelfde symmetrische kromme voortbrengt. 

met de gelijkbenige koppeldriehoek 
DEO". 
Een zeshoek heeft echter drie graden van 
vrijheid van beweging, in plaats van één. 
Daarom moeten er twee worden wegge
nomen. Voor één ervan wordt gezorgd 
door de introductie van het stangen
parallellogram OO"MN en de daaraan 
toegevoegde starre driehoeken CON en 
C"O"M, die in de ontwerppositie elkaars 
spiegelbeeld zijn. De alleen, feitelijk, toe
gevoegde staaf MN dwingt dan tot een 
gelijkblijvende rotatie van de zijden CD 
en C"O". Zoals uit de afleiding van de 
koppelverwant bleek, is dit ook nodig, 
omdat de dyade FOC door strekrotatie in 
FO"C" werd omgezet, zonder dat daarbij, 
in welke positie dan ook, de hoeksnel
heden van de zijden van de dyade wer
den gewijzigd. 
De tweede overbodige graad van vrijheid 
in beweging wordt weggenomen, door 
de zijden BoC en BöC" met elkaar te 
verbinden met behulp van de toegevoeg
de staaf PO. Waarom dit mag en hoe dit 
gerealiseerd is, zullen we als volgt ver
klaren. 
Het uitgangsmechanisme (UM) omvatte 
een stangenvierzijde, namelijk de vier
zijde AoABBo, of, doot nummering van de 
zijden, anders aangeduid met 1-2-3-0. 
Aangezien de 'verwante' schakels, en 
dus ook de schakels in (AM), geen ande
re hoeksnelheden doorlopen dan die 
welke op het beschouwde moment in 
(UM) optreden, wordt het duidelijk, dat 
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~yl'hmt'tne-as 

11. Uitgangsmechanisme (UM); symmetrie

stand van een Stephenson-1-mcchanisme. 
Vijf symmetrievoorwaarden: AB BOjB = CB 
In de stand waafll! A,,, A en B op één rechte 

liggen, is dat ook het geval voor de punten 

F, A, D en C, en evenzo voor de punten F, Ä,) 

en E. 

ook het afgeleide mechanisme (AM) een 
stangenvierzijde(verband) zal herbergen. 
Om deze stangenvierzijde te verkrijgen, 
verwisselen we eerst de volgorde van 
de schakels 0 en 3 door invoering van 
het stangenparallellogram AoBoBBó" (zie 
fig. 10). Vervolgens maken wij de stan
genvierzijde PO~Bo gelijkvormig aan de 
vierzijde AoABB;{', waarbij de punten P 
en 0 respectievelijk aan de zijden BoC 
en B;:C" van (AM) worden bevestigd. Als 
dit op symmetrische wijze is gebeurd, 
is ook de resulterende configuratie, die 
in figuur 9 getoond is, inderdaad sym
metrisch. 
(AM) is echter een achtstangenmecha
nisme. Aangezien dit mechanisme een 
parallellogram bevat, hoeft de kromme 
door het punt E beschreven, niet nood
zakelijk een achtstangenkromme te zijn. 
Indien namelijk de kromme-alternatief 
een zesstangenmechanisme is, is ook 
de voortgebrachte kromme een zesstan
genkromme. Aangezien het uitgangsme
chanisme (UM) zowel een kromme-alter· 
natief als een zesstangenmechanisme is, 
is de kromme voortgebracht door (AM) 
inderdaad een zesstangenkromme. 

het uitgangsmechanisme (UM) 

Aangezien het uiteindelijk de bedoeling 
is het uitgangsmechanisme (UM) te vin-

den dat symmetrische krommen kan voort
brengen, is de volgende stap de afmetin
gen van (UM) af te leiden uit het triviaal
symmetrische (AM)-mechanisme (zie 
daarvoor ook de figuren (10) en (11). Daar
over het volgende: 

Aangezien C"D" en CD elkaars spiegel
beeld zijn, volgt uit C"D" = f; . CD dat 
I f/l I = 1. , 
Het strekrotatiecentrum F valt dus samen 
met het snijpunt van C"D" en CD. Dus 
het punt F ligt op de symmetrie-as én op 
de lijn CD. 
Indien we voorts de stangenparallello
grammen C"OPO' en S;:OPOv invoeren, 
ontstaan tevens de starre en congruente 
driehoeken OVO'P en B;:C"O. Op grond 
van de symmetrie vinden we dan bij in· 
voering van het stangenparallellogram 
C"D"DD', dat de starre driehoek CDD' 
gelijkbenig moet zijn. 
De vijfhoek FABCD ontstaat uit de vijf
hoek C"O'PCD' door strek rotatie om het 
punt C. Dit volgt uit het feit dat corres
ponderende zijden dezelfde hoekver
draaiingen blijven doorlopen. Dus, 

o C"O'PCD,-6FABCD. Aangezien de 
punten C", 0', C en D' op één rechte 
liggen, moet dit dus ook het geval zijn met 
de punten F, A, C en D. Omdat verder 
CP=C"O = Q'P, is nQ'PC gelijkbenig 
en dus ook nABC, Hieruit volgt dat 
AB = BC. 

Door strekrotatie om het punt Bo is het 
mogelijk de vierhoek AoABBo uit de vier
hoek ~ovPSo te verkrijgen; dit omdat 
ook weer corresponderende zijden de
zelfde hoekverdraaiingen maken. Dus, 
OB;:OvPBo- 0 AoABBo. Hieruit volgt, dat 
AB = BBo omdat ook QVP = ~Q = BoP. 
Samengevat is dus BC = AB = BBo, 
waardoor (UM) een Chebychev-dyade 
bevat. Omdat voorts de gelijkbenige 
nBoBC-nAsAAó, kan de starre vierhoek 
FAoA~ alleen een vliegervierhoek zijn. 
Vandaar dat I fa I = I 'ft I = 1. Zodat, op 
grond van vergelijking (4) "l~ = AoBo, 
waaruit weer volgt, dat het gestelpunt Ao 
op de symmetrie-as moet liggen. 

Uit de mogelijke strekrotatie van de stan
genvierzijde B;:ovP~1 om St. naar de lig
ging van de stangenvierzijde ".ABBt .. 
volgt dat t\Ao~.S;:-L\BBnP. Dus. 
~IB = PB, doordat ook St.An = S;{Ao. 
We vinden dus, dat het punt B het middel· 

punt is van een cirkel die door de punten 
A. Bo. C en P gaal Uitgaande van het 
symmetrische (AM)-mechanisme, kan 
men het punt B dus gemakkelijk vinden in 
het middelpunt van de omgeschreven 
cirkel van nBoCP. 
Omdat verder zowel de punten Ao, A en 
Bo als ook de punten F. A en C op een 
rechte lijn liggen. leiden we af, dat 
2 ~ FAAo = ~ CBSo = 2 ~ CPPo. Uit de 
gelijkvormigheid van de vi~hoeken 

C"O'PCD' en FABCD leiden we voorts 
af. dat C"Q' = PC . FA/SC. Evenzo leidt 
de gelijkvormigheid van de vierhoeken 
~ovpBo en "IABBo tot de vergelijking 
BöQ' = PBo' AoA/BBo, zodat ten slotte 
FA/AoA = PBoIPC. 
Uit de onderstreepte betrekkingen kan men 
dan verder de conclusie trekken, dat 
n FAAo- n ~QC". En dus moet het 
(AM)-mechanisme aan de voorwaarde 
voldoen, dat ~ (CD, symmetrie-as) = 
~ PBoC. Anders is het niet mogelijk het 
achtstangenmechanisme tot een zes
stangenmechanisme terug te brengen. 
Aangezien ten slotte de punten P, Bo, C 
en A op dezelfde cirkel liggen, vinden we, 
dat ~ PAC -= ~ PBoC ~ AFAo. AP loopt 
dus evenwijdig aan de symmetrie-as. 
Nadat het punt B gevonden is, kan men 
het punt A dus gemakkelijk vinden in 
het snijpunt van CD en de rechte door het 
punt P evenwijdig aan de symmetrie-as. 
Het gestelpunt Ao wordt dan aangetroffen 
in het snijpunt van de symmetrie-as met 
de rechte BoA. 

Het verkregen uitgangsmechanisme 
(UM) is gedemonstreerd in figuur 11. Vijf 
symmetrievoorwaarden voor het mecha· 
nisme blijken nodig en ook voldoende 
voor de symmetrie van de beschreven 
kromme. Deze zijn: AB BoB = CB. 
Verder. indien Ao. A en St. op één rechte 
liggen, is dit niet alleen het geval met de 
punten F, A, D en C, maar ook met de 
punten F, Ao en E. 
Overigens zal dan ieder punt E. dat in 
de symmetriepositie op de symmetrie-as 
ligt, een symmetrische zesstangenkrom
me beschrijven. 
De consequentie is, dat ook ieder lijn
stuk dat inde symmetriepositie langs 
de symmetrie-as valt en dat vastgehecht 
is aan het koppelvlak ED van het uit· 
gangsmechanisme van figuur 11. sym
metrische posities ten opzichte van de 
symmetrie-as zal kunnen innemen. 



... 

Het mechamsme heeft overigens het 
nadeel, dat in de symmelriepositie de 
dyade of tweeslag FDC gestrekt is, waar
door zonder voorzorgsmaatregelen geen 
goede krachtoverbrenging mogelijk is. 
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Het getuigt van moed het schroefdraadsnij
den In een kort bestek samen te vallen, want 
er is veel In te beleven. Het werkje gaat hoofd· 
zakehjk over de methoden die op draaima
chInes verwezenhjkt kunnen worden. 
De matene wordt Leer duidelijk behandeld, 
voorzien van voortreffelijke Illustraties. Het 
IS jammer dat bij het tappen van draad niet 
meer aandacht IS besteed aan een aantal pro· 
blemen als: ophanging van de tap, toepas· 
slng van tapapparaten, het inhalend tappen, 
de tapsoorten en de grenzen van hun moge· 
IIJkheden. de smering, de bewerkingssnelhe· 
den. 
Ook ontbreekt onzes inziens wat informatie 
over het nog steeds voorkomende draadstre
len en tappen met leldpatroon. Het zeer korte 
stukje over draadsnijden op nube-machines 
behoeft in de toekomst zeker méér aandacht 
en enkele kleine correcties. 
Toetsen, meerkeuzevragen en opdrachten 
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bieden de mogelijkheid kennIS en inZicht te 
onderzoeken. 
Ondanks deze opmerkingen (de ervaring leert 
hoe moeilijk het is binnen grenzen van het 
verwerkbare te bhjven!) zouden wij het werkje 
gaarne in de aandacht aanbevelen ten behoe
ve van het lager en middelbaar vakonderwijs. 
Een literatuuropgave, die mogelijk instruc
teurs of studerenden uitnodigt nog wat verder 
te kijken dan de neus lang is, zou nuttig zijn. 

conisch draaien en kopieerdraaien 

Door~N. P. Nipius. Uitgave: Stam Technische 
Boeken, Culemborg 1978. Formaat 29,5 cm 
x 20,9 cm, 44 pag., veel figuren. Prijs: I 15,-. 

In het woord vooraf betoogt de auteur dat het 
werkje een groot aantal aanwijzigingen geeft 
om bij het maken van conische verbindingen 
de vereiste nauwkeurigheid ten aanzien van 
de passing Ie bereiken. Deze suggestie lijkt 
wat misleidend bij doornemen van de tekst, 
die zeer veel aanWijzingen geeft voor het 
maken van conussen met behulp van de draai· 
bank voorzien van voortreffelijke illustraties. 
Het wordt echter niet duidelijk, welke nauw
keurigheden met de verschillende methoden 
gemiddeld haalbaar zijn en hoe deze, bij zeer 
nauwkeurige produkten beoordeeld kunnen 
worden. Ook komt het conusdraaien op ge
programmeerde en nube-machines, gezien 
het toenemende belang van de toepassing 

van deze machines, onzes inziens, wat weinig 
uit de verl. 
Een soortgelijke aantekening kan gemaakt 
worden bij het hoofdstuk over het kopieer
draaien, Wat meer informatie op het gewenste 
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niveau over de problemen die dB nauwkeu· 
righeid be'fnvloeden, de zin van de snede ver· 
deling bij diepe profielen en de daarbij ge· 
wenste snelheIdsvariatie van de spil en der· 

• gelijke zou nuttig zijn. Het 'nube-kopiëren' 
is helemaal uit de mand gevallen. 
Toetsen, meerkeuze vragen en opdrachten 
geven de mogelijkheid kennis en inzicht in 
de materie te onderzoeken. 
Wij erkennen gaarne dat, in het licht van de 
doelstelling van het boekje, er snel een 'te 

veel' en een 'te zwaar' ontstaat. Wellicht kan 
in een volgende druk aan deze zaken nog 
aandacht besteed worden. Dit commentaar 
kan niet verhinderen dat we dit boekje Leer 
gaarne aanbevelen voor het vakonderWijS en 
dat ook voor de praktijkmensen en beginnen
de studenten in het hoger onderwijs als op' 
frisser of als trainingsgrondslag zeer dUlde· 
lijk aandacht verdient. Het IS fns en kundig 
gepresenteerd. 

Ing. W. F. Bladergroen 

BNS-normen over SI-eenheden 

T er completering van het pakket SI·normen, 
waarvan de introductienormen en de normen 
met praktische toepassingen respectievelijk 
in juli 1977 en in februari 1978 werden uit· 
gegeven, publiceerde Cebosine onlangs vier 
normen waarin onder andere enkele een
voudige berekeningsvoorbeelden en de her
leiding van eenheden voor vloeistof· en gas· 
drukken tot de eenheid 'bar' worden gegeven, 
Cebosine, postbus 284. 26CO AG Delft. 


