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Rechtgeleidingen 
met stangenvierzijden 

slot* 

De conditie voor een vijfpuntsaanraking wordt met 
":'" = fL 1',: 

of met 1', -- 0 

1'. = 1'3 ( 1 - : ). (BI,) (59) 

zodat met de uitdrukking voor fL 

1 m 
-= ":'3+ 2 (BI,) (60) 
1'1 

Op grond van (24) kan dit ook geschreven worden als 

(BI,) (61) 

Zoals bekend snijdt AB de poolnormaal in een punt T 
waarvoor 

1 1 1 
-=-= -+- (45) 

2 PT I I" 

Daar ":'" = 0, is op grond van (24) I" = - 8 
en op grond van (23) 1-' = 0, 

zodat pt-= -! 8. 
Meetkundig betekent dit, dat AB de poolnormaal snijdt in 
het middelpunt van de keercirkel (zie figuur 30). In dat geval 
is dus het punt van Bali een BI,-punt. 
Een noodzakelijke voorwaarde voor een zespuntsaanraking 
met de tangente in het punt van Bali is de (BIJ-conditie 
(49). 
Deze kan ook worden geschreven als 

(1 + t 31',) (t3 + ,,:,,) to2 - (1 + 1',3) (1 + to3) t, + 
+ (1 + t 3 ,,:,,) (to + 1',) = 0 (62) 

Met 1', = 0 wordt dit 

toto' - (1 + to3) t. + to = 0 
of 

(t.to- 1) (to-Y= 0 (BIJ (63) 

Er zijn twee gevallen te onderscheiden 

Aa. t. ~ - 1 - 0 of 1'1 ":'3 = 1 (64) 

Meetkundig betekent dit. dat PB J.. QB. 

Daar het punt P same.nvalt met Bo en Q met A, is dus 

BB" ..L AB of p J.. AB. 

De koppelstang snijdt dan de poolnormaal in het oneigen-

• Zie deel 1 en 2 in resp. P.T.-A nrt. Ó en 7, 1966 

PT u..r,.'" - U'A 
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lijke punt van n. Dit valt niet samen met het middelpunt 
van de keercirkel. Dit geval is dus een onmogelijkheid. 

Ab. ~-~=o of I -, = 1'3 I (65) 

Dit is het geval. wanneer het draaipunt B In het middelpunt 
van e-k. ligt. 
Er is dus een punt van Bali met exces 2, als AB door het 
middelpunt van de keercirkel Jaot en 8 samenvalt met het 
middelpunt van '-k. (zie figuur 31). 

G e val B. Het dra a i p u n t B I i g top c-k... e n 
A op p. 
Hierbij is 1'" = fL'1's = O. 
Dit geval doet zich voor als BB" in één lijn ligt met het 
gestel. Verwisselt men de letters A en B. dan verkrijgt 
men weer het onder 8.2.A besproken geval. 

G e val C. 0 e dra a i p u n ten A e n B I i g gen 
bel deo p c-k ... (zie figuur 32). 
Aangezien op grond van de stelling van Bobillier 

<).: APQ = <).: MPB en bovendien <).: PAQ ... <).: PMB is 
Ó. APB C.J? Ó. MPB. zodat <).: PQA == <).: PBM = 900. De 
positie wordt dus bereikt, indien de collineot/eos loodrecht 
stoot op de koppelstang. Hieruit volgt. dat 1'2"'" 00. Op 
grond van (23) is dan inderdaad I"' = O. 
Uit (44) volgt. dat het punt van Bali het exces 1 heeft, als 

1 1 2 -+-=-. (BI,) (66) 
1', ":'. 1'0 

zodat met (22) 

(BI,) (67) 

Daar 1'2"'" 00 is op grond van (24) I" -= -8. 
Omdat bovendien I"' .. O. krijgt (45) de gedaante PT == 
= - ! 8. waarbij T het snijpunt is van AB met n. Ook 
hier gaat het verlengde van de koppelstang dus door het 
middelpunt van de keerc/rkel (zie figuur 33). 

Een noodzakelijke voorwaarde voor een zespuntsaan
raking met de tangente in het punt van Bali is de (BIJ
conditie (49). 
Deze krijgt met t 2 = 1:'2"' = 0 de gedaante 

I (t, + Y (t, to + 1) == 0 

Er zijn twee gevallen te onderscheiden: 

Ca, t, + t 3 = O. 

(BIJ (68) 

Op grond van (66) is dan 1',," = 0, zodat PQ J.. A"B", 
Daar bovendien 1'.-' = 0 is ook PQ J.. AB. 
De vienijde is dan een gestrekte vienijde. die hier niet 
nader zal worden beschouwd. 
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33. 

(69) 

Meetkundig betekent dit. dat PA..L PB. 
Er is dus een BI •• punt. als A8 door het middelpunt van de 
keercirkel gaat en AAo loodrecht staat op 880 (zie figuur 34). 

8.3. De stangenvierzijde in de positie. waarbij R.. ... 2R*) 
Op grond van de betrekkingen (2). (10) en (16) wordt deze 
positie bereikt in het geval. dat 10" = O. 
De middelpuntskromme ka ontaardt in de pool raaklijn p 
en een cirkel door P met middelpunt op p. 
De asymptoot van ka valt dus samen met p; de lijn door P 
in de asymptotische richting van ka dus ook. Het punt van 
Bali is dus hier het snijpunt van p met de buigcirkel. Dit 
snijpunt is de pool. zodat U = P. De pool is echter altijd 
een keerpunt; hier dus een omkeerpunt in de ~echtgeleide 
baan. hetgeen in het algemeen niet gewenst wordt (zie 
figuur 35). 
De positie wordt bereikt. indien de koppelstang in één 
lijn ligt met een van de twee andere bewegende schakels 
of indien de collineatieas PQ loodrecht staat op het gestel 

AcB". 
Door kinematische inversie. waarbij het gestel en de koppel-

PT 13 .... ·" - 141A 

stang elkaars functie overnemen. ontstaat weer het onder 
8.2. besproken geval. 

8.4. De cardanuspositie van de stangenvierzijde ***) 
Een combinatie van de mogelijkheden. zoals die in het 
voorgaande zijn behandeld, treedt op als in de cydoidale 
positie van de stangenvierzijde de verhouding der rol
cirkelstralen Ro/R = 2. 
Dit is het geval als m" = loof ... O. Bij deze ontaarding 
valt c-ku samen met de buigcirkel en is e-ka oneindig groot, 
zodat k. uiteen valt in p. n en de oneindig verre rechte. 
Hier is dus elk punt van de buigcirkel een punt van 8011. 
Een voorbeeld van een mechanisme in deze positie. Is het 
mechanisme van Evans .... ). waarbij het koppel punt in de 
buigpooi is gekozen (zie figuur 36). Het vaste draaipunt 
op p kan daarbij wiltekeurig worden aangenomen. omdat 
het daarmee gekoppelde bewegende draaipunt met P 
samenvalt. 
Bij uitsluiting van strekbare vierzijden, treedt de cardanus
positie op. als 

*) H .... wel de verhouding der rolclrkeldiameters d ... lfde i. als die bij 
de ardanusbeweling. ook wel de elliptische bewecing aenoemd, spr .... 
ken we pas yan ~n cardanulpositie van de stangenvi.nijde als boven .. 
dien de buigcirlulldiameter een extremum bereikt heeft. 
") Zie P. T.·A no. 10. 1965. PIlC. 423. 
"') 0 .... benaming i. afkomst;, V"" Prof. dr O. Botte..... (Proc:. Kol'. 
Ak. v. W. 52, 643-651, (19491). 
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39. 
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~/ 
"symptor.t kj g8liJkziJd!9è r-' 

I 
,.1. 

1a. "t', ->- ':J:) :en "t'. =: v "t' .... ~O (:de)iguur:37). 

cials 

1b. "t'. ->- CD en "t'2 = v'" ... 0 (zie figuur 36), 

indien de schakels 1 en 3 verwisseld zijn. 
Het houdt dus geen beperking in zich tot geval 1 a te 
bepalen. 

Daarbij wordt de meetkundige betekenis van de factor v 
gevonden door uit te gaan van de cydoidale positie. waar
bij PQ J.. AoA en dus "t', ->- ':JJ (zie figuur 38). 
Op grond van de sinusregel in 6. PBQ, is 

~ "" + sin [). = + -=--'-__ =--
PQ sin ([). + [)J "t'. + "t'. 

Voor de beschouwde cardanuspositie 
"t'. = V • "t' .... O. zodat 

is Q = Bo en 

PB v 
PBo ... + -1':""":+-'1- (70) 

en dus ook 

1 
v = + --:=::--"=--- (71) 

(PBo I PB)-1 

Zie voor de betekenis van de ,ebruikte symbolen figuur 
39. 

e ... ·:r:::: ,....-• 

Het Is in tegenstelling met de reeds behandelde pOSities. 
hier niet de vraag aan welke voorwaarde de vierzijde moet 
voldoen. oj)dat het punt van Bali tevens een punt van 
Burmester is. maar wel de vraag welke van de oneindig 
vele undulatiepunten op de buigcirkel een BI,-punt is. 
Zoals voorheen gezocht werd naar de ligging van het punt 
van Bali in een bepaalde positie van de vierzijde, wordt 
dus nu ,ezocht naar de ligging van het BI,.punt op de buig
cirkel in de cardanusposjtie van de vierzijde. 
een dergelijk punt. dat een punt van Burmester is. kan op 
grond van (31) gevonden worden met de vierkantsverge
lijking: 

1 • ( "t'. '. 1 "t'.) 1 "t'. 0 tan tp + -+-- -- tantp+-.-= . 
"t', "t'o '. "t', "t'o "t'. 

Daar "t', ->- 00 en '. =(jr " = 0 geldt voor de eindige 
wortel. dat r 

zodat 

(+ - 1) tan tp&1. 
1 

+~""O. y. "t'o 

.'-'y 

1/'to tan tpBI, = ----
1-v 

(72) 

ko een poolstraal die in de door deze vergelijking gegeven 
richting wordt getrokken, snijdt dus de buigcirkel in het 
Bit-punt. ~ 
Substitutie van de waardel! voor v en 'to geeft 

XBI. 

(fiB;; / PA;.) ~ fPB~ I PB) - 1 } 

(PBo/ PB) - 2 
(73) 

In deze betrekking is (PBo / PAo) > 0 als [)o > 0 is en 

(PBo / PA..) < 0 als [)o < 0 is. 

Voorts is (PBo I PB) > O. als Bo en B aan dezelfde zijde van 
Pop n liggen en is (PBo/PB) < 0 als BQ en B door P worden 
gescheiden. 
Met behulp van betrekking 73 is in figuur 39 een mecha
nisme in de cardanusposltie geconstrueerd, waarvan het 
koppelpunt een punt van Bali is met exces 1. 
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PT 13-4-'66 - WA 

Valt in het bijzonder het draaipunt B samen met het 
middelpunt van de bulgcirkel. dan is Bo =- W en v = 1, 
zodat BI, := W*). Is bovendien het gestel punt Ac het on
eigenlijke punt van p. dan wordt de verhouding yal,/XBI. 
onbepaald en is elk punt van de buigcirkel een BI,-punt. 
Het mechanisme dat hierbij behoort, is een gelijkbenig 
krukdrijfstangmechanisme. waarvan de drijfstang een 
cardanusbeweging uitvoert: elk punt van de buigcirkel 
beschrijft een rechte lijn door Bo, hetgeen met het voor
gaande in overeenstemming is. 
Oe Bl2·conditie (49) leert in combinatie met (47), dat met 
Bo =# W slechts een Bl2·punt aanwezig kan zijn, wanneer 
te ... To" = O. 
Dit is het geval, als Ac het oneigenlijke punt is van p. 
Uit (72) volgt. dat het Bil-punt dan samenvalt met de pool. 
welk punt een uitzonderingspunt van de buigcirkel Is. In 
het algemeen heeft een ongelijkbenig krukdrijfstang
mechanisme in de ca.rdanuspO$itie dus geen BI,-punt. 

8.5. De translatiepositie van de stangenvien;ijde 
In deze pO$itie staan de beide aan het gestel gekoppelde 

I 
I 

! 
I 

I 

/ 

/ 
I 

I 

/ 

I 

schakels evenwijdig aan elkaar (AAof/BBJ. Hierbij is dus 
de pool een oneindig ver punt (zie tig. 40). In het algemeen 
wordt de poolraaklljn gevonden door spiegeling van de 
colllneatieas PO ten opzichte van de bissectrice van 
-9: APB. 
Aangezien deze bissectrice de zijde AB verdeelt in stuk
ken die zich verhouden als de opstaande zijden van II PAB, 

., 0_ hoe koppelpunt in die ,..".. op de koppeia .... ' ligt. i. de koppel
kromme symmetri.ch. zodat de koppelkrcmme ten opzichte van de 
.ymmetri ... A.B. twee symmetrisch ,ele,en BIt-punten bui<, O. 
hoek tu ..... de un,enten in deu punte .. wordt _elecd door de 
keu"e VU het punt A. op p. 
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wordt in het geval P = P CO de collineatieas gespiegeld 
ten opzichte van een lijn door Pro en het midden van AB. 
Daar op grond van de stelling van Hartmann het kromte
middelpunt van een willekeurig baanpunt van de pool
raaklijn steeds met P samenvalt en in dit geval P == P CO 
is p een tak van de buigc:irkel. 

De oneindig verre rechte snijdt de cirkelloopkromme in 
het algemeen in de twee isotrope punten en in een 
asymptotisch punt. Daar komt nu een dubbelpunt bij, 
namelijk het punt P:;c. Dit is voor een kubische kromme 
alleen mogelijk, als de gehele oneindig verre rechte een 
tak is van kil' De resterende tak is dan van de tweede 
graad en wel een hyperbool. doordat de poolraaklijn een 
asymptoot is van deze tak. Snijdt een lijn de hyperbool in 
twee reële punten, dan valt het midden tussen deze 
punten samen met het midden tussen de twee snijpunten 
van deze lijn met de asymptoten van de hyperbool. Op 
grond van de stelling van Bobil11er is dus het c:ollineatie
punt Q een punt van de niet met p samenvallende asymp
toot van de hyperbool. Daar deze tweede asymptoot de 
richting heeft van de pool normaal. staat zij loodrecht op p. 
De hyperbool is dus orthogonaal. In het algemeen is hierbij 
geen eindig punt van Bali te vinden, dat het snijpunt is van 
kil en de buigc:irkel. doordat de hyperbool de poolraaklijn 
slechts asymptotisch raakt (zie figuur 40). 



t:: 

8.5.1. De translatiepositie van de 
sta n gen v ier % ij .:J e. w a a r b ij d e 
beide opstaande st:lngen 
loodrecht op de koppelstang 
staan 

Indien in de translatiepositie van de vienijde AA.. lood
recht staat op AB. valt AB samen met de door Q gaande 
asymptoot van ku. Doordat bovendien de punten A en B 
cirkellooppunten zijn. valt de hyperbool uiteen in haar 
asymptoten p en AB. zodat elk punt VQn p een punt van 
Bali is. 
Een voorbeeld van een constructie van een vienljde in 
deze positie wordt gevonden In een constructie voor een 
bijzonder type tuimelarmkraan. Zij Is gebouwd door de 
N,V. Figee in Haarlem en wordt gebruikt bij de Hoogovens 
te Ijmuiden voor het lossen van erts uit zeeschepen. Aan
gezien daarbij een brugkraan moet kunnen passeren. die 
met zijn lIlthouder over de tuimelarmkraan reikt. is de 
laatSte aan een beperkte hoogte gebonden (%Ie figuur 41 *). 
I;en tweede voorbeeld wordt gevonden in het mechanisme 
van Watt, waarbij het rechtgeleide koppelpunt het snij
punt is van de poolraaklijn en de koppelstang (%ie figuur 
42). 
In de bllfchouwde positie is een punt van de poolraaklijn 
aan te wijzen. dat een vijfpuntsaanraking met de baan
tangente In dat punt vertoont. 
Dit kan worden gevonden door uit te gaan van een 
stangenvienijde in de cardanuspositie. zoals besproken in 
de voorgaande ppragraaf. en daarbij het koppelpunt In het 
BI,-punt te kiezen. Toepassing van de stelling van Roberts 

. op dit mechanisme. geeft dan in een van de twee mogelijke 

varianten een vienijde in de tran .latiepositie. waarbij het 
koppelpunt ook een BI,-punt is (%ie figuur 43), . 

8.6. De cardioidale positie van de stangenvierzijde 
De genoemde positie is een cycloidale positie. waarbij de 
verhouding der rolcirkelstral.:n R/Ro = 2. Hierbij is dus 
m" = 1-' = O. In dit geval bestaat ku uit p. n en de ,on
eindig verre rechte. terwijl k. uiteengevallen is in n en de 
keercirkel. 

Het punt van Bali valt samen met de buigpooi (zie figuur 
44). Hierbij is 't's - I;t) en 't'o = (J.'t', == O. Indien A .. het 
gestelpunt is, dat op de poolnormaal is gekozen. 
Op grond van het besprokene onder paragraaf 8.2.A. is 
in dit geval het punt van Bali een punt van Burmester, als 
het draaipunt A met het middelpunt van de keercirkel 
samenvalt (%ie figuur 45). 
Uit 8.2.Ab volgt, dat het punt van Bali een (BIJ-punt is, 
als bovendien het draaipunt B het oneigelijke punt is van 
p (zie figuur UI). 
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