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Kinematische analyse van vlakke mechanismen met 

'gedwongen beweging 531.1 :621-231 

door E. A. Dijksman, fys. drs., wetenschappelijk medewerker bij de afdeling der werktuigbouwkunde aan de T.H.E. 

Summary: Kinematic analysis of complex mechanisms in plane 
motion with one degree of freedom. 

In the first part the velocity and the acceleration are deter
mined of any point of complex mechanisms in plane motion. 
For this purpose a new method was developed with the help 
of the determination of the instantaneous centre poies and 
their displacement-velocities. 

In the second part the plane motion of any body in a 
complex mechanism is analysed. 

A construction is given for the point of Bali, the circle
points curve and the centre-points curve of any body of such 
a complex mechanism. use being made of a construction of 
the displacement-acceleration of the instantaneous centre pole 
of that body. 

1. Bepaling van de snelbeids- en versnellingsverdeling over 
leen mechanisme van n lichamen 

1.01 Inleiding 
Een van de belangrijkste doelstellingen van de kinematica 
is het bepalen van de snelheden en versnellingen van elk punt 
van een lichaam uit een mechanisme bij een gegeven beweging 
van het aangedreven lichaam. 

De ideale methode voor het bepalen v~n die snelheden en 
versnellingen zou de eigenschap moeten bezitten, dat zij ook 
op een mechanisme met een zeer groot aantal lichamen is toe 
te passen. 

Wai de bepaling van de snelheden betreft, is een dergelijke 
ideale methode op vrij eenvoudige wijze te ontwikkelen. 

Bij de bepaling van de versnellingen van elk punt uit het 
mechanisme ligt de zaak echter geheel anders; men heeft 
zelfs gemeend, dat voor verschillende meer ingewikkelde me
chanismen geen oplossing te vinden was. R. Kraus en N. 
Rosenauer hebben niettemin op uiteenlopende wijzen voor 
sommige mechanismen oplossingen aangegeven. 
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Maar daarmee is de hierboven aangeduide "ideale" oplos
sing voor de bepaling van de versnellingen nog niet gevonden, 
want deze positieve bijdragen tot genoemd vraagstuk blijken 
bijvoorbeeld nog ontoereikend voor diverse 8-lichamen
mechanismen; de gegeven methoden zijn dus aan een althans 
theoretisch grote beperking onderhevig. 

In het volgende wordt ernaar gestreefd een methode te ont
wikkelen die aan laatstgenoemd bezwaar ontsnapt en dus ook 
toe te passen is op ieder mechanisme, ongeacht het aantal 
lichamen. 

Hoe ruim ook haar bruikbaarheid moge zijn, de gevonden 
methode is niet van dien aard dat zij de reeds bekende metho
den nutteloos zou maken. 

De schrijver ziet het veeleer zo, dat zijn methode speciaal 
van waarde zou kunnen zijn, daar waar andere geen oplossing 
bieden. 

Zijn methode zou dus ook als complement kunnen fun
geren, en wel ter verwerving van een aantal gegevens, waar
mee verder zonder moeilijkheden met de methode-Kraus [1] 
of met het versnellingen-plan van Rosenauer [3] het vraagstuk 
tot een oplossing kan worden gebracht. 

De hierna-volgende kinematische analyses zullen· beperkt 
blijven tot mechanismen met niet meer dan één graad van 
vrijheid. 

Houden wij ons in het eerste gedeelte bezig met de bepaling 
van de snelheids- en versnellingsverdeling over een complex 
mechanisme, in het tweede gedeelte zullen wij ons beperken 
tot de analyse van één lichaam uit dat mechanisme met ge
bruikmakingvan de verkregen gegevens uit het eerste gedeelte. 

Overigens zal het tweede hoofdstuk nog voorafgegaan wor
den door een eigen inleiding. 

In dit tweede hoofdstuk zullen de cirkelpunts- en middel
puntskromme voor een willekeurig lichaam uit het complexe 
mechanisme worden vastgelegd en het punt van BalI worden 
bepaald. 
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Fig. 1. 

Daarbij zal uitgegaan worden van een constructie voor de 
poolwisselversnelling van dat lichaam. 

1.02 Analytische snelheidsbepaling 
Maken wij één der lichamen van een mechanisme tot gestel, 

dan zal de beweging van elk ander lichaam uit dat mechanis
me volledig bepaald worden door de beweging van één van 
hen, het aangedreven lichaam. 

Geven wij het gestel het rangnummer 0 en nummeren wij 
verder elk lichaam uit het mechanisme, dan kunnen wij de 
volgende algemene stellingen opstellen: 
I. De relatieve polen Pik' Pij en Pik liggen te allen tijde op een 
rechte (voor elke i, jen k) 

IJ. Pi~ki (voor elk natuurlijk getal i,j en k) 

PikPu 

Hierin stelt bijv.wijde hoeksnelheid voor, waarmee lichaam 
i beweegt ten opzichte van lichaam j, Pij is dan de pool van 
lichaam i ten opzichte van lichaam j. 

Men heeft verder: 
JIJ. wij + Wik Wik 

Voor het geval, dat k = i wordt stelling lIl: 
IV. Wij = -wji 

Tenslotte heeft men: 
V. Pij = Pji 

Wij spreken ook nog af, dat: 

Pi~ii PiiPik 

Pi~ii stelt dan het lijnstuk voor tussen de relatieve polen 
Pik enP;j' 

~7 
~--------------~~ 

10 

Fig. 2. Bepaling van de snelheidsverdeling. 
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De snelheidsverdeling over het mechanisme kan nu zelfs 
bij een zeer groot aantal lichamen te allen tijde bepaald wor
den aan de hand van de voorgaande vijf stellingen. 

Daarbij is het nodig dat men de plaatsen kan vaststellen 
van alle relatieve polen van het mechanisme. 

Dit is eenvoudig' te doen aan de hand van stelling J, waar
mee een relatieve pool altijd gevonden kan worden als het 
snijpunt van 2 verbindingslijnen van andere relatieve polen. 
Deze methode hebben R. Kraus en K. Hain reeds herhaal
delijk toegepast. In de eerste plaats zijn vele relatieve polen 
al direct aanwijsbaar: 

want bijv. alle draaipunten uit het mechanisme zijn tevens 
relatieve polen. 

Met behulp van stelling II is dan bij gegeven hoeksnelheid 
van het aangedreven lichaam, de hoeksnelheid van alle 
overige lichamen te bepalen. Met behulp van de polen kan 
men dan tevens de snelheid van elk punt uit het mechanisme 
vinden. 

1.03 Constructieve snelheläsbepaling 
Is voor de berekening het gebruik van stelling 11 het doel

matigst, voor de constructie van de onbekende snelheids
vector maakt men weer het gemakkelijkst gebruik van een 
stelling, die in figuur 1 geïllustreerd is. 

Daarbij loopt de verbindingslijn van de uiteinden van de 
polaire snelheidsvectoren (dat zijn de over 90° gedraaide 
snelheidsvectoren) evenwijdig aan de verbindingslijn van de 
betrokken, tot hetzelfde lichaam behorende, baanpunten. 

In figuur 2 zijn als voorbeeld de snelheden van alle draai
punten van een 8-lichamen-mechanisme met behulp van het 
voorafgaande geconstrueerd, als alleen de snelheid van het 
punt (12) van lichaam 1 gegeven is. 

Daarbij wordt de pool P40 bepaald door het snijpunt van 

de lijnen P41P10 en P47P70• Op zijn beurt wordt P41 bepaald 

door het snijpunt van de lijnen P13P34 en en P47 door 

de lijn P4SP67 te snijden met de lijn P45P57• Verder zijn natuur
lijkPlO (l0),P70 = (70),P13 (13),P34 = (34), (12), 

P24 = (24), P46 (46), P67 (67), P45 = (45) en P57 (57). 

70 
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Fig. 3. Bepaling van de versnellingsverdeling over een 6-lichamen
mechanisme, volgens de methode van R. Kraus. 
2 M.P. ~ 2e meetkundige plaats voor het vectoruiteinde van ... 

WERKTUIG- EN SCHEEPSBOUW 1 13-1-1961 

,,"0 

Voor mechanismen, die niet uitsluitend draaipunten bevat
ten, kan men zo nodig bovendien nog gebruik maken van de 
voor een baanpunt geldende betrekking: 

VI. ~i + ~k = Vik 

Hierin stelt bijv. ~k de snelheid voor van een punt van 
lichaam i ten opzichte van lichaam k. 

Deze betrekking blijft zijn geldigheid ook nog behouden 
voor de polaire snelheidsvectoren. 

1.04 Bepaling van de versnellingsverdeling over een 6-/ichamen
mechanisme, volgens de methode van R. Krans 

Als een voorbeeld, waarbij de methode van R. Kraus nog 
toe te passen is, is een 6-lichamen-mechanisme uit de ver
zameling van K. Hain gekozen. 

Daarbij wordt een ver doorgevoerd gebruik gemaakt van 
de stelling van Euler: 
VII. -;B = ~ A + (W;o x AB) 
en na differentiatie: 

VIII. ~B ="äA + (W;o x AB) -w2ioAB 
Deze beide formules zijn alleen geldig, wanneer de punten 

A en B tot hetzelfde lichaam j behoren. 
Van het gekozen mechanisme van figuur 3 wordt van elk 

draaipunt de versnelling gevraagd bij gegeven versnelling van 
het punt (12). 

Uit de normale versnellingscomponent ti" van de gegeven 
versnelling construeert men met de betrekking 

-2 
v 
Pl2 

a" --
P12P10 

gemakkelijk de polaire snelheid van het punt (12). 
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Met de in de vorige paragraaf beschreven snelheidscon
structie, bepaalt men dan alle overige snelheden. 

Men bepaalt het snijpunt Q van de lijnen Pl~24 en P ooP 45 

waarbij men Q opvat als een punt behorend tot lichaam 4. 
Met behulp van de relatieve beweging van het punt (24) ten 

opzichte van het punt (12) bepaalt men de component van de 
versnelling van het punt (24) langs de lijn P24P12 nl. door 
stelling VIII toe te passen op de punten (12) en (24). 

Op dezelfde wijze bepaalt men nu de versnellingscompo
nent van Q langs dezelfde lijn door gebruik te maken van de 
relatieve beweging van Q ten opzichte van (24). Immers beide 
punten behoren tot lichaam 4. 

Daarna bepaalt men de normale versnelling van het punt 
(45) uit de snelheid van dat punt met behulp van de be
trekking: 

Uit de relatieve beweging van Q ten opzichte van een 
eveneens tot lichaam 4 behorend punt (45) bepaalt men de 
component van de versnelling van Q langs de lijn QPso. 

Uit de beide componenten volgt zonder meer de versnelling 
vanQ. 

Met de versnellingspool JlO in het punt (10) bepaalt men 
gemakkelijk de versnelling van het punt (13). 

Uit de reiatieve beweging van het punt (34) resp. ten op
zichte van de punten Q en (13) kunnen wij de versnelling van 
(34) construeren. 

Voor de laatste fase maken wij dan nog gebruik van stel
ling IX: 
IX. De uiteinden van de versnellingsvectoren van 3 punten 

van een lichaam vormen een driehoek, welke gelijkvor
mig is met de driehoek, gevormd door de 3 punten zelf. 

Van lichaam 4 weten wij immers al de versnellingen van 2 
punten Q en (34) van dat lichaam, zodat wij hiermee gemak
kelijk de versnellingen kunnen construeren van de punten 
45) en (24). 

1.05 Bijzondere moeilijkheden met deze methode bij sommige 
mechanismen met 8 of meer lichamen. 

De in paragraaf 1.04 genoemde methode voert weliswaar 
meestal snel tot het vereiste doel, maar is nog niet algemeen 
genoeg om altijd toegepast te kunnen worden. 

Men loopt bijv. weldra vast, wanneer men deze methode 
aanwendt op het 8-lichamen-mechanisme van figuur 2. 

Een geschikt punt Q is bij dit mechanisme niet meer te vin
den, als men alleen de versnelling van het punt (12) gegeven 
denkt. 

Dit komt doordat dit mechanisme een ,,6-hoeks-gat" bevat 
in tegenstelling met het 6-lichamen-mechanisme van figuur 3, 
dat geen groter 'gat' bevatte dan een 5-hoek. 

Mechanismen, bestaande uit 8 of meer lichamen, en geen 
grotere 'gaten' bevattend dan 5-hoeks-gaten, zijn in het 
algemeen wel met de methode van R. Kraus op te lossen 
wanneer wij ons beperken tot mechanismen met uitsluitend 
draaipunten. Maar voor mechanismen met uitsluitend draai
punten en met '6- of meer' -hoeks-gaten en voor andere 
mechanismen die ook nog sleufpunten kunnen bevatten, zal 
een geheel andere oplossingsmethode moeten worden toe
gepast. 

Deze oplossingsmethode hebben wij in het hiernavolgende 
ontwikkeld en is zo algemeen, dat zij voor alle voorkomende 
gevallen kan worden gebruikt. Daarbij zal een uitvoerig ge
bruik gemaakt worden van poolwisselsnelheden. 

1.06 Schema voor de bepaling van de versnellingsverdeling 
voor een 8-lichamenmechanisme, met behulp van de pool
wisselsnelheid van een der lichamen. 

Als 8-lichamen-mechanisme kiezen wij weer dat van figuur 
2. (zie ook figuur 7). Daarbij bepalen wij de snelheid van het 
punt (12) uit de normale versnellingscomponent van de 
gegeven versnelling van het punt (12). 

Dan is van elk punt uit het mechanisme de snelheid te con
strueren volgens de methode die in paragraaf 1.03 werd toe
gepast. 

Uit de relatieve beweging van het punt (24) ten opzichte 

Fig. 4. Constructie van de pooIwisselsnelheid OUk;. Een illustratie van de gegeneraliseerde stelling van Hartmann. 
2 M.P. oUki ~ 2e meetkundige plaats voof,het vectoruiteindevanoUki. 

Wil DE INGENIeUR I JRG. 73 I NO. 2 I 13-1-1961 

• 
f 



Fig. 5. Bepaling van de poolwisselsnelheid U20 bij een stangen
vierzijde met de gegeneraliseerde stelling van Hartmann. Identiteit 
met de gewone stelling van Hartmann. 

van (21) vinden wij een eerste meetkundige plaats voor het 
uiteinde van de versnellingsvector van het punt (24). 

Indien nu de poolwisselsnelheid van lichaam 4 ten opzichte 
van het gestel bekend zou zijn, zouden wij met de stelling 
van Hartmann het kromtemiddelpunt van (24) kunnen 
vinden. 

Immers de snelheid van (24) is reeds bekend, zodat niet 
alleen dit kromtemiddelpunt en de punten (24) en P 40 op een 
rechte moeten liggen, maar wegens de stelling van Hartmann 
liggen ook dit kromtemiddelpunt, het uiteinde van de snel
heidsvector van (24) en het uiteinde van de poolwisselsnel
heidscomponent evenwijdig aan deze snelheidsvector van 
(24) op een rechte. Het kromtemiddelpunt van (24) kan dus 
gevonden worden. 

Uit de relatieve beweging van (24) ten opzichte van zijn 
kromtemiddelpunt vinden wij dan een tweede meetkundige 
plaats voor het uiteinde van de versnellingsvector van het 
punt (24). 

Uit de relatieve beweging van het punt (34) ten opzichte 
van de punten (31) en (24) vinden wij 2 meetkundige plaatsen 
voor het uiteinde van de versnellingsvector van het punt 
(34), waarmee de versnelling van (34) zelf bepaald is. De ver
snelling van (31) is immers onmiddellijk te construeren uit 
de gegeven versnelling van het punt (12) met de vèrsnellings
pool J10 van lichaam 1 in het punt (10). 

Uit de gelijkvormigheid van de figuur gevormd door de 
punten (34), (24), (46) en (45) met de figuur gevormd door de 
uiteinden van de bij deze punten behorende versnellings
vectoren, zijn de versnelIingen van de punten (46) en (45) 
direct te bepalen. 

De versnelling van het punt (67) volgt nu direct uit de 
relatieve beweging van dit punt ten opzichte van de punten 
(46) en (70). 

Tenslotte vinden wij nog de versnelling van het punt (57) 
uit de versnelling van (67) met de versnellingspool J 70 van 
lichaam 7 in het punt (70). 

Men ziet gemakkelijk in, dat het oplossingsschema van dit 
gekozen mechanisme voor elk denkbaar mechanisme is door 
te voeren, vooropgesteld natuurlijk, dat men de poolwissel
snelheid van een lichaam uit het mechanisme kal,l bepalen. 
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1.07 Algemene opmerkingen over de paolwisselsnelheid. 
De bepaling van de poolwisselsnelheid nu, zal aan de hand 

van een meer algemene stelling dan de stelling van Hartmann 
worden uitgevoerd. 

Voor eenvoudige mechanismen, zoals bijv. de stangenvier
zijde er een is, kan men door de stelling van Hartmann twee 
maal achter elkaar toe te passen, de poolwisselsnelheid van 
het betrokken lichaam uit zijn componenten in twee richtin
gen construeren. 

Daarbij stellen wij voorop, dat de snelheidsverdeling over 
het mechanisme bekend is en bovendien nog de plaatsen van 
minstens 2 kromtemiddelpunten van 2 (baan)punten van het 
betrokken lichaam. 

Maar voor zulke eenvoudige mechanismen heeft men de 
poolwisselsnelheid niet eens nodig om het vraagstuk van de 
versnellingen op te lossen. 

Bovendien is er voor de meer gecompliceerde mechanis
men zoals bijv. het 8-lichamen-mechanisme van figuur 2 er 
een is, juist voor de betrokken lichamen van deze mechanis
men slechts een of geen enkel kromtemiddelpunt meer voor
handen. Wij willen dan immers juist van de stelling van Hart
mann gebruik maken om zulke kromtemiddelpunten te 
vinden. 

Wij zullen nu een meer algemene constructie voor de 
poolwisselsnelheid geven, waarbij deze moeilijkheid niet meer 
zal optreden. 

Bovendien zullen wij aan de hand van een stangenvierzijde 
aantonen, dat de stelling van Hartmann als een bijzonder 
geval bij deze constructie optreedt. 

1.08 De gegeneraliseerde stelling van Hartmann 
Definities : 

a. Onder de absolute poolwisselsnelheid OÜik van een relatieve 
pool Pik wordt verstaan de snelheid, waarmee deze rela
tieve pool zich ten opzichte van het gestel verplaatst onder 
behoud van zijn relatieve pooleigenschap. 

b. De absolute poolwisselsnelheid oUio = oUvi van een 
absolute pool P;o = P oi wordt kortweg de poolwissel-
snelheid uio uv; genoemd. 

Zo zijn de snelheden, waarmee de draaipunten in een 
mechanisme zich verplaatsen, niets anders dan absolute pool
wisselsnelheden van relatieve polen. 

Daar wij juist de snelheidsverdeling over het mechanisme 
reeds bepaald hadden, zijn vele absolute poolwisselsnelheden 
van relatieve polen reeds bekend. . 

Wij poneren nu de volgende algemene stelling: 
X. De 3 uiteinden van de componenten der absolute pool

wisselsnelheden van de 3 relatiefpolen Pij' Pik en P ki 
in een richting loodrecht op de verbindingslijn van deze 
3 polen, liggen op een rechte. 

Deze stelling wordt in het vervolg de 'gegeneraliseerde 
stelling van Hartmann' genoemd. 

Deze stelling heeft het voordeel, dat geen enkel kromte
middelpunt bekend behoeft te zijn, zoals bij het bepalen van 
de poolwisselsnelheid met behulp van de stelling van Hart
mann het geval was. 

Zoals reeds eerder naar voren is gebracht zijn vele relatieve 
polen als de draaipunten in het mechanisme direct aanwijs
baar, zodat wij door herhaalde toepassing van stelling I en 
de gegeneraliseerde stelling van Hartmann ook de absolute 
poolwisselsnelheden kunnen bepalen van de niet meer triviaal 
aanwijsbare relatieve polen. 

Op deze wijze voortgaande belanden wij tenslotte bij de 
absolute poolwisselsnelheid van de absolute pool van een 
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Fig. 6. Bepaling van de poolwisselsnelheid van lichaam ,,4" en 
van het kromternidde\punt 01; 24' van het punt (24), 
Ie meetkundige plaats voor het vectoruiteinde van . . . 1 M.P .. . 
2e meetkundige plaats voor het vectoruiteinde van. . . 2 M.P .. . 

bepaald lichaam, zodat wij daannee de poolwisselsnelheid 
van dat lichaam zelf hebben gevonden. 

Er blijft ons alleen nog over het bewijs te leveren van stel
ling X. 

De relatieve polen Pij' Pik en P kj beschrijven relatieve pool
banen ten opzichte van het gestel 0; zij doen dit met bepaalde 
snelheden en versnellingen. Toch blijven ze steeds op één 
rechte. 

Hun onderlinge afstand op deze rechte kan echter vanzelf
sprekend nog variëren. 

Zo blijft de pool P kj steeds liggen op het snijpunt van zulke 

rechten PijPik en Pl~li' 
Maar met deze wetenschap kunnen wij los van het oor

spronkelijke mechanisme een fictief mechanisme bedenken, 
dat aan deze eigenschap als het ware een gematerialiseerde 
vonn geeft. 

De enige conditie bij de opzet van dit mechanisme is de 
reeds gegeven eigenschap, dat steeds een drietal polen op 
één rechte blijven. Overigens is er voor zorg gedragen, dat de 
polen zich vrijelijk kunnen bewegen. Daarbij zijn de afstanden 
van de relatieve polen tot de krommingsmiddelpunten van 
hun relatieve poolbanen eveneens door staven vervangen. 

W6 
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Met behulp van dat fictieve mechanisme kunnen wij nu op 
eenvoudige wijze de snelheid bepalen, waarmee zo'n snijpunt 
Pki van twee verbindingslijnen van andere relatieve polen zich 
verplaatst. 

Hierbij zijn dan de absolute poolwisselsnelheden van de 
vier relatieve polen Pij' Pik' Pik en Plj als bekend ondersteld. 

De snelheid waarmee dat snijpunt Pki zich verplaatst, is 
niets anders dan de gezochte absolute poolwisselsnelheid van 
de relatieve pool P kj' 

In figuur 4 is dit mechanisme getekend, en wel met vier 
gegeven snelheden, zoals wij gesteld hebben. Inderdaad heeft 
het mechanisme 3.(7 - 1) - (5.2 + 4) 4 graden van vrij
heid, zodat het mechanisme tegelijkertijd op vier plaatsen 
moet worden aangedreven om de snelheid van het punt Pkj 

bepaald te doen zijn. 
Voor het getekende mechanisme van figuur 4 kan men nu 

het volgende opmerken; loodrecht op elke sleuf zijn de snel
heidscomponenten van zo'n sleufpunt, zowel als punt van de 
daaraan vastgekoppelde kruk, dan wel als punt van de door 
de sleuf bewegende staaf, aan elkaar gelijk. 

Daar bovendien de uiteinden van de snelheidsvectoren, als 
componenten van drie op één rechte liggende punten van een 
bewegend lichaam in een richting loodrecht op deze rechte, 
eveneens op één rechte moeten liggen, is verder aan de hand 
van figuur 4 de gegeneraliseerde stelling van Hartmann zon
der meer duidelijk. 

1.09 Overgang van de gegeneraliseerde stelling van Hartmann 
in de stelling van Hartmann zelf. 

Voor een stangenvierzijde gaat de gegeneraliseerde stelling 
van Hartmann over in de stelling van Hartmann zelf. 

Terwijl enerzijds de absolute poolwisselsnelheid van P12 
in figuur 5 de snelheid is van dat draaipunt, welke loodrecht 

op PU/'12 gericht is, gaat anderzijds de relatieve pool PlO over 
in het kromtemiddelpunt van de pool P12, waarbij dan na
tuurlijk de absolute poolwisselsnelheid van de pool PlO gelijk 
aan nul wordt. 

Inderdaad liggen nu het kromtemiddelpunt, het uiteinde 
van de snelheidsvector van het bijbehorend baanpunt en het 
uiteinde van de snelheid als poolwisselsnelheidscomponent in 
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Fig. 7. Bepaling van de versnellingsverdeling over een 8-lichamen
mechanisme. 
Ie meetkundige plaats van het vectoruiteinde van. . . 1 M.P .... 
2e meetkundige plaats van het vectoruiteinde van ... = 2 M.P .•.. 
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een richting evenwijdig aan de snelheidsvector van dat baan
punt op een rechte lijn, indien wij de gegeneraliseerde stelling 
van Hartmann ook hier op toepassen. 

In figuur 5 is de identiteit van de gegeneraliseerde stelling 
van Hartmann en de stelling van Hartmann zelf door het con
strueren van de poolwisselsnelheid in het geval van een stan
genvierzijde duidelijk gedemonstreerd. 

1.10 Bepaling van de poolwisselsnelheid van een lichaam uit 
een 8-lichamen-mechanisme uit de snelheidsverdeling over 
dat mechanisme. 

Komen wij nu terug op het geval van ons 8-lichamen
mechanisme van figuur 2 en wel voor de bepaling van de 
poolwisselsnelheid van lichaam 4 ten opzichte van het gestel. 
(Zie figuur 6.) 

Daarbij wordt de absolute poolwisselsnelheid oU41 van de 
relatieve pool P41 bepaald door toepassing van stelling X op 
de polen P13,P34 en P41, waarmee wij een eerste meetkundige 
plaats en door toepassing van dezelfde stelling op de polen 
P1Z' P24 enP41, waarmee wij een tweede meetkundige plaats 
gevonden hebben voor het uiteinde van OÜ41' Op analoge wijze 
bepalen wij OU47 van de relatieve pool P47 uit de snelheden van 
de draaipunten P46, P67 , P4Jj en P57 , weer door de gegenerali
seerde stelling van Hartmann tweemaal achter elkaar toe te 
passen. 

De poolwisselsnelheid ü4.0 bepalen wij tenslotte uit de zo
juist bepaalde absolute poolwisselsnelheidsvectoren oU41 en 
OÜ47 door de gegeneraliseerde stelling van Hartmann toe te 
passen op de polen PlO' P41 en P40 en door toepassing op de 
polen P 70' P 47 en P ,iO' 
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Fig. 8. 

.----i:P",-___ ü Fig. 9. Bepaling van Ro 

.-__ ----==',....:;..w"""'" __ ...... f.. Fig. 10. Bepaling van 8. 

Daarmee is de poolwisselsnelheid van lichaam 4 ten op
zichte van het gestel geconstrueerd, zodat het oplossings
schema voor de bepaling van de versnellingen in het mecha
nisme van figuur 2, zoals verwezenlijkt is in figuur 7, zonder 
meer is uit te voeren. 

Voor nog meer gecompliceerde mechanismen zal het hoog
stens nodig zijn de absolute poolwisselsnelheden van meer
dere lichamen te bepalen, maar overigens loopt de construc
tie van de versnellingen langs analoge en reeds gebaande 
wegen. 

2. Bepaling van karakteristieke krommen van een lichaam 
uit een mechanisme van n lichamen 

2.01 Inleiding 
In het vervolg zullen wij de snelheids- en versnellings
verdeling over een mechanisme verder als bekend onderstel
len. 

Beperken wij ons nu niet meer tot de bepaling van de 
snelheden en de versnellingen, maar interesseert het ons bo
vendien te weten, welke punten van het bestaande mechanis
me delen van cirkels en welke punten delen van rechte banen 
doorlopen, dan zullen wij daartoe ook andere grootheden, 
karakteristiek voor een bepaalde stand van het mechanisme 
moeten kunnen construeren. 

Karakteristiek voor een bepaald lichaam uit het mechanis
me in een bepaalde stand van dat mechanisme zijn de vol
gende punten en krommen: 
a. de pool P als het enige momentaan in rust zijnde punt 

van het lichaam waar het lichaam even om roteert, 
b. de buigcirkel als de meetkundige plaats van die punten 

die een buigpunt van hun baan passeren, 
c. de kromme die in het Duits "Kreisungspunktkurve" 

("k,:') wordt genoemd en de meetkundige plaats is van 
die baanpunten die wat langer op een cirkel verblijven dan 
andere baanpunten, 

wa 

d. de kromme die in het Duits "Angelpunktkurve" ("ka") 
wordt genoemd en de meetkundige plaats voorstelt van 
de middelpunten van zulke cirkels, 

e. tenslotte het punt van BalI als het punt dat nog langer een 
stuk van een rechte baan doorloopt dan de overige punten 
van de buigcirkel. 

Verder hebben wij nog de poolbaan, als de meetkundige 
plaats van die punten van het gestel, die achtereenvolgens 
pool van het bewegende lichaam worden. En de poolkromme 
als de meetkundige plaats van de punten van het bewegende 
lichaam, die achtereenvolgens pool worden. 

Al deze karakteristieke punten en krommen van een be
paald lichaam uit het mechanisme zijn onafhankelijk van de 
grootte van de snelheids- en versnellingsverdeling over het 
mechanisme. 

Maar, zoals men gemakkelijk aan de hand van de voor
gaande uitspraken kan zien, zijn ze alle afhankelijk van de 
afmetingen van het mechanisme en bovendien, uitgezonderd 
de poolbaan en de poolkromme, zijn ze nog afhankelijk van 
de positie der delen van het mechanisme. 

Alleen voor een stangenvierzijde en tot dit type terug te 
voeren mechanismen zijn deze karakteristieke krommen en 
punten volledig bepaald en geanalyseerd, zoals o.a. gedaan 
is door R. Beyer [4]. 

Voor andere mechanismen, ook voor de meest gecompli
ceerde, zal hier een methode aan de hand worden gedaan, 
om ook dán deze karakteristieke punten en krommen te 
bepalen en te construeren. 

2.02 Bepaling van de karakteristieke grootheden voor de be
weging van een lichaam uit het mechanisme op een bepaald 
moment, uit de poolwisselversnelling van dat lichaam. 

2.02.1 Definitie van de poolwisselversnelling van een lichaam 
uit het mechanisme. 

Verstaan wij onder de absolute poolwisselversnelling Oilïk 

van een relatieve pool Pik de versnelling welke Pik heeft onder 
behoud van zijn relatieve pooleigenschap ten opzichte van het 
gestel 0, dan stelt deze definitie eenvoudig de verandering 
van de absolute poolwisselsnelheidsvector van Pik per tijds
eenheid voor. 

De absolute poolwisselversnelling iiiO van de absolute pool 
Pio wordt kortweg de poolwisse/versnelling ~iO van het 
lichaam i genoemd. 

Uit het vervolg zal blijken, dat deze poolwisselversnelling 
ons juist in staat stelt de ons nog ontbrekende grootheden ter 
bepaling van de karakteristieke krommen "k,." en "ka", 
en ter bepaling van het punt van BalI, te construeren. 

Wij ontbinden daartoe de in het vervolg nog te bepalen 
poo/wisse/versnelling in een normale component fi" (in een 
richting loodrecht op de poolwisselsnelheid) en in een tangen-

tiële component fit (in een richting evenwijdig aan de pool
wisselsnelheid) (zie figuur 8). 

2.02.2 Bepaling van de kromtestraal Ro van de poo/baan. 

De normale poolwisselversnellingscomponent iin levert ons 
de constructiemogelijkheid van de kromtestraal Ru van de 
poolbaan van het betrokken lichaam in de pool van dat 

lichaam met behulp van de formule fin = ~2, waarin u 
Ro 

de poolwisselsnelheid van het betrokken lichaam voorstelt 
(zie figuur 9). 
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Fig. 11. Bepaling van R. 

I 
Fig. 12. Bepaling van -. 

3 

m 
Fig. 13. Bepaling van 3' 

2.02.3 Bepaling van de Ó diameter van de buigcirkel. 
Daar de snelheidsverdeling en de poolwisselsnelheid reeds 

bekend zijn, kan de buigcirkel geconstrueerd worden, zoals 
gedaan is in figuur 10. Daarbij is de stelling van Hartmann 
toegepast op de buigpool W. 

De buigcirkeldiameter ó is dus ook bekend. 

2.02.4 Bepaling van de kromtestraal R van de poolkromme. 
De kromtestraal R van de poolkromme kan vervolgens 

bepaald worden aan de hand van de formule: 

1 1 1 

R l4J J 
De met deze formule overeenkomende constructie is uit

gevoerd in figuur 11. 
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2.02.5 Definitie en bepaling van de grootheid l. [5] 
De kromme "ku", welke de meetkundige plaats is van die 

baanpunten, die 4 oneindig dicht bij elkaar liggende punten 
van hun banen gemeen hebben met hun kromtecirkels, wordt 
in poolcoördinaten weergegeven door de betrekking: 

1. 1. +! (k") r=l.sinlP m.coslP •............... " u 

Hierin zijn de poolcoördinaten r en lP betrokken op de 
pool als oorsprong en de poolwisselsnelheidsrichting als x-as. 

De lengtemaat I is de diameter van een der beide kromte
cirkels van "ku" in het dubbelpunt van "k,.", dat samenvalt 
met de pool. 

De grootheid I is nu te construeren aan de hand van de 
betrekking: 

3 

I 
1 1 -+ó R 

zoals in figuur 12 is uitgevoerd. 

2.02.6 Definitie en bepaling van de grootheid m [5] 

Anderzijds levert de tangentiële poolwisselversnellings-

..!. de li'kh 'd d dó d component u~ moge J el om e grootte van ,e 

verandering van de grootte van de buigcirkeldiameter per 
tijdseenheid, te bepalen. 

Deze grootheid staat in direct verband met m, de diameter 
van de kromtecirkel van "k,." in het dubbelpunt van "ku", 
de pool, welke kromtecirkel in de pool aan de poolnormaal 
raakt. 

Het verband wordt weergegeven door de formule: 
-3ó, 

m dó 
ds 

waarbij ~ = u, de poolwisselsnelheid voorstelt. 

Beperken wij ons tot de bepaling van m, dan kan deze 
lengtegrootheid geconstrueerd worden met behulp van een 
betrekking, welke wij vinden na differentiatie van de formule: 
u = ó. w, waarin w de hoeksnelheid voorstelt van het be
trokken lichaam. 

Wij vinden zo onmiddellijk: 

. d dó dw 3u2 

Ut = d (ó . w) w . d- + Ó. -d = - + Ó. w 
t t I m 

waaruit wij gemakkelijk de betrekking vinden: 
1 .• 
"3 m (ó • w - Ut) = u2 

Hierin stelt ó. ai de versnelling van de buigpooi voor. 
Immers de buigpool heeft alleen een tangentiële versnelling 

dV \ d(r. w) l = Ir.:n + w . dr . 1! l = 
at

= dl ! dt r=Ó!. els dt r=ó 

= Ó • dJ U • w . cos lP. 
waarbij wij gebruik hebben gemaakt van de formule: 

dr 
{is = -cosIP 

Maar voor de buigpool is lP, de hoek, welke WP maakt met 
de poolwisselsnelheidsvector gelijk aan 90°, zodat de ver
snelling van de buigpool inderdaad Ó • cl is. 

Aan de hand van de afgeleide formule voor m is, nl. met 
behulp van de constructie van de middelevenredige, bij ge
geven snelheids- en versnellingsverdeling en met de nog te 

W9 



m 
'3 

Fig. 14. Bepaling van 10-

Fig. 15. Constructie van 
het punt van Ball U. 

bepalen tangentiële poolwisselversnellingscomponent, de 
grootheid m te construeren. 

Deze constructie is uitgevoerd in figuur 13. 
Daarbij wordt het teken van m bepaald door het teken van 

(6. w- ût ). 

Daar de karakteristieke grootheden I en m, nodig voor de 
bepaling van "ku", volledig zijn geconstrueerd, kan men 
verder de "ku"~kromme zelf punt voor punt construeren. 

2.02.7 Definitie en bepaling van de grootheid 10 [5] 
De "ka"-kromme, de meetkundige plaats van de kromte

middelpunten van die baanpunten, die op "kt." liggen, wordt 
in poolcoördinaten weergegeven door de betrekking: 

I !. +! ............... ("ka")· 
ro O.Sllltp m.costp 

De poolcoördinaten ro en tp worden hierin weer betrokken 
op een coördinatenstelsel met de pool als oorsprong en de 
poolwisselsnelheidsrichting als x-as. 

De grootheid m, als de diameter van de kromtecirkel van 
"ka" in het dubbelpunt van "ka", de pool, welke kromte
cirkel in de pool aan de poolnormaal raakt, hebben wij reeds 
geconstrueerd aan de hand van figuur 13. 

De andere, de "ka" bepalende, karakteristieke grootheid 10 

W10 

kunnen wij constructief bepalen met behulp van de be
trekking: 

1 1 
7 Ïo ~ 

Deze constructie is uitgevoerd in figuur 14. 
De "ka"-kromme heeft een soortgelijke gedaante als "k,:'. 

Zij heeft eveneens een dubbelpunt in de pool P, terwijl hier 
10 de diameter is van die kromtecirkel van "ka" in P, welke 
in P aan de poolraaklijn raakt. 

Ook de "ka"-kromme is nu verder punt voor punt te con
strueren. 

2.02.8 De bepaling van het punt van Bali [5]. 
Het snijpunt van de "k,:'-kromme met de buigcirkellevert 

het punt van BalI. 
Een meer eenvoudige manier om het punt van BalI te 

bepalen is het feit, dat de lijn door de pool in de asymptotische 
richting van "ka" getrokken eveneens de buigcirkel in het 
punt van BalI snijdt. Deze asymptotische richting van "ka" 
nu wordt vastgelegd door een richtingscoëfficiënt van 

m 
tantp =-T 

o 
Daar wij m en 10 beide reeds hadden bepaald, is dus het 

punt van BalI U onmiddellijk te vinden, zoals wij hebben uit
gevoerd in figuur 15. 

Het punt van BalI is van belang voor het opsporen van 
rechte stukken van door punten doorlopen banen. 

2.02.9 Algemeen 
De door ons bepaalde grootheden 6, R, ~, I, 10 en m zijn 

alle onafhankelijk van de grootte van de snelheids- en ver
snellingsverdeling over het mechanisme. 

Zij hangen alleen af van de afmetingen en de positie der 
delen van het mechanisme zelf. 

Dat wij voor de bepaling van deze grootheden gebruik 
hebben gemaakt van de snelheids- en versnellingsverdeling, 
de poolwisselsnelheid en de poolwisselversnelling doet dan 
niet meer ter zake. 

De door deze 6 grootheden bepaalde krommen zelf, zoals. 
de buigcirkel, de "ku"- en de "ka"-kromme zijn vanzelf
sprekend eveneens alleen maar afhankelijk van de afmetingen 
en de positie der delen van het mechanisme. 

De constructie van de "ku"-kromme is niet alleen van be
lang voor de analyse van een mechanisme zij speelt eveneens 
een belangrijke rol voor de bepaling van de 'ruk'-verdeling 
over het mechanisme, waarmee wij in de diverse standen van 
het mechanisme ook de extreme waarden voor de versnelling' 
van verschillende punten in het mechanisme kunnen vinden. 

Het voordeel van de mogelijkheid tot constructie van de 
"ku"- en "ka"-kromme is tevens dat men in staat is om af
geleide bewegingen aan het bestaande mechanisme toe te 
voegen. 

Overigens is het denkbaar dat ook voor de synthese van 
mechanismen de constructiemethode voor de "k,:' en ka" 
via de poolwisselsnelheid en de poolwisselversnelling tot een 
beter inzicht in deze materie kan leiden. 

2.03 Algemene constructie van de poolwisselversnelling. 
Rest ons nog de bepaling van de poolwisselversnelling zelf 

van het betrokken lichaam. 
Evenals wij analoog gedaan hebben bij de bepaling van de' 

poolwisselsnelheid bedenken wij dat de poolwisselversnelling 
niets anders is dan de versnelling van een snijpunt van 2 
verbindingslijnen van andere relatieve polen. 
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Fig. 16. Constructie van de poolwisselversnelling ijki' . . 
2 M.P. OÛki ~ 2e meetkundige plaats voor het vectoruiteinde van oiJkj' 

Nemen wij aan dat wij reeds bepaald hebben de absolute 
poolwisselsnelheden en -versnellingen van de relatieve polen 
Pij Pik Pik en Plj dan is het zaak om weer met behulp van 
een fictief mechanisme de absolute poolwisselversnelling te 
bepalen van het punt Pki• 

Immers door deze methode inductief te herhalen voor snij
punten van verbindingslijnen van relatieve polen waaronder 
nu de relatieve pool Pki ,komen wij zo doorgaande tenslotte 
op de poolwisselversnelling van het betrokken lichaam. 

Om te beginnen zijn de draaipunten in een mechanisme 
niets anders dan relatieve polen zodat de absolute poolwissel
snelheden en -versnellingen van deze relatieve polen althans 
niets anders zijn dan de gewone snelheden en versnellingen 
van deze draaipunten. 

Alweer kan het fictief mechanisme van figuur 4 voor de 
bepaling van de absolute poolwisselversnelling van Pki 
dienst doen. 

De kromtemiddelpunten (10) (20) (30) en (40) van de 
relatieve polen Pii' Pik' Pik en PI; zijn volledig te bepalen uit 
de gegeven absolute poolwisselsnelheden en -versnellingen 
van deze 4 relatieve polen. 

WERKTUIG- EN SCHEEPSBOUW 1 / 13-1-1961 

In werkelijkheid behoeft dit echter niet te gebeuren: het is 
alleen voor het denkschema van belang, dat ze er zijn. 

Het gegeven zijn van de 4 absolute poolwisselsnelheden en 
-versnellingen komt immers neer op het gegeven zijn van de 
snelheden en versnellingen van die 4 punten met behoud van 
hun relatieve pool-eigenschappen. 

Om de gedachten verder te kunnen bepalen maken wij de 
volgende afspraken: Het punt lPij is een punt, dat zich 
momentaan in de relatieve pool Pij bevindt, maar overigens 
vast verbonden gedacht wordt met de kruk 1 (zie figuur 16). 

Het punt 5P'i is een punt, dat zich nu op dezelfde plaats 
bevindt, maar overigens vallt verbonden gedacht wordt met 
lichaam 5. 

Soortgelijke afspraken zijn voor de andere relatieve polen 
te maken. 

Het probleem is nu teruggebracht tot het probleem van 
het mechanisme van figuur 16, waarbij de snelheden en ver
snellingen van de punten IPii' 2Pik' aPlk en 4PU gegeven zijn 
en gevraagd wordt de versnelling van P ki te bepalen. 

De versnelling van P ki op deze wijze bepaald is niets anders 
dan de gevraagde absolute poolwisselversnelling van de rela-
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Fig. 17. Bep~ing van de poolwisselsnelheid U40 en de poolwissel

versnelling U40 van lichaam 4 uit de gegeven snelheids- en ver-

tieve pool P k ;. Wij kunnen opmerken, dat voor het sleufpunt 
Pij de gegeven en daardoor bekende versnelling van het punt 
lPij vectorieel samengesteld gedacht kan worden uit de ver
snelling van het punt sPij, als sleepversnelling, uit de relatieve 
versnelling van lP;; ten opzichte van sPi;' welke in elk geval 
gericht is langs PiiPac en uit de Co rio lis-versnelling, welke 
loodrecht op PijPik gericht is, omdat de relatieve snelheid 
van lP;; ten opzichte van /jPij gericht is langs 

Als sleephoeksnelheid, die in de uitdrukking voor de Corio
lis-versnelling voorkomt, inoet dan genomen worden de hoek
snelheid van lichaam 5. 

De vectoriële betrekking tussen de versnellingen wordt dan : 

ä1Pij äsPii + ÖlPii t.o.v. SPi; +2,(WSPijSPikXVIPij 

t.o.V. sPii) 
Dit geeft een uitdrukking voor de versnelling van het punt 

sP#" 
Daar de relatieve versnelling van lP;; ten opzichte van sPa 

niet onmiddellijk te bepalen is, vinden wij op deze wijze 
slechts een meetkundige plaats voor de versnelling van het 

punt sPij' te weten een lijn evenwijdig aan PijPik' 
De component van de versnelling van SPij in een richting 

loodrecht op PijPik is dus te construeren. 
Op volkomen analoge wijze bepalen wij de component van 

de versnelling van het punt 5Pik in de richting loodrecht 

op PijPik' 
Het is bekend, dat de uiteinden van de versnellingsvectoren 

W t2 

snellingsverdeling over een 6-lichamen-mechanisme. 

2 M.P. . . . 2e meetkundige plaats voor het vectoruiteinde van ... 

van 3 zich op een rechte lijn bevindende punten van een be
wegend vlak, zich eveneens op een rechte lijn bevinden. 

Op eenvoudige ~"ijze kan men ook inzien, dat ook de uit
einden van de versnellingscomponenten in een richting lood
recht op de verbindingslijn van deze 3 punten zich op een 
rechte lijn oovinden. 

Met behulp hiervan kunnen wij dan gemakkelijk de ver
snellingscomponent construeren van het punt P ki in een 
richting loodrecht op PijP;k' 

Daarmee hebben wij een eerste meetkundige plaats gevon
den voor de versnelling van het punt P kj-

Met behulp van de beide andere nog niet gebruikte relatieve 
polen PIk en Pli vinden wij dan op volkomen analoge wijze 
de tweede meetkundige plaats voor de versnelling van het 
punt Pkj' 

Zodat wij uiteindelijk de versnelling van het punt P kjhebben 
gevonden en dus ook de absolute poolwisselversnelling van 
dat punt. 

De constructie is in overeenstemming met het bovenstaan
de volledig uitgevoerd in figuur 16. 
2.04 Poolwisselversnellingsconstructie uitgevoerd voor een 6-

lichamen mechanisme. 
Wij willen bijv. de poolwisselversnelling bepalen van lichaam 
4 van het mechanisme van figuur 17. 

De pool P 40 is het snijpunt van de verbindingslijnen P I11P10 

en P 45PSO' Daarbij is P 41 op zijn beurt weer het snijpunt van 
de verbindingslijnen P1aP34 en Pl .f24' 
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De snelheden en versnellingen van de punten (12), (24), 
(13) en (34) zijn als ondersteld reeds alle bekend, daarmee is 
dan op de bovenomschreven wijze de absolute poolwissel
versnelling van P 4J. te bepalen. 

De punten (10) en (50) bevinden zich volledig in rust, heb
ben dus een snelheid en een versnelling gelijk aan nul, maar 
zijn daarom nog niet minder gegeven dan de versnelling van 
het punt (45). 

Op volkomen dezelfde wijze kunnen wij nu met de relatieve 
polen P4J.' PlO' P4j; en Pro de (absolute) poolwisselversnelling 
bepalen van P 40' waarmee wij de poolwisselversnelling van 
lichaam 4 hebben geconstrueerd. . 

Tenslotte haalt m~ daaruit dan weer de 6 karakteristieke 
grootheden ~, R, Ro, 1, 1o, en m van dat lichaam 4. 

Men ziet nu gemakkelijk in, dat ook voor nog gecompli-

Boekennieuws 

DR. Au!x.ANDER ElRlCH. Untersochung eines einstufigen 
Kolbeoverdichters mit Bestimmung der WänDeüberga:ngr 
zahl. 66 blz. 17 X 24 cm, 43 fig. 6 tab. Uitg. Verlag 
Leemànn, Zürich. Prijs Zw. fr. 10.-. 
Dit proefschrift behandelt de onderzoekingen, die aan 
het 'Institut rur Thermodynamik und Verbrennungs
motoren an der E. T. H. in Zürich' aan een zuigercom
pressor zijn verricht om het nodige inzicht te verkrijgen 
in het gedrag en in de warmtestroom in de cilinders van 
deze compressoren. De invloed van de variaties in toeren
tal, drukverhouding en schadelijk volume worden aan de 
hand van grafieken besproken. Ook is voor de behandeling 
van de gebruikte meetinstrumenten een grote plaats inge
ruimd. 

Na een korte inleiding wordt in hoofdstuk 2 de theorie 
van het arbeidsproces in de cilinder alsmede de warmte
wisseling in het kort behandeld. Hoofdstuk 3 is gewijd 
aan de behandeling van de gebruikte meetmethoden voor 
het bepalen van: 
- het drukverloop in de cilinder: dit geschiedt met be

hulp van een opnemer met een op een membraan 
gespannén weerstandsdraad; ook andere opnemers 
worden besproken. 
het gastemperatuurverloop in de cilinder: gebruik 
wordt gemaakt van een weerstandsdraad, waarbij aan
dacht besteed is aan de invloed van de diameter en 
de lengte van de draad. 

- de wandtemperatuur en de temperatuurval over de 
wand: de ontwikkeling en constructie van de gebruikte 
thermokoppels worden behandeld. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de compressor, de proefopstel
ling met de meetpunten, de plaatsing van alle in de 
cilinder aangebrachte thermokoppels alsmede het beproe
vingsprogramma. Tevens worden de verschillende moge
lijkheden voor de berekening van de gemiddelde en de 
momentane warmteovergangscoëfficiënten aangegeven. 
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ceerder mechanismen dit constructieschema op eenvoudige 
wijze is uit te breiden. 

Men kan dus geen enkel mechanisme met gedwongen be
weging meer bedenken, waarvan bovenstaande problemen 
niet opgelost zouden kunnen worden. 
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In Hoofdstuk 5 wordt de .. invloed, welke de zuig- en 
perskleppen op het arbeidsproces uitoefenen, .besproken. 
Het drukverlies oYer de kleppen alsmede de weerstands
factoren tijdens het aanzuigen en de levering van de lucht 
worden voor verschillende gevallen berekend. 

/ 

Ter bepaling van het algemeen gedrag van zuiger
compressoren worden in hoofdstuk 6 allereerst de u~ 
de meetresultaten verkregen grafieken van o.a. de ge
middelde gastemperatuur, gemiddelde wandtemperaturen, 
volumetrisch rendement etc. bij variatie van het toerental, 
de drukverhouding en het schadelijk volume van de com
pressor verklaard. Vervolgens wordt de stationaire 
warmteoverdracht besproken alsmede het verloop van 
de gemiddelde warmteovergangscoëfficiënten. Tenslotte 
wordt het verloop van de wanilteovergangscoëfficiënt 
als functie van de kruklhoek bij de instationaire warmte
overdracht bepaald en vergeleken met de uit de formule 
van Eichelberg voor verbrandingsmotoren berekende 
waarden. Het boekje wordt besloten met een korte samen
vatting en een zeer uitgebreid literatuuroverzicht. 

De warmtebelasting en de warmteoverdrachtsproblemen 
bij zuigermachines staan tegenwoordig in het brandpunt 
van de belangstelling, vooral bij de verbrandingsmotoren" 
industrie. De ~ch:rijver van dit proefschrift levert een be
langrijke bijdrage tot de behandeling hiervan door de 
duidelijke wijze, waarop hij het probleem stelt en uitwerkt, 
door de lezer 'kennis te doen nemen van de moeilijk
heden, die bij de metingen naar voren komen en door 
de weg aan te geven, welke tot zo nauwkeurig mogelijke 
resultaten voert. Hierbij mag echter ook niet uit het oog 
worden verloren, dat bijv. bij verbrandingsmotoren veel 
hogere temperaturen en drukken optreden, zodat de meet
methoden gecompliceerder worden. 

Het is echter jammer, dat in een aantal formules en 
berekeningen (bijv. in de formules (10), (20), (32b), 
(32c) en (32d) en in tabel 4) onnauwkeurigheden zijn 
geslopen, terwijl ook in de tekst drukfouten voorkomen. 
Ook zou het wenselijk geweest zijn, indien de schrijver 
meer aandacht had besteed aan de nomenclatuur, welke 
soms geheel ontbreekt of, door het gebruik van dezelfde 
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