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Dr. E.A. Dijksrnan, Afdeling der Werktuigbouwkunde, Technische Hogeschool Eindhoven 

Oude meetkundestellingen, zoals die 
van appos, Pascal en Desargues tot 
'leven' gebracht door de tijd 

Bewegingsmt'etkunde is de mt'etkunde van figuren, die kunnen 
bewegen. 111 de praktijk worden zulke figuren mechanismen of zelfs 
machines. In feite kan men dus door invoering van het tijdsbegrip de 
meetkunde 'tot leven' brengen. Als voorbeeld is een stokoude 
stelling genomen van Pappos, die onder invoering "an de dimensie' 
tijd in 'innig' verband blijkt te staan met de meer 'recente' 
meetkunde stelling van Desargues. De sleutel daartoe geeft de 3-
polen-stelling van Aronhold-Kennedy uit de bewegingsmeetkunde 
"an de vorige eeuw_ Praktisch laat dit artikel zien onder welke 
omstandigheden een vakwerk wankel wordt, een resultaat van het in 
beweging brengen van historische configuraties. 

Historische inleiding 

Pappos van Alexandrië (± 300 A.D.) was in feite degene, die de 
meetkunde opnieuw deed herleven, nadat deze na de laatste 
Griekse meetkundige van enige betekenis, te weten ApoJlonius 
van Perga, omstreeks het begin van de chrbtelijke jaartelling, zo 
goed als tot nul was gereduceerd. Pappos was de man, die zich dan 
ook tot taak stelde de Griekse meetkunde uit de oudheid in zijn 
oude glorie te doen herstellen. De nabijheid van de pyramiden met 
hun verbluffende mate van nauwkeurigheid gebouwd, zal hier wel 
niet vreemd aan zijn geweest. Ook de invloed van de Griekse 
farao's in Alexandrië. zoals die van Ptolemeus I t/m VI met op de 
achtergrond de Griekse wijsgeren Plato, Socrates, Archimedes, 
Hyppocrates en niet te vergeten Euclides, de grondlegger van de 
meetkunde. mag hierop niet worden onderschat. 
De stelling van Pappos nu, die om zo te zeggen 'in beweging' zal 
worden gebracht, luidt: 
'Van een in een rechtenpaar beschreven zeshoek, snijden de 
overstaande zijden elkaar in punten van één en dezelfde rechte, de 
rechte van Pappo$' (figuur 1). 

. Pappos van Alexandrië (300 AD.) 
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Blaise Pascal (1640) 

Figllllr 2 

Eeuwen later, om precies te zijn in 1640, vond B1aise Pascal CI.'I1 

algemenere versie: 
'Van een in een kegelsnede ingeschreven zeshoek, snijdcn de 
overstaande zijden elkaar in punten van één en dezelfde rechte, de 
rechte van Pascal' (figuur 2). 
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Girard Desar9ues (1596 -1650) 

Figllur3 
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Een tezelfdcrtijd door Girard Desargues (1596-1650) gevonden 
stelling. schijnbaar van geheel andere aard, blijkt (bewegingsmeet
kundig gezien) in sterk verband te staan met de zoëven geformu
leerde stellingen van Pappos en Pascal. 
Stelling van Desargues: 'Overeenkomstige zijden van twee 
driehoeken snijden elkaar in punten van een rechte, wanneer de 
verbindingslijnen van de overeenkomstige hoekpunten door een 
punt gaan; en omgekeerd'. 
(figuur 3) 
De betrokken rechte heet de rechte van Desargues; het perspecti
visch centrum, het knooppunt van Desargues. 
leder van de drie genoemde stellingen kan worden bewezen met 
behulp van de kinematica, ook wel bewegingsmeetkunde 
genoemd. Dit gebeurt door invoering van een derde dimensie, de 
tijd. die de beweging introduceert. Meetkundige figuren gaan dan 
bewegen, waardoor we te doen krijgen met mechanismen. die al of 
niet een gedwongen beweging uitvoeren. 
In de wiskunde komt het ove.rigens meerdere malen voor, dat een 
stelling uit het platte vlak eenvoudig kan worden bewezen door uit 
te gaan van een ruimtelijke figuur, waarmee dan in feite een derde 
dimensie is ingevoerd, om daanriee een stelling uit een lagere 
dimensie te bewijzen. Een prachtig voorbeeld hiervan is juist de 
genoemde (algemene) stelling van Desargues: 'Projectie van een in 
de ruimte geplaatste t:.. ABC vanuit twee verschillende punten D 
en E, op een plat vlak, geven dan juist deze 'perspectivisch gelegen' 
driehoeken van Desargues' (figuur 4). 
Ook in de bewegingsmeetkunde kan (zoals het vervolg laat zien) de 
stelling van Desargues bewezen worden door de later gevonden, 
kinematische stelling van Aronhold-Kennedy (1872), die zegt dat 
telkens drie snelheidspolen op een rechte komen. 
Het bewijs van de stelling van Pappos volgt vanzelfsprekend uit die 
van Pascal. Terwijl de laatste. evenals de stelling van Desargues, 
nauw samenhangt met de genoemde stelling van Aronhold-Ken
nedy (zie ook het boek 'Motion Geometry of Mechanisms', pag. 
44, van de schrijver). • 

Kinematische inleiding 

In het voorgaande is reeds duidelijk gemaakt, dat toevoeging van 
de dimensie tijd statische figuren doet herleven. waardoor we te 
doen krijgen met de bewegingsmeetkunde, of anders gezegd de 
kinematica. Zoals we zullen zien, kan de tijd nog op verschillende 

Figuur 4 
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Figuur 5 

wijzen worden ingevoerd: bij de configuratie van Desargues 
gebeurt dit door de tien in de figuur optredende markante punten 
als 'snelheidspolen' op te vatten, waardoor we te doen krijgen met 
een zogenaamde (in dit geval volledige) poolconfiguratie, waaraan 
zoals we later zullen zien, nog een hele verzameling van mechanis
men kan worden toegevoegd. 
Bij de figuren van Pappos en Pascal zal de zeshoek meer direct 
opgevat worden als een stangenzeshoek, waarbij de hoekpunten 
draaipunten tussen de opvolgende zijden zijn. De figuur verandert 
dan in een mechanisme, waarbij overigens ook weer een pooIconfi
guratie hoort. Maar ook in dit laatste geval kan men zich meerdere 
mogelijkheden indenken. Onderscheid is bij voorbeeld nog te 
maken door het al dan niet onderstellen van een blijvend verblijf, 
dan wel slechts een momentaan verblijf van de hoekpunten (van de 
zeshoek) op de kegelsnede. In beide gevallen is het van belang om 
na te gaan of beweging eigenlijk wel mogelijk is. Het zou namelijk 
kunnen zijn. dat dit niet zo is, en dat er sprake is van een statische 
figuur, een vakwerk dus. Het kan ook zijn. dat er sprake is van een 
momentane beweeglijkheid. Als vakwerk is zoiets dan ongeschikt, 
omdat we dan te doen hebben met een wankel nkwerk. In feite 
valt een dergelijke constructie nog onder de definitie van een 
mechanisme, omdat het in de beschouwde (wankele) positie 
althans, een éénduidige poolconfiguratie bezit. De technische 
betekenis van zulke wankele vakwerken is, dat men ze moet 
,·crmijden. En om deze reden moeten ze juist worden onderzocht. 
Men denkt vaak, dat men door het aanbrengen van extra staven in 
de constructie, het vakwerk verstevigt. In het algemeen moge dit zo 
zijn, maar aan de hand van voorbeelden (die in direct verband 
staan met de Papposconfiguratie) zullen we laten zien. dat dit soms 
in het geheel niet helpt, en de constructie desondanks wankel blijft. 
Om constructieve fouten te voorkomen. is een onderzoek in deze 
richting dus evident. Een voorbeeld is de stangenzeshoek. waarvan 
de hoekpunten. dat zijn de functionele draaipunten. zich momen
taan althans op een kegelsnede bevinden. Dit mechanisme veran
dert in een statisch bepaald vakwerk, wanneer overstaande hoek
punten door staven zijn verbonden. Toch blijkt ook dan nog het 
geheel wankel te zijn, omdat op grond van de stelling van Pascal, 
een éénduidige poolconfiguratie blijkt te bestaan. De zes daarbij 
optredende zeshoeken leveren precies zes Pascalrechten. die 
Aronhold-Kennedy-rechten blijken te zijn, waardoor inderdaad 
een unieke poolconfiguratie ontstaat, tengevolge waarvan in elk 
geval een éénduidige (minstens momentane) beweging mogelijk is 
(figuur 5). 

Zoals bekend r lil. wordt een poolconfiguratie volledig genoemd, 
wanneer de configuratie alle snelheidspolen bevat, die bij het 
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3 schakels 

Figuur 6 

gegeven aantal lichamen of schakels zullen optreden. Het eenvou
digste voorbeeld met een gesloten keten is wellicht het voorbeeld 
van een mechanisme bestaande uit twee in het gestel 1 gelagerde en 
met elkaar in ingrijping zijnde tandwielen 2 en 3 (figuur 6). De 
vaste ligging van de drie polen P12 , Pn en P31 op de gestelrechte is 
daarbij een simpel voorbeeld van de' reeds eerder genoemde 3-
polenstelling van Aronhold (1812)-Kennedy (1886). 

Figuur 7 
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4 schakels 
stangenvierzijde 

3-polenstelling van Aronhold-Kennedy 

Voor vier bewegende vlakken is de stangenvierzijde een prachtig 
voorbeeld (figuur 7). De poolconfiguratie bestaat in dit geval uit de 
volledige vierzijde, waarbij de draaipunten van de vierhoek de 
triviale polen zijn, en de twee ow:rige bepaald worden door 
herhaalde toepassing van de stelling van Aronhold-Kennedy. Het 
mechanisme heeft (evenals het voorgaande) ét!n graad van vrijheid 
van beweging, waardoor een gedwongen beweg.ing ontstaat. De 
beweging is permanent. omdat met uitzondering van 'strekbare 
vierzijden in iedere stand een unieke poolconfiguratie bestaat. 

De Configuratie van Desargues 

In een toepassing van een mechanisme, bestaande uit vijf bewe
gende schakels die te zamen een gedwongen beweging uit\'oeren, 
krijgen we te maken met tien snelheidspolen, zoals ook blijkt uit 
het aantal elementen in de als zodanig (overigens ten onrechte) 
bekend staande drieboek vaD Pascal. 

Pu 
Pu P32 

P I4' P34 P42 

,PIS P45 PS) PS2 

De volledige pooIconfiguratie bestaat dus uit deze tien polen en uit 
tien Aronhold-Kennedy-rechten, waarop telkens drie ,'an zulke 
polen voorkomen. Hel geheel blijkt juist de Configuratie van 
Desargues te vormen (figuur 8). Duidelijk is, dat het bewijs van de 
stelling van Desargues onmiddellijk ,'olgt uit een herhaalde toepas
sing van de 3-polenstelling van Aronhold-Kennedy. De invoering 
van een'3e dimensie. de tijd, is bier debet aan; zij geeft aanleiding 
tot een beter inzicht in de geometrie van het platte vlak, waarin de 
tijd niet eens voorkwam. ' 

Een mechanisme, dat een gedwongen beweging uitvoert en vijf 
bewegende schakels bezit. heeft dus een 'pooIconfiguratie' van 
Desargues. Datzelfde geldt voor een wankel vakwerk opgebouwd 
met vijf schakels. Ook het omgekeerde is waar: bij een éénduidige 
'poolconfiguratie' van Desargues hoon een mechanisme of een 
vakwerk, dat in ieder geval momemaan een (infinitesimaal) kleine 
beweging kan uitvoeren, Of hel mechanisme ook permanent kan 
blijven bewegen, hangt alleen ah'an bet feit. ofin iedere (willekeu
rige) stand een poolconfiguratie van Desargues is aan te wijzen. 
Als voorbeeld kiezen we een mechanisme (of, zo men wilt, een 
vakwerk) bestaande uit een stangenvierhoek. waarvan de boek
punten zich langs twee vaste. onderling loodrechte assen bewegen 

2 dimensionaal :ftPool'è:onfiguratie van Oesargues 

3 dimensionaal , Viervlak P,.P..ItP.. gesneden door 

Figuur 8 
Plat vlak p" p,. Pos ~I 

de constructeur. 1962-1982 



5 schakels 

Kinematisch overbepaald mechanisme 

met gedwongen beweging (f -0 ) 

Figuur 9 ' 

(figuur 9). Een berekening volgens het Grübler-Kutzbaeh crite
rium [5] leert, dat dit eigenlijk een statisch bepaald vakwerk is met 
nul graden van vrijheid van beweging. De praktijk leert echter 
anders, Het blijkt namelijk, dat bij iedere (willekeurige) stand een 
unieke pookonfiguratie van Desargues hoort, waardoor de con
stellatie geen vakwerk, maar een mechanisme is, dat een perma
nente (gedwongen) beweging kan uitvoeren. Voor het bewijs van 
het bestaan van de poolconfiguratie van Desargues in dit geval, is 
het voldoende een zeshoek te beschouwen door de oneindig verre 
punten van de twee, onderling loodrechte, assen en door de 
hoekpunten van de stangenvierzijde. De stelling van Pappos kan 
dan worden toegepast. De Papposrechte blijkt dan tevens de 
rechte van Desargues te zijn voor twee in de figuur op te merken 
rechthoekige driehoeken. Op grond van de stelling van Desargues 
liggen deze driehoeken dan perspectivisch en hebben we te maken 
met de configuratie van Desargues, die de poolconfiguratie voor
stelt van het aangeduide mechanisme met vijf schakels. Daarmee is 
het bewijs geleverd voor zijn permanente beweging. Tevens is 
(voor dit geval althans) een direct geometrisch verband gevonden 

Figuur 10 
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tussen de stellingen van Pappos en Desargues. Zij herleven in de 
vorm van de bewegingsmogelijkheidvan dit toch in feite 'kinema
tisch overbepaalde' mechanisme. 
Het is duidelijk, dat voor het geval de twee vaste assen niet 
loodrecht op elkaar staan. het bewijs niet meer opgaat, omdat dan 
de Papposrechte geen kinematische betekenis meer heeft (de 
Papposrechte verbindt dan niet ianger de polen van rwee ZOlIe

naamde 'elliptisc,he' bewegmgen). D~ contiguratie, waarbij dUS-de 
twee vaste assen een hoek a ~ 900 insluiten, blijkt dan. in 
overeenstemming ditmaal met het Grübler-Kutzbach kriterium. 
inderdaad een statisch bepaald vakwerk te zijn, en géén mecha
nisme (figuur 10). 
Nu wordt het echter interessant om na te gaan wat de voorwaarde 
is, opdat bij a "# 900 tóch een minimale beweging mogelijk wordt. 
Het blijkt, dat dit zich voordoet, wanneer de hoekpunten van de 
stangenvierzijde op een cirkel liggen. In dat geval wordt het 
vakwerk dus een wankel vakwerk, Momentane beweging is dus pas 
mogelijk, wanneer de hoekpunten. die zich langs een scheefhoekig 
assenstelsel moeten bewegen, tevens op een cirkel liggen. Alleen in 
dat geval bestaat dus de poolconfiguratie van Desargues (figuur 
11). 
Om deze stelling te kunnen bewijzen. proberen we een kegelsnede 
te trekken door de vier genoemde hoekpunten en door de oneigen
lijke (dat zijn de oneindig verre) punten in richtingen loodrecht op 
de twee (schuif-)assen. De stangenzeshoek door deze punten 
wordt dan omschreven door een hyperbool, waardoor de stelling 
van Pascal kan worden toegepast. De Pascalrechte, gezien als 
rechte van Desargues, geeft dan aanleiding tot een Desargues
configuratie, hetgeen tot de momentane beweeglijkheid leidt 
(permanente beweging is hierbij niet mogelijk, omdat in het 
algemeen de koordevierhoek geen koordevierhoek blijft). De 

figw<r / / 

wankel vakwerk met 5 schakels • 
.0.(41,43 ,45)-.6(21,23,25) 

D .. Oesargues -knooppunt 
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basis voor het bewijs. dat de zes ge.noemde punten op eenzelfde 
kegelsnede komen. ,"ormt de hulpstelling, dat de hyperbool door 
de vier hoekpunten van een koorqevierhoek, die een asymptoQ! 
heeft loodrecht op één der zijden van de vierhoek, een tweede 
asymptoot heeft, die loodrecht staat op de overslaande zijde van 
deze vierhoek. (Het bewijs hiervan kan weer worden vereenvou
digd tot een eigenschap van de cirkel door hernieuwde toepassing 
van de stelling van Pascal, figuur 12.) 

hyperbool door 4 hoekpunten v.e. koordevierhoek 

met asymptotische richtingen loodrecht 2 over

staande zijden 

Figuur 12 

De configuratie van Pappos kinematisch beschouwd 

De configuratie van Pappos kan 'tot leven' worden gebracht door 
de hoekpunten van de zeshoek te nemen op twee onderling 
loodrechte assen (figuur 13). De zeshoek en het vaste assenstelsel 
samen vormen dan een configuratie met zeven schakels, die op 
grond van het Grübler-Kutzbach kriterium, een statisch bepaald 
vakwerk Cf = 0) zou moeten zijn. Het blijkt echter, dat we 
ongestoord overstaande hoekpunten met stangen kunnen verbin
den. Doen we dit één keer, dan hebben we te doen met twee op 
elkaar gestapelde stangenvierzijden, waarvan voor ieder de (per
manente) heweglOg volgens het gestelde in de voorgaande para
graaf mogelijk i~. De beweging wordt dus door het aanbrengen \'an 
1.2 of 3 van die 'diagonaalstaven' in het geheel niet beïnvloed. Ook 
als we ze achterwege laten blijft (permanente) beweging dus 
mogelijk. In tegenspraak met de globale uitkomst van het Grübler-
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(kinematisch overbepaald) mechanisme. 
Papposrechte is polenrechte voor 

diagonaalstaven 

Figllur /3 

Kutzbach kriterium, hebben we hier dus te doen met een kinema
tisch overbepaald mechanisme, dat een gedwongen beweging kan 
uitvoeren. (Daarbij volvoert iedere schakel op zich een elliptische 
beweging.) 
Overstaande staven van de zeshoek snijden elkaar juist in de drie 
relatieve polen van de drie diagonaalstaven, al of niet aanwezig. 
Volgens Aronhold·Kennedy, liggen deze polen op een rechte, in 
dit geval tevens de Pappos-rechte. 
Wanneer de twee vaste assen een hoek Cl insluiten, die ~ 90" is, 
houdt echter weer iedere beweging op en krijgen we vanzelfspre
kend te doen met een statisch bepaald vakwerk. Het een en ander 
kan worden aangetoond met behulp van de poolconfiguratie. Deze 
blijkt niet meer eenduidig te zijn: uitgaande van de hoekpunten 
van de zeshoek. die triviale polen zijn en voorts van de ('ellipti
sche') polen die overeenkomen met de zes elliptische bewegingen, 
blijkt al ras, dat de drie relatieve polen tussen de One\'ell genum
merde staven niet meer op een rechte komen. terwijl dit volgens 
Aronhold-Kennedy wel het geval zou moeten zijn. Vandaar, dat 
beweging voor a r' 90° in het algemeen nkt mogelijk is_ Te 
onderzoeken valt nog een mogelijke instantane beweging. Hier
voor is, blijkens het feit, datf 0, één cond:tie voldoende. Uit het 
voorgaande volgt. dat deze conditie niets anders kan zijn dan die 
waarbij de drie relatieve polen Pil. P3;. P51 tussen de oneven 
genummerde staven op een rechte liggen. Is dit het geval, dan 
hebben we te doen met een wankel vakwerk, dat momentaan een 
infinitesimaal kleine, maar in de praktijk. vanwege de in het 
vakwerk aanwezige spelingen. toch een verontrust grote, beweging 
kan uitvoeren (figuur 14). 
De Papposrechte heeft in dit geval geen directe betekenis. Wel is 
ook hier weer een configuratie van Desargues herkenbaar: de 
driehoeken. gevormd door de 'elliptische' polen 10, 30, 50 van de 
oneven staven en gevormd door de snijpunten van de even staven 
(2.4,6) liggen namelijk 'perspectivisch', De Aronhold-Kennedy
rechte PI3'P,,-PS1 is daarbij dan de rechte van Desargues. Het 
perspecth'isch punt, het knooppunt van Desargues, is dus het 
snijpunt van de dfie lijnen 10 -(6 x2). 30 -(2 X4) en 50 -(4 x6). 
Ook dit laatste kan gezien worden als de noodzakelijk en vol
doende voorwaarde, opdat het vakwerk een wankel vakwerk is. 
Merk op. dat bii het geven van het scheefhoekige assenstelsel en l:l 
(10,30.50) de hele figuur reed~ hepaald i~. waarbij het dan maar de 
vraag is of 15. 13 en 35 wel op een rechte komen. In het geval ze 
echter wel op een rechte liggen, zijn alle overige polen ook 
éénduidig uit de Desargues-configuratie af te leiden, reden 
waarom in de figuur althans, de poolconfiguratie niet volledig is 
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Een bijzonder geval wordt verkregcl), door de configuratie op te 
bouwen door uit te gaan van twee cirkels, die elkaar snijden in twee 
(hoek-)pullten op de twee scheve assen (figuur 15). De vier overige 
hoekpunten van de zeshoek vindt men dan in de resterende 
snijpunten van de twee assen met de twee cirkels. Het vakwerk is 
nu zeker wankel, omdat tot tweemaal toe vier hoekpunten op een 
cirkel liggen. We hebben dan te doen met twee op elkaar gesta
pelde stangenvierzijden 1-6-5-d en 2-3-4-d. De diagonaalstaaf d. 
die de 'machtlijn' is \'an de twee cirkels. kan zonder meer aan het 
vakwerk worden toegevoegd, zonder dat de momentane beweeg
lijkheid van het geheel, in gevaar wordt gebracht. Zoals blijkt uit 
de figuur, liggen ook de polen 13, 15 en 35 op een rechte en hebben 
we te doen met de perspectivische configuratie van Desargues. 
Omdat we hier te doen hehben met twee koordevierhoeken, zijn 
aan de constructie in dit geval ook twee voorwaarden opgelegd, die 
het daardoor et;;n bijzonder geval maken ten opzichte van het in het 
voorgaande bd1a!ldelde, meer algemene geval. In het algemeen 
echter kon men, ook als aan de perspectiviteitseis (hier de conditie 
voor een wankel vakwerk) was voldaan, tod1 niet die enkele 
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diagonaalstaaf d tussenvoegen, omdat dan het wankele karakter 
van het vakwerk zou verdwijnen. Kan de diagonaalstaaf wèl 
worden tussengevoegd. zoals in de laatste constructie, dan kan men 
het weer niet willekeurig doen, omdat aanbrengen van de andere 
diagonaalstaven ook dan het wankele karakter van het vakwerk 
'gaat ,·erstoren. 
Een wankel vakwerk. waarbij de Papposrechte de oneigenlijke 
rechte is, wordt gedemonstreerd in figuur 16. In dit geval loopt de 
diagonaal 12 - 45 evenwijdig aan de staven 3 en 6, waardoor de 
driehoeken 56, 16, (lx5) en (43. 23, 2x4) perspectivisch zijn 
gelegen en zodoende de punten 0, (I x5) en (2 x4) op één rechte 
komen, Uit de gegeven configuratie valt ook af te leiden. dat de 
polen 51,13 en 35 op één rechte komen, waardoor de momentane 
beweeglijkheid wordt gegarandeerd, zodat de constellatie inder
daad een wankel vakwerk blijkt te zijn. Voorwaarde is, dat de 
Pappos-rechte de oneigenlijke rechte is, 
Het geheel vertoOnt ook enige gelijkenis met de Neurenberger 
Schaar. die overigens ook al in tekeningen van Lconardo da Vind 
(1452-1519) te vinden is . 
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