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4, 
"'TI ,. TANDWIELEN 

Een vierhoeksketen van 
tandwielen flexibel gemaakt 

De middelpunten van vier elkaar opvolgend rakende en in een kring geplaatste wielen, vormen een al of 
niet vervormbare middelpuntenvierhoek. Vervorming van deze vierhoek blijkt mogelijk te zijn, wanneer 

we met niet-strekbare middelpuntenvierhoeken te doen hebben (zie de figuren 1.2, 1.6 en 1. 7), en ook 
wanneer een parallellogram middelp unten vierhoek is. In het laatste geval heeft het mechanisme zelfs twee 

bewegingsmogelijkheden, waardoor het kan worden benut voor het creëren van vaste overbrengingen 
met een variabele asafstand. Ook andere bijzondere middelp unten vierhoeken zijn onder de loupe 

genomen en op mogelijke toepassingen onderzocht. 
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Figuur 1.0 Oven:k:ht van mogelijke konJlguraties met 4 wielen, die een gesloten keten vormen 

') d,i, de fi~uur. die dt> mompn/ane ligging van alle relatieve (snelheids-)polen weergeeft, 
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M echanismen met een gedwon
gen beweging hebben door
gaans in iedere stand een 

unieke - dat wil zeggen eenduidige -
poolconfiguratie·). Bij meerduidige 
poolconfiguraties, waarbij dus meer dan 
één plaats voor eenzelfde pool wordt 
gevonden, gaat het mechanisme over in 
een starre constructie of vakwerk (f < 1). 
Bij onbepaalde poolconfiguraties, waar
bij dus voor een of meerdere polen ten 
hoogste een meetkundige plaats is aan te 
wijzen, wordt de beweging ongedwongen 
en krijgt het mechanisme meer bewe
gingsmogelijkheden (f > 1). 
Een mechanisme met bijvoorbeeld twee 
graden van vrijheid, heeft dus een onbe
paalde poolconfiguratie. Zulke mecha
nismen, waarbij dus f > 1, kunnen uit de 
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gedwongen mechanismen worden af~e. 
leid door bijvoorbeeld een belemmenng 
in een elementenpaar weg te nemen, 
waardoor echter de kinematische struc
tuur wezenlijk wordt gewijzigd. Het 
GfÜbler-Kutzbach Criterium, waarmee 
het aantal graden van vrijheid f van een 
mechanisme kan worden vastgesteld, 
kan, bij zulk een wijziging, onverkort 
worden gehanteerd. Een bijzondere 
groep kan worden verkregen door niet de 
structuur, maar de afmetingen van een 
gedwongen mechanisme te veranderen 
en wel zodanig, dat daarbij de pooIconfi
guratie niet meer bepaald is. Zo wordt 
bijvoorbeeld de poolconfiguratie van een 
gedwongen mechanisme onbepaald. 
wanneer twee pool rechten , wier smjpunt 
normaliter een pool bepalen, langs el
kaar komen te vallen. Het is vooral deze 
laatste groep, die in dit artikel onze bij-
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zondere aandacht krijgt. Meer speciaal 
wordt daarbij gedacht aan mechanismen, 
waarbij tandwielen gelagerd zijn in de 
hoekpunten van een (bewegende) stan
genvierzijde. De beoogde uitzonderin
gen van het GTÜbler-Kutzbach Criterium 
worden verkregen door bijzondere stan
genvierzijden onder de loep te nemen, 
zoals het parallellogram, de ruit, de 
vlieger en het antiparallellogram. Men 
kan opmerken, dat de hiervooromschre
ven werkwijze voor het verkrijgen van 
bijzondere mechanismen met twee gra
den van vrijheid uit die van de gedwon
gen mechanismen, soortgelijk is aan die 
welke gevolgd wordt voor het verkrijgen 
van kinematisch overbepaalde mechanis
men met een gedwongen beweging. 
Voor het verkrijgen van de laatste groep 
ging men uit van een starre constructie 
waaraan bijzondere afmetingen werden 
toegekend. (Denk bijvoorbeeld aan ki
nematisch overbepaalde mechanismen, 
die uit de elliptische beweging kunnen 
worden afgeleid). In beide gevallen 
wordt dus het aantal vrijheidsgraden van 
beweging met 1 opgehoogd door bijzon
dere keuze van de afmetingen. In beide 
gevallen ook, wordt het Grübler-Kutz
bach Criterium terzijde geschoven. 
Natuurlijk wordt het een en ander pas 
interessant, wanneer datgene wat gezegd 
is over de poolconfiguratie ook perma
nent van kracht is. Voor de mechanis
men, die wij op het oog hebben, is het dus 
van belang dat twee cruciale poolrechten 
elkaar permanent overlappen. Is dit al
leen maar in één stand het geval, dan is 
het mechanisme slechts momentaan, 
tweevoudig beweeglijk. (Denk bijvoor
beeld aan de doorslaande stand van een 
strekbare stangenvierzijde.) 

Het vierhoeks-tandwielenmechanisme 
Vier tandwielen van willekeurige groot
te, tegen elkaar aangeschoven op een 
manier zoals gedemonstreerd in figuur 
1.1, vormen een gesloten kinematische 
keten. Bij vasthouden van één der 
wielen, bijvoorbeeld wiel 1, heeft het 
mechanisme, ook volgens het Grübler
Kutzbach Criterium, één graad van vrij
heid van beweging: namelijk, f = 
3(n-1)-2d = I, als n het aantal wielen en 
d het aantal "raakpolen" voorstelt. Hier 
dus n = 4 = d. 

Aangezien 
rl + r2 = M)M2 = a 
r2 + r3 :: M2M3 = b 
r, + r4 ;; M3~ = c 
r4 + rl = ~MI = d 

isa+c=b+d 

(1) 
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De middelpuntenvierhoek MtM2M3M.. 
vormt dus in dit geval een op zichzelf 
strekbare stangenvierzijde. Maar ook 
wanneer de tandwielen elkaar op een 
andere wijze raken, kunnen op zich 
strekbare stangenvierzijden ontstaan. Er 
blijken zes verschillende gevallen te zijn 
waarin dit gebeurt. (Zie de figuren 1.1, 
1.3, 1.4, 1.5, 1.8 en 1.9). In slechts drie 
gevallen is de middelpuntenvierhoek 
niet-strekbaar. De strekbaarheid van de 
vierhoek wordt bepaald door de volgen
de stelling: 

Stelling 
Indien in een gesloten keten van vier 
tandwielen, al of niet voorzien van zowèl 
een in- als een uitwendige vertanding, het 
product der tekens der elementenparen 
positief is, is de vierzijde, gevormd door 
de tandwielmiddelpunten, strekbaar, an
ders niet. 

Het teken van een elementenpaar in het 
contactpunt tussen twee elkaar rakende 
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steekdrkels van tandwielen, noemen we 
positief, als de wielen aan dezelfde kant 
van de contactraaklijn liggen en negatief 
wanneer ze aan verschillende kant van 
deze lijn liggen. 
De strekbaarheid berust op de afhanke
lijkheid van de vier vergelij kin~en tussen 
de afmetingen van de stangenvIerzijde en 
de vier wielstralen. Bij een even aantal 
negatieve paringen in het mechanisme 
zijn de vergelijkingen afhankelijk en is 
de vierzijde dus or zich ~trekbaa~. Bij 
een oneven aanta negatIeve panngen 
zijn de vergelijkingen onafhankelijk. De 
afmetingen van de vier zijden van de 
middelpuntenvierhoek kunnen in dat ge
val willekeurig worden gekozen. Bij een 
eenmaal gekozen verdeling voor de pa
ringswijze, zoals aangegeven in ieder der 
drie gevallen, aangeduid in de figuren 
1.2, 1.6 en 1.7, kunnen dan verder de 
wielstralen zonder problemen uit de vrij 
gekozen afmetingen der stangenvierzijde 
worden berekend. 
Behalve in de figuren, zijn in tabelt de 9 

TANDWIELEN 

"il.ft~I:L!O~ IJ?/~/P{//l~/}-If~!< 

)'.e""" e"'~pOf8a (.iJ NN) 

wezenlijk verschillende mogelijkheden 
gedemonstreerd. Zes hiervan zijn op zich 
strekbaar . Drie niet. Alléén in de 3 geval
len, waarbij de middelpuntenvierzijde 
niet strekbaar is, valt de pool PB = 
(12-23) x (14-43) buiten de diagonaal 
M!M3' Alleen in dié gevallen kan dan 
ook de diagonaalafstand MIM3 zich wij
zigen. In de eerder genoemde 6 gevallen, 
blijft die afstand constant en is de daarbij 
horende strek bare stangenvierzijde dus 
onvervormbaar . Alleen wanneer de stan
genvierzijde niet strekbaar is, is dus ver
vorming mogelijk. Het is duidelijk, dat 
beide groepen ook geheel andere eigen
schappen bezitten. Zo liggen bijvoor
beeld de vier raakpolen in de zes ~eval
len, waarbij de op zich strekbare vIerzij
den onvervormbaar zijn, op een cirkel; 
voor de andere groep is dat niet meer zo. 
Opbouwtechnisch is er nog een aanvul
lende indeling mogelijk: alleen de onver
vormbare vierzijden, getoond in de figu
ren 1.1, 1.4 en 1.8, zijn namelijk het 
eenvoudigst samen te stellen. Alle ande-
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re mechanismen bezitten "dubbelzijdi
ge" tandwielen, die dan bij de technische 
uitvoering in twee lagen moeten worden 
opgedeeld. 

Wanneer het mechanisme van figuur 1.1 
zó wordt samengesteld, dat de overigens 
onvervormbare stangenvierzijde ge
strekt is, ontstaat het bijzondere mecha
nisme van figuur 1.1 A. In deze configu
ratie hebben alle wielen een gemeen
schappelijk raakpunt, waarbij blijkbaar 
de 4 raakpolen 12, 23, 34 en 41 tot één 
punt genaderd zijn. Zoals reeds vermeld, 
li deze 4 raakpolen in iedere, op 
z If strekbare, configuratie op een 
cirkel met een vaste straal, die dezelfde 
blijft, ook als het mechanisme opnieuw 
wordt samengesteld voor de gestrekte 
stand van de vierzijde. 
In de zes ~evallen, waarbij de stangen
vierzijde m principe strekbaar, maar 
overigens onvervormbaar is, snijden de 
drie rechten 12-23, 14-34 en MIM3 el-

14 

kaar voortdurend in één punt P13, dat de 
pool is van wiel 3 ten opzichte van wiel 1. 
(Het bewijs volgt uit de stelling van De
sargues voor de perspectivisch gelegen 
driehoeken MICD en M3Pn P34• (Zie fi
guur 1.1». De ligging van deze pool is 
all één afhankelijk van de verhoudings
grootte der wielen 1 en 3, èn van hun 
onderlinge afstand, niet van de grootte 
der tussenwielen 2 en 4. Uit de configura
tie volgt namelijk, dat 

PI~3 
P13M1 = rl 

,zodat met 

(3) 

Vandaar, dat bij vasthouden van Mb de 
afstand PnMI recht evenredig is met de 

diagonaallengte MIM3 der stangen
vierzijde. 
Houdt men het wiel 1 in haar geheel vast, 
dan kan M3 alleen een cirkel om MI 
beschrijven. Op grond van vgl. (3) is dan 
de baan van P13 , (dat is dus de vaste 
polode) een cirkel om Ml doorP13• In het 
bewegende vlak wordt dit dus een cirkel 
om M3; zodat de bewegende polode de 
grotere cirkel door PlJ om M3 wordt. 
(Zie figuur 1.1). De beweging van wiel 3 
ten opzichte van wiel 1 is dus in dit geval 
een zg. pericycloïdale beweging. Alleen 
wanneer de wielen 1 en 3 even groot zijn, 
zoals gedemonstreerd is in figuur 2, gene
reert het wiel 3 een ordinaire cirkel
translatie. De op zich strekbare vierhoek 
wordt in dat geval een starre vlieger
vierhoek. 

Zet men, in het mechanisme van figuur 
1.1, het wiel 3 vast in plaats van wiel 1, 
dan beschrijft wiel 1 een zogenoemde 
hypocycloïdale beweging. En als boven-

I'-Werlctuigbouwlcunde - no. 5 - 1986 



dien r:/r l = 2, kan op deze manier zelfs de 
elliptische beweging worden gegene
reerd, waarbij ieder punt op een cirkel 
door PI3 om MJ een rechte hjn door het 
vaste punt M3 beschrijft. 
Wordt alleen het punt MJ vastgehouden, 
dan krijgt het mechanisme twee graden 
van vrijheid van beweging. Deze bestaan 
uit een vrije rotatie van wiellom MI en 
een daarvan onafhankelijke rotatie van 
het punt M3 om MI' Immers, de afstand 
MIM3 kan daarbij niet worden veran
derd, omdat anders de polen Pu, MI = 
PlO en P3Q niet op een lijn blijven. Een 
eventueel aan het wiel 3 opgedrongen 
translatie-beweging kan dus alleen een 
cirkel-translatie zijn. Duidelijk is ook, 
dat alleen bij (tijdelijke) ontkoppeling 
van een der wielen 2 of 4, de besloten 
oppervlakte van de middelpunten vier
hoek ~ewijzigd kan worden. Althans is 
wijziging niet mogelijk zonder een der 4 
afrolbewegingen even in een glijding om 
te zetten. Overigens is in iedere positie 
van M3 - onafhankelijk dus van de vraag 
hoe deze technisch bereikt kan worden -
de overbrengingsverhouding i3! de
zelfde: 
i3l = ro3Ql'ro lO = P31 PIO : P,JP30 

= P3JM1 : P31M3 = r/r3 = constant. (4) 
De tandwieloverbrenging tussen de as
sen M, en M3 is dus constant en blijkbaar 
onafhankelijk van de asafstand MJM3. 

Wordt in plaats van het wiel 1 de staaf 
MIM2 tot gestel genomen, dan blijft de 
gehele middelpuntenvierhoek op zijn 
plaats en roteren alleen de wielen onder
ling. Het mechanisme krij~t dan dus 
weer een gedwongen bewegmg met een 
vaste overbrengverhouding i31 tussen de 
wielen. Het vierde wiel dient dan alleen 
maar om de as M, op zijn plaats te 
houden en kan dus, bij vasthouden van 
M), worden weggelaten. 

Tenslotte krijgt het mechanisme drie gra
den van vrijheid, wanneer een der raak
punten in plaats van een rolcontact een 
slipcontact mag zijn. Het 3e wiel kan dan 
bij vasthouden van MI in ieder gewenste 
positie worden gebracht. De 3 graden 
van vrijheid bestaan in dat geval uit de 
rotatie van M3 om Mb de radiale bewe
ging van M3 ten opzichte van MI en de 
nog vrije rotatie van het wiel lom MI' 
Meetkundig kan overigens worden afge
leid, dat 
PU PI2• P13P23 = P13M3· P13Mj-rjr3 (5) 
Hierin heeft Pn de betekenis van rela
tieve pool verloren. 
Zoals reeds is opgemerkt. blijkt de om
cirkel van de raakpunten-vierhoek een 
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constante straal te bezitten, die dus onaf
hankelijk is van de diagonaal afstand 
MJM,. Het een en ander blijkt ook wan
neer men de configuratie vergelijkt met 
een bijzonder geval van het brandpunts
mechanisme van Kempe-Burmester. 
(Zie figuur 14 uit "Die Brennpunktme
chanismen" van Dl. L. Burmester. Zeit
schrift für Mathematik und Physik, Jg. 
38, (1893), Heft 4.) 

Het Parallellogram
tandwielmechanisme 
Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat, 
in overeenstemming met het Grübler
Kutzbach Criterium, een gesloten keten 
van vier achtereenvolgens met elkaar in 
ingrijping zijnde tandwielen in het alge-

TANDWIELEN 

PO'/'CffE>':Zt;/'O/Tl - /undw/e/- m~chQhd'/7)rf' 

~/ tE b#we,?/iJ.,j"Vi/J ~/q$ JlI'QI7~/1 (Î-t3. 1 

meen een mechanisme met een gedwon
gen beweging vormen. Dit werd veroor
zaakt door het feit, dat de overstaande 
zijden van de vierhoek, gevormd door de 
vier achtereenvolgende raakpunten der 
steekcirkels,": elkaar steeds op een orden
telijke manier snijden in de relatieve 
polen van een unieke poolconfiguratie. 

Vormen de vier middelpunten van de 
tandwielen echter een (stangen-)paral
lellogram in plaats van een willekeurig 
strekbare vierhoek, dan wordt de koor
devierhoek der raakpunten een gestrekte 
vierhoek, waarvan dus de overstaande 
zijden langs een en dezelfde rechte val
len. Zoals ook bekend uit het pantogra
fisch beginsel (Litt. [7]), snijdt iedere 
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rechte de zijden van een stangenparallel
logram in punten, die ook tijdens bewe
ging op een rechte blijven. We hebben 
hier dus te maken met een permanent 
optredende samenvalling van pooIrech
ten, waardoor het "normale" aantal gra
den van vrijheid van beweging met 1 
wordt opgehoogd. Het parallellogram
mechanisme, zoals getoond in figuur 3, 
heeft dus 2 graden van vrijheid van bewe
ging. (f = 2.) De rechte, die het paral-
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lellogram snijdt, kan niet totaal willekeu
rig zijn: zij dient van de opvolgende 
zijden telkens gelijke stukken af te snij
den. Wèl, kan bij een gegeven parallello
gram met een gegeven openingshoek, de 
snijrechte nog willekeurig evenwijdig 
aan zichzelf verschoven worden. Ook 
een bundel rechten daar loodrecht op 
voldoet. (Zie figuur 4.) 
Duidelijk is, dat de pool P31 van wiel 3 ten 
opzichte van wiell, een pool, die norm a-

liter gevonden wordt in het snijpunt van 
de poolrechten 14--34 en 23-12, nu, door 
het samenvallen van deze rechten, onbe
paald is. Zij ligt ergens op de snijrechte 
14--34--23-12, maar wáár, hangt af van 
andere van buitenaf opgelegde omstan
digheden. Het wiel 3 heeft dus twee 
graden van vrijheid van beweging. 
Wordt wiel 1 bijvoorbeeld vastgehou
den, dan kan het middelpunt M3 van wiel 
3, binnen de uiterste grenzen, dus nog 
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vrij bewegen. De eventuele rotatie van 
wiel 3 is echter gebonden; zij hangt af van 
de voor M3 gekozen baan. Immers, zodra 
de bewegingsrichting van M3 is gekozen, 
ligt ook de positie van P31 op de snijrech
te vast en kan de hoeksnelheid W31 van 
het wiel 3 worden bereken~ met 
VM:lP3JM3 = W31 uit de snelpeid VM3 van 
M3' 
ZOdra de bewegingsrichting van M3lood
recht komt te staan op' de snijrechte, 
wordt P)1 het oneigenlijke punt Pl.' van 
de snijrechte en transleert het wiel 3. Dat 
wil zeggen W3l = O. Wanneer dit "even" 
het geval is, is er sprake van een momen
tane translatie. Wanneer dit permanent 
zo is, hebben we te doen met een perma
nente translatie. Maar dan is, door deze 
eis, het aantal graden van vrijheid van 
beweging weer teruggebracht tot 1. 
Men kan zich afvragen wat de baan is van 
M], opdat wiel 3 permanent transleert. 
Zoals afgeleid, dient M) zich daarbij dan 
voortdurend te bewegen in een richting 
loodrecht op de opzichzelf weer roteren
de snijrechte. Schuift men nu de snijrech
te evenwijdig op totdat zij door M3 100pt, 
dan ontstaat een eenvoudiger mechanis
me, dat echter voor M3 de juiste baan
richting produceert, omdat beide snij
rechten steeds evenwijdig blijven. (Zie 
figuur 5). In het mechanisme van figuur 5 
is de steekcirkel van wiel 3 de nulcirkel 
(M). In dit punt M) scharniert wiel 4 ten 
opzichte van wiel 2 en omgekeerd. Hier
door krijgt het mechanisme een gedwon
gen beweging ook al is het kinematisch 
overbepaald. In feite demonstreert het 
(eenvoudiger) mechanisme van figuur 5 
een bijzonder geval van de bekende stel
ling van De La Hire uit 1706: Er is een 
tweevoudige voortbrenging (Litt. [1] en 
[5J) van de (hypo-)cycloïdale baan voor 
M). (De bijzonderheid is hier, dat M) op 
de rolcirkels zelf ligt. waardoor bij de 
twee voortbrengingen eenzelfde steek
cirkei voor het vaste wiel 1 ontstaat.) De 
baan van M3' in dit geval een gewone 
hypocycloïde. is juist de baan, die M3 uit 
het mechanisme van figuur 3 moet vol
gen, opdat wiel 3 blijft transleren. Dit is 
natuurlijk alleen het geval, als er sprake 
is van een en hetzelfde parallellogram. 
Ook moeten de rolcirkels van de hypocy
c10ïdale beweging zo worden gekozen, 
dat zij zich ,verhouden als 
M4Ml/(M!M4 + M 4M l ) = 
= (RJ + R.)/(R2 + 2R3 + R4) = 
== '(R) + R4)/(R) + R,), 
omdat blijkens figuur 3 
Rl + R3 + R4 == RI (6) 
(Zie in dit verband ook figuur 6 voor de 
doorslaande stand van het parallello
gram-tandwielmechanisme. ) 
In figuur 8A zijn de mechanismen van de 
figuren 3 en 5 zodanig in elkaar gescho
ven als nodig is om de hypo-cycloïdale 
translatiebeweging voor het wiel 3 te 
genereren. Voor de generatie van de 
hypo-cycloïdale baan, beschreven door 
M). volstaan de wielen 5 en 1 van de 
twee-voudige voortbrenging. Behalve 
bet wiel 2 van figuur 5, kan ook het wiel 2 
van figuur 3 worden weggelaten. Het 
resultaat is een vereenvoudigd mechanis-
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me, waarin het parl.gram niet meer voor
komt. Ieder punt X van wiel 3 beschrijft 
nu dezelfde baan als die beschreven door 
M). Ze zijn, ten opzichte van elkaar, 
alleen verschoven over de afstand 
± M"x:. Bij de constructie van het me
chanisme dient er alleen voor gezorgd te 
worden, dat 14-34 evenwijdig loopt met 
15-35. De pool PI3 is dan de oneigenlijke 
pool Pfivan de~ poolrechten, waardoor 
Inderdaad W)I = O. 

Voor de epi-cycloïdale translatiebewe
ging bestaat een constructie, zoals aange
duid in figuur 8B. Ook in dit geval is de 
verhouding van de wielen 3 en 4 arbitrair 
gekozen. 
In figuur 9 tenslotte, is aangegeven wat 
gedaan moet worden als het er om gaat 
een verlengde epi-cycloïdale translatie be
weging voort te brengen. Dezè beweging 
is overigens, op grond van De La Hire, 
identiek aan een verkorte peri-cycloïdale 
translatie beweging, 
Terugkomend op het mechanisII\e van 
figuur 3, kan het wiel 3 volledige bewe
gingsvrijheid worden gegeven, als oók 
bet wiel lom M] mag roteren. In iedere 
willekeurige positie van M) kan daarbij 
dan de rotatie van wiel 3 via een vaste 
overbrengverhouding op die van wiel 1 
worden overgebracht. Met behulp van 
figuur 10 vindt men namelijk voor iedere 

TANDWIELEN 

eenmaal ingéstelde positie van M), dat 

•• WIO P31 P30 
1 = 113 = - = --- = 

W)O P)IP IO 

waarbij gebruik gemaakt is vafl de strek
relatie (6) tussen de vier tandwielen. 
We hebben dus in dit geval te doen met 
een vaste tandwieloverbrenging tussen' de 
assen (MI en M) met variabele asaf
stand. Extra ontkoppelvoorzieningen, 
zoals bij de vierhoekstandwieloverbren
ging, beschreven in de vorige paragraaf, 
zijn hierbij niet nodig. 
Zoals gedemonstreerd is in figuur 5, werd 
een verbijzondering van het parallello
gram-tandwielmechanisme verkregen 
door een evenwijdige opschuiving van de 
snij(pool)rechte. Er ontstond een kine
matisch overbepaald mechanisme met 
gedwongen beweging, dat een demon
stratie was van een bijzonder geval van 
de stelling van De La Hire: Twee wielen 
(2 en 4) kunnen, ondanks de aanwezig
beid van een gemeenschappelijk draai
punt, blijkbaar toch nog rollen binnen 
een derde wiel. 
Een ander uiterste is. te bereiken door de 
snij rechte door M. te laten gaan, in plaats 
van door M), (Zie figuur 7) In dat geval 
gaat wiel 4 over in de nulcirkel en ont-
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staat eveneens een mechanism~et een r------------.... ------, 
gedwongen beweging. Het pu M4 van -,,1 
wiel 3 beschrijft nu een cirk" aan om ,. .. // 
MI' Wiel 2 blijft zich afrollen in het wiel! // 
en over het wiel 3. Verder geldt, dat R2 + 
Rl = Rl, zoals anders ook direct te zien is 
jn de gestrekte positie van de wielen. 

Het Ruit-Tandwielmechanisme 
Een ander bijzonder geval ontstaat, wan
neer de zijden van het parallollogram aan 
elkaar gelijk worden genomen. (Zie fi
guur 11). Het mechanisme, ontworpen 
door Ing. D:M. van Dijk, is beschreven 
jn het Des Duivels Prentenboek (DOP 
135) door Prof. Ir. W. van der Hoek. 
(Zie lito 11). Behalve de eigenschappen 
van het parallellogram-tandwielmecha
nisme vertoont het de bijzonderheid, dat 
de hypo-cycloïdale translatie van wiel 3 in 
dit geval neerkomt op een rechte trans/a
tiebeweging, omdat de hypocycloïdale 
baan voor Ml nu een bijzondere ellipti
sche baan wordt, namelijk een recht lijn
stuk. De verhouding tussen de rolcirkels, 
die de baan voor Ml genereren is dan 
precies als 1:2. De translatie van het wiel 
3 kan dan in dit geval ook worden afge
dwongen door M3 langs een middellijn 
van wiel 1 te voeren. 
Behalve langs een rechte lijn, kan Ml 
overigens vrij bewegen; de hoeksnelheid 
Wll is alléén afhankelijk van de baanrich
ting (en snelheidsgrootte) voor het punt 
Ml. Weer geldt, dat in iedere gekozen 
positie van M3 de tandwieloverbren
gingsverhouding i31 constant is en alleen 
afhangt van de verhouding der wielstra
len 1 en 3, zoals aangegeven in vgL (7). 

In figuur 12 is een variant geschetst van 
het ruit-mechanisme. De beweging van 
wiel 3 blijft hier in wezen dezelfde. Bij 
vasthouden van wiel 1 bijvoorbeeld, 
geeft iedere radiale beweging van Ml een 
rechte tunslatie voor wiel 3. Een cirkel
beweging van Ml om MI betekent dan 
een epi-cycloïdale beweging voor dat 
wiel. De hoekverdraaiïng van wiel 3 is 
dan dus gekoppeld aan de hoekverdraai
ïng van de diagonaal M!Ml' 

Het Vlieger-Tandwielmechanisme 
Door, zoals in figuur 13 is gedaan. de ruit 
weer te veranderen in een vlieger, wor
den de twee cruciale poolrechten 12-23 
en 34-41 ten opzichte van elkaar verscho
ven. Dit heeft tot gevol~. dat het mecha
nisme een bewegingsvnjheidsgraad ver
liest en daardoor een gedwongen bewe
ging krijgt. Doordat de tw~~olrechten 
evenwijdig blijven (Pu = PGJ, en boven-
dien een constante richting houden, zal 
wiel 3 een rechte trans/atiebeweging uit
voeren. Het punt Mj beweegt zich daar
bij alleen radiaal langs een middellijn 
door MI, die loodrecht blijft op de twee
de diagonaal M2~' Het vaste wiel 1 is nu 
echter opgedeeld in twee concentrische, 
holle wielen van verschillende diameter. 

Ook hier is het mogelijk varianten met 
band of kettingmechamsmen te bouwen 
volgens de principes zoals gedemon
streerd in figuur 12. Tenslotte bedenke 

18 

men, dat het steeds mogelijk is een posi
tieve tandwielparing (hol-bol of bol-hol) 
door twee negatieve te vervangen, zoals 
gebeurd, wanneer een hypo-cycloïdale 
rolbeweging van een kleiner in een gro
ter; hol wiel, wordt vervangen door de 
relatieve beweging tussen twee kleinere 
wielen met buitenvertanding. die elkaars 
rotatie middels een willekeurig tussen
wiel aan elkaar overdragen. (In het ex
treme geval kan dit zelfs een tandheugel, 
band of ketting zijn.) Zie Iitt. [12] 

Het Anti-ParalleUogram-Tandwiel
Mechanisme 
Een willekeurig anti-parallellogram 
heeft de eigenschap (Litt. [4] en [7]), dat 
iedere lijn evenwijdig aan de diagonalen 
van het anti-parallollogram, de zijden 
van dat anti-parallell0!P'am in vier pun
ten snijden, die ook m iedere andere 
positie op een rechte blijven. Van deze 
eigenschap is door H. Hart gebruik ge
maakt om zijn inversormechanisme te 
bouwen. In ons geval van toepassing, 
kunnen we de snijrechte gebruiken voor 
twee samenvallende poolrechten. (Zie 
figuur 14.). De tandWIelen, gecentreerd 
in de hoekpunten van het anti-parallello
gram, dienen elkaar dan juist in de 4 
punten van zo'n snijrechte te raken. Om
dat echter afstanden, zoals M2Pl2 en 
M2P23 , niet aan elkaar gelijk kunnen 
worden gemaakt, moeten in ieder hoek
punt twee tandwielen worden gecen
treerd, die telkens star met elkaar ver
bonden moeten worden. Er ontstaat dan 
het mechanisme, zoals getekend in fi~uur 
14. Dit mechanisme heeft 2 bewegmgs
vrijheidsgraden, omdat de pool Pll welis
waar op de snij rechte komt, maar overi
gens nog onbepaald is. 

Merk op, dat zodra P31 vastligt, daar
mee ook P24 bepaald is. Dit kan wor
den afgeleid uit de betrekking: 

PI4P21 Pl1P21 P4I P31 Pl2P11 
P I4P24 = P31P

23 
+ P4I P34 . P32Pl1 (8) 

Waarmee dus de onderlinge afhanke
lijkheid van de polen P'l4 en P31 op de 
snij(pool)rechte is aangetoond. 

De twee vrijheidsgraden voor de bewe
ging kunnen worden weggenomen door 
M) op een willekeurige baan (in het vlak 
van wiel 1) ten opzichte van MI te voe
ren. De daaruit af te leiden beweging 
voor het wiel 3 wordt dan verder uitslui
tend beheersd door de baan van haar 
middelpunt Ml . Is deze (relatieve) baan 
(in het vlak van wiel 1) een cirkel om MI! 
dan ontstaat voor het wiel 3 (ten opzichte 
van wiel 1) een cirkel-translatie, en wel 
omdatdanP31 = Pirenzodoendew31 == O. 
Beweegt M3 zich (momentaan of perma
nent) in een richting loodrecht op de 
zijde M1Ml , dan is PlI = PJ2 , waardoor 
ro31 = Wl2 en dus W21 = O. Het wiel 2 staat 
dan (momentaan of permanent) stil; de 
beweging van wiel 3 wordt dan een (mo
mentane of permanente) epi-cycloïdale 
beweging, waarbij dan Ml een (kortere 
of langere) cirkelbeweging om M2 
maakt. Iets soortgelijks kan worden ge
zegd, wanneer Ml zich loodrecht op de 
staaf ~Ml beweegt: er ontstaat dan een 
epi-cycloïdale beweging van wiel 3 om 
het dan stilstaande wiel 4. 

Een radiale beweging van M3 ten opzich
te van MI, betekent in feite een centri
sche krukdrijfstangbeweging voor de dy-
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ade MIM2M3' Zie fig. 14B. De daaraan 
gekoppelde hoekverdraaiïng (a3t) voor 
het wiel 3 wordt dan recht evenredig met 
de dyade-hoek ..J: MtM2M3 van deze dya
de. De evenredigheidsconstante is daar
bij gelijk aan M2M:/P23M3' Om dit in te 
zien, noteren we dat: 

d MtM) -- P23M3-
--- :: P3tM3 = -- MtM2 
dalt M2M3 

Wanneer ook het wiel 1 vrij mag roteren 
om het vaste punt MI> is aan het wiel 3 
geen enkele belemmering meer opge
legd: het wiel heeft dan 3 graden van 
vnjheid van beweging. 
Echter, voor iedere ingestelde, vaste po
sitie van M3 geldt, dat P3t == PiP. omdat 
dan P3t = MtM3 x (12-23). Dan is dus 
weer ro3t ::: 0, waardoor de hoekverdraai
ing van het wiel 3 zonder meer op het wiel 
1 wordt overgedragen en omgekeerd. 
We hebben dan dus te doen met een 
instelbaar mechanisme, dat de eigen
schap heeft, hoeksnelheden van de ene as 
(M3) op de andere as (MI) te kunnen 
doorgeven, waarbij niettemin echter de 
asafstand MtM3 vrij kan worden inge
steld. 

In het geval ook M3 wordt bewogen, is de 
hoekverdraaiïng van het wiel 3 de alge
braïsche som van de hoekverdraaiïng van 
het wiel 1 en die, zoals aangegeven met 
formule (12). 

(9) 

Met behulp van o.a. de sinus- en cosinus
regel in À MtM2M3 leiden we verder af, 
dat 

dM l M3 = M]Mz di: MtM2M3 

. sin «t M3MtM2 , 

zodat na deling 
dali 

= constant; 

(10) 

(11) 

en, inderdaad, na integratie, de relatie 

M2M 3 .-" 
aJt = ~ . (7' M 1M2M3) (12) 

23 3 

ontstaat, waarmee de bewering tenslotte 
is bewezen. 

In figuur 15 tenslotte, is het mechanisme 
zodanig gewijzigd, dat de poolrechten 
12-:-23 en 14-43 niet meer langs elkaar 
vallen, maar elkaar voortdurend in het 
oneindig ver weg gelegen snijpunt der 
diagonalen ontmoeten. Ook is de ver
schuivingsafstand tussen de poolrechten 
zo genomen, dat het gestelwiell als een 
enkel-voudig wiel kan worden uitge
voerd. (Hoewel een van de twee pool
rechten, ondanks deze vereenvoudiging, 
toch nog vrij kan worden gekozen, kan 
deze "ontwerpvrijheidsgraad" helaas 
niet worden benut om nog meer, ,dubbel-
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dekkers" tot enkelvoudige wielen terug 
te voeren.) Omdat nu P3t == P?r, trans
leert wiel 3 permanent ten opzichte van 
wiell. Het punt M) beschrijft daarbij een 
cirkel om Mt, zodat er in dit geval slechts 
sprake is van een "ordinaire" cirkel
translatie. Ook het losmaken van wiel 1 
helpt niet: in beide gevallen blijft de 
diagonaalafstand MtM3 constant, en is 
het anti-parallellogram dus niets anders 
dan een starre vierhoek. • 

Samenvatting 
Door het systematisch natrekken van de 
diverse aansluitingsmo~c1ijkheden, kun
nen 9 wezenlijk verschillende configura
ties worden opgespoord, waarbij een ge
sloten keten van 4, elkaar achtereenvol
gens rakende, wrijvingswielen of tand
wielen optreedt.·) In 6 van de gevallen 
vormen de tandwielmiddelpunten een 
strekbare stangenvierzijde. In 3 van deze 
gevallen betreft het stangenvierzijden, 
waarbij de som der lengten van paren 
overstaande zijden aan elkaar gelijk is; in 
de andere 3 gaat het om de som van 
telkens 2 aangrenzende zijden. De 3 res
terende gevallen blijken stangenvierzij
den te vormen, die niet strekbaar zijn. 

.) Zie ook dl' ve7Wa/lle publicQlits /B, 9 rn 10). 

, 

TANDWIELEN 
De 4 contactpolen liggen in de 6 eerder 
genoemde gevallen steeds op een cirkel, 
die in een rechte lijn overgaat, wanneer 
de strekbare stangenvierzijde een paral
lellogram is. In het laatste geval ontstaat 
een flexibel mechanisme met 2 graden 
van bewegingsvrijheid, dat voor meerde
re doeleinden kan worden gebruikt, zoals 
bijvoorbeeld voor het genereren van 
translatiebewegingen, waarbij ieder punt 
van het vlak een hypo- of een epicycloïde 
baan beschrijft. Daarnaast kan het paral
lellogram-tandwielmechanisme worden 
ingezet in die gevallen, waar een vaste 
transmissie met variabele as afstand no
dig is. 
Ook het anti-parallellogram- en het 
vliegertandwielmechanisme zijn in dit 
verband onderzocht. Zo is bijvoorbeeld 
van het antiparallellogramtandwielme
chanisme een zg. "hoekgenerator" afge
leid. Tenslotte bleék zowel het vlieger
tandwielmechanisme als ook het ruit
tandwielmechanisme een rechte transla
tiebeweging te kunnen maken. 

Uleratuur: 
1. Hire, P. De La: "Traitédesroulettes" Mérnoires 
de l'Académie·Paris· (1706) p. 340, 
2. Aronhold, S. "Grundzüge der Kinematischen 
Geometrie", Verhandlungen des Vereins zur Beför. 
derung des GewerbefleiBes in Preusen 51 (1872), 
129-55 
3. Kennedy,A.B.W.: "The Mechanics of Machine
ry (Mac Millan, London 1886). 
4, Han, H.: "A parallel motion", Proc. London 
Math.Soc. 6 (1875), 137-9, 
5. Burmester. L.: , ,Lehrbuch der Kinematik ,,AlIas 
Fig, nrs, 153-158,501,510,626,817, Verlag von 
Anhur Felix, Leipzig (1888), 
6. Burmester, L.: "Die Brennpul'lktmechanis
men", Zeitschrift für Mathematik ul'ld Physik 38 
(1893) Heft 4, p. 207. Fig. 14. 
7. Dijksman, E,A.: "Ma/ion Geomelry of Mecha
nisms", Cambridge University Press, London, New 
York, Melbourne (1976), p. 184-234. 
8, Saelman, B.: "Determination of a Circle Tan
genl to Three Given Circles" Mechanism and Ma· 
chine Theory, Vol. 13 (1977),5, pp. 519-522. 
9. Wunderlich, W,: "Mekchanisms ReJated to Pon
celet's Closure Theorem" Mechanism and Machine 
Theory, 16 (1981),6, pp. 711-620. 
10. Erkelens, J.: "Morphology of plane wheel
trains with three friction wheels" DET-Colloquium 
.. Leer der Mechanismen" Eindhoven, 5 febr. 1976. 
11. O.M. van Dijk, J. de Groot: "Des Duivels 
Prentenboek" (DOP 135) deel 27 De Constructeur, 
23 (1984) 10, p. 77. 
12, Dijksman, E.A,: .. Geometrisch ontwerpen van 
vlakke mechanismen" De Constructeur 17 (1978) 
12. p, 55-61 Deel 1 (pag. 61) 18 (1979) 2, p. 22-29 
Deel 2 (pag. 22). 

19 


