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/ 
Dr. E.A.Dijksman, Vakgroep Bedrijfsmechanisatie en Ihilrijtlmechanismen, ' 
Afdeling der Werktuigbouwkunde, Technische Hogeschool Eindhoven 

Symmetrische Bewegingen van een 
rechte met gemakkelijk aandrijfbare 
Watt-1 Mechanismen*) 

\' ollt.dig symmetrische '~wegingen van 'een rei?hte kunnen zowel door 
stangenvierzijden als door 6-stangenmechanismen worden ,'oortge
bracht, 
Bij de stangen,ierzijden zijn dit alléén de symmetrische dubbelkrukme
chanismen, indien ze tenminste gemakkelijk aandrijfbaar moeten zijn. 
Bij de 6-stangenmechanismen geldt deze beperking niet, en kunnen 
zowel dubbelkrukken (bi = t) als ook krukslingers("l + t) grond
rierhoek zijn, Dit geeft een breder scala aan mogelijkheden: de 
gebruiker kan daardoor op een eenmudige manier de meest gangbare 
symmetrische 6-stangellkrommen naar het type mechanisme onder
scheiden, 
Het karakter "an de krommen wordt, behalve door de aange\'\'ezen 
kengetallen (bi en b l ), mede bepaald door de ligging van het 
beschrijrende punt op de symmetrisch bewegende rechte. Ook gaan de 
krommen in elkaar m'er door een geleidelijke \wandering van de hoek 
IJ (die een maat is mor de oppervlakte van de twee ternaire schakels) en 
\'an de twee extreme, zogenaamde 'haIH~' o\'erbrengingshoeken (J.lI en 
J.ll) \'an de in het mechanisme besloten grond\ierhoek, 
Een punt ran de (symmetrisch) bewegende rechte bleek steeds een 
dubbelsymmetrische baan te kunnen produceren, die \'oor IJ = JO" 
nccrkwam op een quasi-ellips. 

In het algemeen heeft een 6-stangenkrommc van het type Watt-I een, 
twee of vier verschillende takken. Welke van de drie mogelijkheden 
zich eigenlijk voordoet, hangt af van het al of niet voldoell aan de 
voorwaarde van Grashof door ieder van de twee in het mechanisme 
besloten stangenvierzijden. 
De figuren I en 2 demonstreren bij voorbeeld het geval H), waarbij 
4 verschillende takken worden voortgebracht. Dit doet zich voor, 
wanneer beide in de Watt-l keten besloten stangenvierzijden aan de 
voorwaarden van GrashofvoJdocn en er zodoende ook 4 verschillen
de standen van het mechanisme zijn aan Ie wijzen, die niet door een 
continue beweging in elkaar kunnen worden overge\'Oerd. Zoals 
gedemonstreerd, wordt ieder van deze takken door een mechanisme 
met dezelfde afmetingen voortgebracht. Daarbij is overgang van de 
ene naar de andere tak zonder tussentijdse loskoppeling niet moge
lijk. 
Wel is het mogelijk alle takken van deze kromme simultaan te 
symmetrizeren. Zoals al eerder [l, 2] is aangetoond, kan dit gebeuren 
door het mechanisme aan 5 condities te onderwerpen. Er is dan 
slechts één gemeenschappelijke synmletrie-as, die door het gestel
draaipunt Bo blijkt te gaan, 
Ook was het mogelijk, symmetrische posities van hel (hogere) 
koppelvlak te bereiken door (onder meer) het strek baar maken van 
de aankoppeltweeslag in een symmetrieSland van hel mechanisme [I). 
Er is in dat geval een hele rechte van punten, die symmetrische 
krommen kunnen beschrijven. 

') Tekst van de lezing. voorgedragen tijdens het DET-Colioquiulll . Leer der 
Mechanismen', op de Technische Hogeschool te Enschcd~. 

") ~Valme('r e/'ll \'all de 2 I'if!rz~id('n niet en de andere .n:1 aOIl Grasholl'OldveI, 
heeft "'('11 2 rakk!'I!, Wanneer beidl' lIicr aan Gras/;of ""Mocl!. is de gehele 
k Tomn/(' ullicur saai, 
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Figuur / 

Door het in de gestrekte stand komen van de aankoppeltweeslag. i~ 
dc minimum o\'crbrcngingshoek /1D tussen de benen van de Iwees[ag 
juist 0·, waardoor de praktische betekenis van dit strekbare type nkl 
erg groot is. 
Een andere mogelijkheid om een rechte lIil een koppeh'lak van Wl 
Watt-I mechanisme s)mmelrische bewegingen te [aten maken, is te 
realizeren met de 6-stangenmechanismen, die op een of and':l~ 
manier uil het brandpuntsmechanisme van A, B, Kempe zijn afgek,d 
[3,4]. 

a 

Figuur 2 
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Figuur 3 

Eigenaardig genoeg loopt dan eçhter het aantal symmctrieçonditîes 
op van 5 tot 7. terwijl toch sleçhts 2 van de4 takken symmetrisch zijn. 
(Ofanderseen van de twee, zo er niet meerûan twee zijn. Zie ook [4}.) 
De minimum overbrengingshock daarentegen, kan in zulk soort 
g.:vallen wel worden beheerst. 
Het basismechanisme. dat historisch gezien, weer aan het brand
puntsmechanisme ten grondslag ligt. is feitelijk reeds in 1878 door 
Kempe [3J ontdekt. Het bestaat uit twee aan elkaar geknoopte, 
zogenaamde geconjugeerde, stangenvierzijden, die samen een kine
matisch overbepaalde 8-stangenketen vormen. In deze keten zijn 
twee ûraaipunten overbodig, zodat met weglating van 2 schakels en 
(.3+2) draaipunten, 6-stangenmeçhanismen van het type Watt-' 
kunnen worden afgezonderd. . 
Wanneer we daarbij uitgaan van een sj1nmetrisch basismeçhanisme, 
kan dit, voor het geval de onderste schakel gestelschakel is, nog op 
drie manieren gebeuren (figuur 3 en de daaruit geûestilleerde 
modificatÎCs I, II en III van figuur 4). 

Figuur 4 
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leder van dele modificaties is dan in principe een onsymmetrisch 6-
stangcllmechanisme van het type Watt-I, waarbij desonûanks het 
(hogere) koppdvlak KD een symmetrische (koppelstang)bcweging 
uÎtvoert. 
De modificaties I en BI blijken door gcstelverwÎsseling (tfoBo+=!DA.) 
nog uit elkaar afgeleid te kunnen worden (zie voor hct bewijs van 
deze bewering onder meer de Appendix in [4]). Te onderzoeken 
blijven dus in elk geval dc modificaties I en 11. waarbij in dit bestek 
alléén modificatie I met haar afgeleiden de volle aandacht zullen 
krijgen. 
Hoewel Kempe het eigenlijke brandpuntsmeçhanisme oorspronke
lijk als een bijzonder geval uit het meer algemene 8-stangen basisme
chanisme heeft afgeleid, blijkt het handiger te zijn dit juist andersom 
te doen. Dat wil zeggen, dat het beter is uit te gaan van een 
symmetrisch brandpuntsmechanisme, om dit dan pas in een later 
stadium te veralgemenizeren door het uitvoeren van achtereenvol
gende strekrotaties van de 4 aanliggende vierhoeken ten opzichte van 
hun 4 gemeenschappelijke hoekpunten met de buitenvierzijde. Op 
deze wijze wordt Qan het 8-stangen basismechanisme op een eenvou-
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diger manier verkregen dan indertijd Kempe gedaan heeft met zuiver 
rekenkundige hulpmiddelen. 

Het Brandpuntsmechanisme \"an Kcmpe 

Zoals aangetoond door L. Burmester [5J, zien de brandpunten van 
een in een buitenvierhoek AoABBo ingeschreven kegelsnede twee 
overstaande zijden onder dezelfde hoek. Zo'n brandpunt kan dan 
een sterpunt zijn, dat wil zeggen een drievoudig draaipunt D. dat 
zonder bewegingshinder door middel van staven verbonden kan 
worden met ieder van de zijden van de buitenvierhoek. Bij een 
s:ymmetrische configuratie heeft men bovendien nog te maken met 
een symmetrie-as. waardoor de bovengenoemde zichthoeken ten 
aanzÎen van de opstaande zijden ook in tegengestelde zin aan elkaar 
gelijk zullen zijn. Hierdoor zijn deze zicht hoeken alleen O' of 90', 
Aangezien een zichthoek van O· tot een ontaarding leidt, blijft alléén 
de tweede mogelijkheid over, waarbij dus de buitenvierhoek een 
gelijkbenig stangen trapezium is, en or:. BDBo = 90· (figuur 5). 
Bij een gegeven trapezium AoABBo vindt men zo steeds twee 
sterpunten DJ en Dl' die de snijpunten zijn van de symmetrie-as met 
een cirkel. die de staaf B(,B tot middellijn heeft. Ieder van deze 
sterpUnlen kan. dan. zoals gezegd zonder bewegmgshinder te veroor
zaken. door middel van tussenslaven worden verbonden met ieder 
van de zijden van het gelijkbenige stangentrapezium. Dit gebeurt, 
zoa Is bekend [4], zódanig, dat OAóDC Bo - 0 K BC D, waardoor ook 
de hoek bij het draaipunt C. 90· wordt. 
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Symmetrische Bewegingen van een 
rechte met gemakkelijk aandrijfbare 
Watt-1 Mechanismen 

De twee, respectievelijk bij DI en D2 horende, punten Cl en C2 zijn 
dus de snijpunten van BoB met een cirkel, die K.4~ tot middellijn 
heeft. 
: Figuur Stoont dus in feite de twee symmetrische brandpuntsmecha
nismen, die met een gegeven gelijkbenig stangentrapezium kunnen 
worden samengesteld, zonder dat door het overbodige draaipunt (in 
DI of D 2 ) enige belemmering in de beweging van het stangentrape
zium teweeg wordt gebracht. Daarbij geldt dus voor ieder van deze 
mechanismen, dat: 

DA~D1CIBo-DKBC1DI of DA~D1C1Bo-DKBC2D2' 

Vergelijkt men het brandpuntsmechallÎsmc met het basismechanisme 
van Kempe, dan valt op, dat de middenvierhoek *) van het basisme
chanisme bij het bralldpuntsmechanisme tot één (brand-)punt D 
ineengeschrompeld is. Hierdoor kan modificatie 111 niet uit het 

Figuur 6 

eenvoudiger brandpuntsmechanisme worden afgezonderd. De modi
ficaties I en II daarentegen. ku'nnen wel direct uil het brandpuntsme
chanisme worden afgeleid. 

De dubbele Roberls Koppelverwant van modificatie I 

Beperken we ons tot het 6-stangenmcchanisme van de modificatie I, 
zoals dit bij voorbeeld gedemonstreerd is in figuur 6, dan kan van 
deze nulzwllger U) als uitgllngsmechanisme. de dubbele Roberts 
koppelverwant worden bepaald oP. een wijze, zoalsaangegeven in [6J. 
Hel resullaat is gedemonstreerd in figuur 7. De nulzwager en de 
koppelverwanl hebben daarbij een gemeenschappelijk koppelvlak 
l\xD, dat dezelfde, in dit geval symmetrische, beweging uitvoert. 
Een overzichtelijker methode voor het verkrijgen van deze koppel-

0) De::" middclIl"ii'rhoe/; is ectl l"i'rgroo/ of \'l'rk/cilld spiegl?/bel'ld wm de 
nuir.·n\'ier::ijde. 
00) ,\"u/::\I'l1ger in de ne/ekelli, Wil oorspronkl'iijk mee/ullli"'I". W{I(lfI"<I" l'(,/1 
kOI'PI'/rcnl"tltl/ ('11 ook (II1t/eri' krol:/lI/erenmllle/1 kUllllell .,.ord<'11 afgeleid. 
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figuur 7 

verwant vindt men door de weg te volgen via het brandpunlsmecha
nisme. Daartoe wordt allereerst de n .. !Izwager van tïguur 6 door een 
strek rota tie van de aankoppeltweeslag: K.yDC om B teruggebracht tot 
de vereenvoudigde modificatie I van het brandpuntsmechanisme van 
figuur 5. Daarna wordt op modificatie 11 van dit brandpuntsmecha
nisme het zogenaamde Plagiografische beginsel van Sylvester toege
past (zie voor dit beginsel ook hoofdstuk 6 uit het bock ':I.-fotion 
Geometry of Mechanisms" in 1976 gepubliceerd door de Cambridge 
University Press [10». 
Het verkregen (tussen-)resultaat wordt dan daarna weer gegenemli
seerd om uileindelijk de hiervoor genoemde dubbele Roberts koppel
verwant te verkrijgen. die figuur 7 te zien geeft. Het genoemde 
tussenresultallt kan als volgt worden verkregen (figuur 8): 

ga uit van de 'symmetriesland' van het 'halve' symmetrische 
brandpuntmechanisme .4~DC BoBK. waarbij dus :r. DC Bo = 7f. ~ 

~BoDB 
(in principe zijn 2 puntenparen C. D mogelijk) 

- voeg een tweeslag BoB' K loc en wel zo, dal 0 BoB' KB een 
stangenparallellogram is 
bepaal de Iîgging van het draaipunt C" tussen B' Bo en CD' in h.:t 
snijpunt van de rechten KC en B' Bo 
bepaal tenslotte het tweeslagdraaipunt D' van de aal1koppdtw~"e
slag CD' K in het snijpunt vau l\D en de staaf CD' loodrecht op 
KB' 
de dubbele Roberts koppelverwant van de modificatie I van hel 
brandpuntsmechanisme, welke koppeh"erwant ook v;el 23-
verwant wordt genoemd, is IIU gevonden in hel resulterende 6· 

K 8 

Figuur 8 
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stangenlllcchanisme A~A' - K - B' BoC 0'. dat de figuur te zien 
üccft 

(het punt 0 van de staaf KO' blijft net als vourheen een cirkel om het 
gCstc!punt A;) beschrijven). 
l'crkltlrÎny {'{lil de L'tJllslnlclie: Bij vasthouden van de staar KO. 
böchrij\'e!l de plagiogr'lfische punten C en C' gelijkvormige banen; 
in dil geval dus de cirkels DC en D'C' in de verhouding KC/KC' 
=' B'Bo/B'C'. 

Rt'kml'Oorbeeld (I/Ie/ krukslil/yer BoB' A' A~) 

SleI A~A' = BA' A' K = IJ op grond van de S)111metriecondities van 
het gevonden mechanisme [4), (I) 

Definiëren wc IlU in de getekende symmetrie-stand de hoek PI 

\olgens: 
:;:. B'KO' = :;:'O'CB'=!:;:'B' A'A~=JlI (2) 

En voorts in de tweede symmetriestand de hoek 112 met 
5:,(BQB'A'h=JI2 (3) 

dan wordt de kruklengte 
B'Bo=b(cos 112-sin PI) (4) 

en de gestellengte 
A~Bo=,b(cos 11 2 +sin 111) (5) 

Voor het oorspronkelijke. nu symmetrische. brandpuntsmechanis
me. geldt voor het produkt [JO) 
KO' OA~ = KB· A~Bo= h2 (cos 2P1 - sin 2/11 ) (6) 

en voor de 50111 

KO+ OA~= 2" cos III ( 7) 

Dit leidt tot een vierkantsvergelijking met de wortels KO en OA~. 
We vinden zodoende de oplossingen: 

KO b (cos 1II + sin 1(2) } (Sa) 
. en 

(9a) OA~ h (cos PI - Slll 112) 

KO b (cos 1II - sin 11 2)} (Sb) 

OA~ IJ (cos 1I1 + sin Jl2) (9b) 

Het eerste stel wortels komt overeen met de getekende figuur 8. 
Het tweede stel treedt op. wanneer het tweede snijpunt C van BoB 
met de in de figuur getekende cirkel wordt vervolgd. 
Uitgaande van de situatie. zoals deze geschetst is in de figuur, vinden 
we voor 

{ 
B~~= 
BC 

Verder is 

terwijl 

OA~ cos PI + A~Bo sin III 

DA~ sin PI + A~Bo cos PI 

KO cos 111 - KB sin III 

h+bsin (/11-P2) 

b cos (JIJ - 112) 

h-b sin (PI -1(2) 

B'C' (KB/BC) KB'= 2b(co~ pz-sin PI) 
I - sm (JI! P2) 

Voorts is 

KO' cos 1II -B'C' sin Jll =2h. zodat 

KD' 2h(cos PI +'sin P2) 

1-sin (PI - P2) 

Tenslotte is 

BT' == OT' cos p, - 2h sin JI" zodat 

0' C' _ 2h cos (/1, -/(2) 

-iSin(-;;-= pz) 

nOa) 

( Ila) 

( 12a) 

(l4a) 

(ISa) 

( 16a) 

" Ei>II!'!'1 fi:i'druk Ii' fi:wolheül <Iuidl op l'en \'rij., \,(,,'11" 1!f'IIP I','n ('(""pl",I' g.'lal. 
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Het mechanisme van figuur 8. waarvan de staaf A:D' dus ~ymmetri
sche bi:wcgÎngcn ten opzichte van zijn symmetriestand kllll mahn. is 
nu dus ook direct tc bepalen aan de hand I'an de zojuist afgeleide 
belrekkingen (I) tol ellll1cl( 16a), Zoals afgeleid. zijn alle afmetingen 
uit te drukken in 3 kengetallen. te weten in de param.:ter b en in de 
'halve' o\'erbrengingshoeken 1I1 en /12' 

Het zojuist verkregen mech:lnismc, dal in feite de koppeh'erwant is 
van de modificatie I \an hel brandpuIltsmechanisme. kan nu verder 
op eenvoudige wijze worden veralgemeniseerd (figuur 7). 
Daartoe wordt eerst de stangem'ierhoek A~A' B' Bo om Bo gcstrek
roteerd naar de locatie A~xA~B~Bo en wd over een willekeurige hoek 
B' BoB:. (De strekrotatie factor[Bo is daarbij Bo--\'o,,'BoAo = I ;·tan 
<r. B' BoB:. omdat :;:. A~>A~Bo= 1[/2. waardoor. zoals \'ereist, het 
gestc1punt A~.< op de symmetrie-as blijft.) 
Daarna wordt de tweede in het mechanisme begrepen stangenvicr
hoek B'C 0' K (verticaal) verschoven over een afstand B'B~ naar de 
ligging B.~C;D:Kx' 
Tenslotte worden de beide op deze wijze verkregen vierzijden met 
elkaar verbonden door middel van de slarre driehoek..:n A~B:Kx en 
B:BoC;, waarvoor dus:;:' KxB:A:= <r. C;B:Bo' Het eindresultaat is 
dan het mechanisme van figuur 7. 
Voor het bewijs is het nodig: aan te tonen. dat inderdaad A:K" 
=A:B~. 
Een berekening met behulp mn de complexe getallen geeft in dit 
geval uitkomst (figuren 8 en 7): 

A~K, = BoB' + B'K + KK, - B(r.\~= 

=a +2b+ B'B~- B~-\' COS'-I p'e-i~ = 

=a+ 2b-ia' tan p -(a + b) coç I fJ'e-i~ = 

=b(I+HanP) 

Anderzijds is 

B~A',=B'A"coÇI p'e-i/S b(1 Han fJ) 

De moduli V<ln de berekende vectoren zijn zodoende gelijk. Dus 

I A~Kxl = I B~A~I· 

AangelÎen voorts A~A' = B',4' is ook A~xA:= B:.4:. omdat een 
strekrotatie \'an OBoB'A'A~ om Bo de genocmde geIUkh..:id niet 
wijzigt. 
Bij elkaar genomen geldt dus voor het (gegeneraliseerde) mechanisme 
van figuur 7, dat 

(18) 

In figuur 7 is dus weer sprake van een Chebyshev.dyade. 
Zoals voorheen aangeduid en ook ten dele bewezen, is de gegenerali
scerde(dubbelc Róberts) koppelverwant van de modificatie I van het 
brandpuntsmechanisme identiek aan de (dubbele Roberts) koppel
verwant van de modificatie I van het basismechanisme van Kempe 
(het volledige bewijs van deze bewering wordt in verband met de 
plaatsruimte achterwege gelaten). 
Vanzelfsprekend maken de staven K"E van de nulzwager en \'an de 
koppelverwallt dezelfde symmetrische beweging. Dit is in de figuren 
6 en 7 duidelijk gedemonstreerd aan de hand van de door de punten E 
beschreven kronunen. De symmetrie-as van deze symmetrische 
beweging loopt door het gestelpunt A~x en valt samen met de twee 
symmetrische standen van de staaf K;rO:. De punten K" en 0: 
beschrijven alle twee een (symmetrische) 4-stangen(koppeIJkromme. 
(Het punt D.~ doet dit. omdat cr in het vlak van C;O: buiten het punl 
C; nog een tweede punt *) is. dat een cirkelbaan beschrijft.) 
Het punt E. dat ten opzichte van het vroegere cirkellooppunt 0 over 
de afstand B'B', omhooggeschoven is. beschrijft zelfs een tweevoudig 
symmetrische kromme met loodrecht op elkaar staande Sjmmetrie
assen. 

.) Dil pum is /11'1 als 111'1 pUlli A, I'oorde ;iidc 1.',8; h.'1 dradl, .. lflilJlfJlml /'all ",." 
ClIl'hY"/U'l-I(mtl" 1'(Ior ,k ;ijti., D;C;. H.'I Nihclultt'lldl' YI',lle/pulII lilll ill ti" 
.\I'III/1/('/rioltJllcl l'IlI1.1/yllllr 7 :01\",1 op cll' .~ymm'·lrÎl'-aJ a/,~ op ,II! rl'l/llt' /allyJ 

8"C;. 
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Figuur 9 

De kromme e door dit punt beschreven, kan dan ook, gezien haar 
gedaante, een quasi-ellips worden genoemd. Alle andere punten van 
de staaf K,D: beschrijven enkelvoudig symmetrische krommen, zoals 
bij voorbeeld de sigaarvonnige kromme, beschreven door het onder· 
ste met het vroegere punt D samenvallende punt E. 

De 7 symmetrie-voorwaarden voor het mechanisme van figuur 7, 
zijn, zoals bekend [4]: 

I en 2. A~,A~ B:A:= K,A: 

3. J;::.C~n:Bo= -r.K,B:A: of B:C~l.K,D~ zodra n: op de gestel
rechte A~,Bo valt 

4. C~V/VB:=(C~D:!K,B:)2 

5. D: ligt op de symmetrie-as K,A~" zodra BoB: langs de gesteIrech
te A~,Bo valt 

6. C;D:l.K"B: 

7. Symmetrische banen beschrijvende punten Ezijn te vinden op, of 
op het verlengde van de staaf K.D:. 

Evenals bij het mechanisme van figuur 8, zijn ook bij het gegenerali
seerde mechanisme van figuur 7 de afmetingen uit te drukken in een 
aantal parameters. Deze zijn in dit algemene geval de parameter b,. 
de halve overbrengingshoeken 1'1 en 1'2 van het krukslingermechanis
me A~xA:n~Bo' en voorts de verdraaiingshoek fi= J;::. C;B~Bo' waar· 
over het krukslingemlechanisme was verdraaid. 
Behalve met de genoemde parameters, hebben we ook nog te doen 
met de kengetallen bi en 62, die ieder de waarde + I of - I kunnen 
aannemen. Hierbij wordt het teken van 6, bepaald door het feil of 
voor de ~tangenvierzijdè' A~xA :n:Bo een krukslinger- of een dubbel
krukmechanisme genomen is. Het teken van "2 wordt bepaald door 
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de omstandigheid. dat, gezien de alleiding, gekozen kan worden uit 2 
sterpunten D en bijgevolg ook uit 2 daaruit afte leiden conliguraties. 
Op deze wijze wordt ieder mechanisme van het beschouwde type 
bepaald door de 4 parameters bx' p" #2 en fJ en voorts door de 
kengetallen ó l en ó2• We zullen zien. dat juist door verandering van 
de kengetallen totaal verschillende krommen worden voortgehracht. 
De afmetingen van het (gegeneraliseerde) meçhanisme van tiguur ï. 
waarbij de twee kengetallen,j I en t5 z om te bl:ginnen ieder de waarde 
+ J krijgen toebedeeld, zijn nu aan de hand van haar afleiding 
middels het meçhanisme van figuur 8, eenvoudig vast te stellen: 

Voor de krukJengte vindt men de uitdrukking 

B:Bo = B' Bo/cos P bx(cos alJll - sin alP.) 

waarin 

b/cos P b, = A~xA: n:A: = K..A: 

Analoog vindt men voor de gestellengte 

A~,Bo = A~Bo/cos P = bx(cos a2P2 + sin alP.) 

J;::. c;n:Bo = P J;::. KxB~A: 

En verder 

KxB'x KB' = 2b, cos P 

K D' = KD' = 2bx cos I!.!~os &lJ'1 +sin 62112) 
, x l-sin(dIPl -al/'l) 

D~C~=D'C' 

" ",,, 

" , , 
I , , , 

\ , 
\ , 

figuur 10 

2bx cos fJ COS(D1J'1 -02/'1) 
·····I-sin(J1Pl-&2P2)-

" " "-
"-
" , 

" 
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In het gedemonstreerde voorbeeld van figuur 7 zijn de getalwaarden 
I oor de parameters: 

b.=1f,/J; J1I=30'; JI 2=arccosO,gen{3=30'. 

De gekozen kengetallen zijn: .5 1 = + 1 en bz = + 1. 
\!en vindt zodoende voor de afmetingen: 

A~"B~ 8,083, A~xA~=A:K, A~B>5,774, BoB~=2,309, B:K, 
10.000. B~C;= 4,313, BoC; = 2,585, K,D~ 14,037, C;D~ 

= 10.753. KxE = 6,51 O=quasi-ellips, K xE = 7,664= sigaarvonnige 
baan. 

Bij de generalisatie vindt een strekrotatie plaats van de grond vier
ho~k (A~A'B'Bo) en wordt de aankoppelvierhoek (B'C'D'K) ver
scholen, De hoeken tussen de zijden van de vierhoeken in het 
gçgcnçraliseerde mechanisme, blijven dus onveranderd. Ook de 
extrçme 'halve' ovcrbrengingshoeken Jl1 en !l2' alsmede de extreme 
o\'crbrengingshoeken J13 en Jl .. tussen de benen van de aankoppel
t\\eeslag blijven dus gelijk. Dus: 

<A~A~xBo '1::A'A~Bo= '1::AAoBo '1::CDK= '1::C'D'K == 
<C:D~Kx' 

De extreme waarden J13 en !I .. van de hoek C;D:Kx zijn dus dezelfde 
als die van de hoek A:A~xBo' 
Voor ..:'en krukslingennechanisme (Bo8:A~A~x)' waarvoor dus bI 

L vindt men deze hoeken in de (twee) standen, waarbij de 
wrbindingsrechte A' 8' door het gestel punt Bo gaat. Ze kunnen 
worden berekend met behulp van de betrekkingen: 

(
2' sin b1fll ' cos J'fl2 +cos 62112 - sin bIJ!I) 

JIJ = arccos . - . "'-
sm blJII + cos ij2/12 

".. ---
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Figuur 11 

-_ ... A'" o 

de constructeur I december 19821 nr. 12 

c' 

(26) 

0''' 

Voor de bouw van een 'goed werkend' mechani,me zijn, behalve de 
parameters lil en 112 ook de hoeken /13 en fl4 van belang (zo is het aan 
te bevelen, dat lil en J12?1: 15· en J13 en 114 ?I: 30' zullen zijn). 
Voor een dubbelkrukmechanisme (BoB:A>'~x)' waarvoor dus bi 

- I, doorloopt '1:: C~D~Kx alle waarden en dus ook de extreme 
waarden O· en 180·. 
In dat geval wordt aanbevokn, de beweging van de staaf C;D: extra 
te ondersteunen door middel van een 7e staaf, die de cirkelloopbewe
ging van een punt Fop de middelloodlijn van C;D~ realiseert. (Voor 
de staaf FFa geldt, dat FFa = FC; = FD:. '1:: B~C;Bo = y = '1:: D:C~F en 
Fa = (KxD~ x C;Bo»' 
Het geheel wordt dan weliswaar een kinematisch overbepaald zeven
stangerunechanisme, maar de beweging van de aankoppeltweeslag 
K:D~C; ondervindt dan geen schranking meer in zijn gestrekte 
standen. 
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Doordat bij deze generalisatie slechts één van de twee, in het 
mechanisme besloten, stangenvierhoeken van grootte verandert, 
krijgen de krommen wel een andere gedaante. 
Het punt D bij voorbeeld, dat in figuur 8 een cirkel om A~ beschreef, 
en door de transfomlatie !laar het bovenste punt E van figuur 7 werd 
verschoven, beschrijft in het gegeneraliseerde mechanisme een quasi. 
ellips in plaats van een cirkel. 

Voorbeeld met dubbelslinger 

Gaan we uit van een nulzwager, zoals gedemonstreerd is in figuur 9, 
waarbij d us de buitenvierhoek een dubbelslinger is, dan beschrijft het 
punt E, dat op die plaats in figuur 13 een cirkel zou beschrijven, hier 
een nabla-vonnige baan. 
Figuur 10 demonstreert weer de constructie voor de bij de nulzwager 
horende dubbele Roberts koppelverwant met dezelfde kromme en 
ook dezelfde symmetrische beweging voor de staaf KD. 
De parameterwaarden voor deze koppelverwant zijn: 

bx b=5; fl! =/12= 15'; {3=0·. 

En de kengetallen: ';1 =.52 = + L 

De afmetingen van dit mechanisme zijn dan verder weer te berekenen 
met behulp van de fom1ules 17 tfm 25. 

A~xB~ =6.1237, A;.xA>" A~Kx=A:B> 5,0000. BoB'x=3.5355. 
B',1\.., 10.0000. B~C; 7.07\0, BoC;= 3.5355, K.D:= 12,2474. 
C;D~ = 10.0000. 3.5355=nabla-vonnige baan. KxE=6,1237 
.::> cirkelbaan. 

(De dubbelslinger, die in de nulzwager voorkwam is middels de 
stelling van Robcrts, getransfomll~erd tot het krukslingennechanis-
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me BoB' A' A~ van figuur 10. 
Omdat in dit geval de hoek p=O·, is in de figuur de hiervoor 
gehanteerde index x weggelaten). 
Behalve de nulzwager en de koppelverwant kunnen, zoals blijkt uit 
(6j, nog twee andere kromme-verwanten uit de modificatie 1 worden 
afgeleid. Dit zijn de 4/5-krommeverwant, zoals gedemonstreerd in 
figuur 11, en de 2/3-4/5 krC"nmeverwant, die in figuur 12 te zien is. 
Omdat het kromme-verwanten en geen koppelverwanten zijn, wordt 
wel dezelfde (hier half-symmetrische) kromme, maar niet dezelfde 
(symmetrische) beweging voor de cruciale staaf gegenereerd. 

Tweede oplossing met dezelfde dubbelslinger, maar met een andere 
tweeslag CDK 

In figuur 13 is dezelfde dubbelslinger AoABBo aangehouden als bij de 
nulzwager in het voorgaande geval. Nu echter is de tweede mogelijk
heid van aankoppeling gerealiseerd (zie in dit verband ook de twee 
mogelijke (symmetrische) brandpuntsmechanismen, die bij eenzelfde 
buitenvierhoek in figuur 5 zijn samengesteld). 
Het baanpunt E van figuur 13, dat op die plaats in figuur 9 een cirkel 
zou beschrijven, beschrijft hier een nier-vormige baan. De dubbele 
Roberts koppelverwant, die met het mechanisme van figuur 13 is te 
bepalen, is weergegeven in figuur 14. 
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De afmetingen van deze koppelverwant kunnen weer worden verkre
gen met behulp van dezelfde betrekkingen (17) t/m (25), zoa~s 
voorheen afgeleid. Ten opzichte van het voorgaande voorbeeld IS 

alleen het kengetal hl van + I in I overgegaan. We h,::bben hier 
dus: 

Zodat 

B' Bo= 3.5355, A~B()=6,1237, A~A' = B'A' = KA' = 5,0000, KB' 
=10,0000, BoC = 10,6066, /JC 14,1421, KD'=14,1421, D'C 
=17,3205, KE=6,1237~nier-vonnige tak. KE=3,5355=cirkcl
tak. 
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Voorbeeld me/ een dllhhelkruk als bui/el/vierhoek 

B 

Wanneer de nulzwager een buitenvierhoek AoA BBo bezit, die een 
dubbelkruk is, krijgt modificatie I van het (symmetrische) brand. 
puntsmechanisme de gedaante, zoals gedemonstreerd in figuur 15. 
Hei mechanisme produçeert zowel (symmetrische) niervomlige- als 
(symmetrische) nabla-vomlige banen. De dubbele Roberts koppel· 
verwant van deze nulzwager is gedemonstreerd in figuur 16. 
De afmetingen van deze koppelverwant, waarbij dus ook 
DA~A' /J Bo een dubbelkruk is, voldoen weer aan de betrekkingen 
(17) tfm (25). 
Ten opzichte van het eervorige voorbeeld is nu echter het kengetal ii l 
van de waarde + I in die van I overgegaan. 
De parameters en kengetallen van het mechanisme van figuur 16 zijn 
zodoende: b,,=b=5; PI = 112 15\ p=O"; b. = - I; hl = + I. 
Daarmee zijn de afmetingen: B'Bo=6,1237, A~A'=B'A'=KA' 
= 5,0000, A~Bo 3,5355. KB' 10,0000, BoC' =2,0412, B'C 
=8,1649, KD'=8,1649, D'C' 5,7735, KE=3,5355=<>niervormige 
baan, pUilt D' geeft een nablavomlige baan, punt D geeft een 
cirkelbaan. 
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.. 
.. Tlrf.'ed" oplossing met d":I!/ji11! dubbclkmk, mQrÛ' lJJt't I!ell ullc/ere 

IU'cl!slu{j CDK 
H:\I1dhaaft men de dubbclkruk AoABBo voor de buiten vierhoek in 
Je nulzwager, dan is. net als voorheen. ook hier een tweede oplossing 
tllogelijk. Deze tweede oplossing maakt, zoals nu bekend, gebruik 
r<lll een andere tweeslag KDC, die uit het synmletris.:he brand punts
mechanisme kan worden afgekid. 
.\Ien verkrijgt dan het mechanisme, zoals dit gedemonstreerd is in 
liguur 17. Ook in dit geval volvoert de staaf KDE een symmetrische 
beweging. 
Het baanpunt E van deze staaf, dat gekozen is in het draaipunt van de 
dubbele Roberts koppelverwant, beschrijft hier een hart-vormige 
baan. 
Net als voorheen, worden ook hier de afmetingen van de koppelver
want beheersd door de betrekkingen (17) t/m (2S). In dit geval zijn 
echter ten opzichte van het andere voorbeeld mct de dubbelslinger, 
beide kengetallen ó1 en 02 van de waarde + I in die van 1 
overgegaan. 
Voor het mechanisme van figuur 18 zijn dus de parameters en de 
kengetalkn:bx b=S;!lj=!12=ISo;P=0";OI=02= 1. 
Zqdocndc zijn de afmetingen: B'Bo=6,1237, A~A'=B'A'=KA' 
=5.0000, A~B=3,5355, KB'= 10,0000, Boe'=6,1237. B'C' 
0= 12,2474. KD' 7,0710, D'e' = 10,0000, E= D' geeft dan een 
hartvormige baan. 

Het midden D van KD' loopt daarbij langs een cirkel om het 
gesteldraaipunt A~, 

Slotconclusie 

In de gekozen voorbeelden zijn de waarden voor de parameters 
dezelfde gehouden, maar zijn de waarden van de kengetallen 
daarentegen gevarieerd. 
Op deze wijze is het mogelijk gebleken enig inzicht te verkrijgen in de 
verschillende typen krommen, die principieel met dit soort mechanis
men kunnen worden verkregen. 
Wanneer men daarnaast ook nog tot veralgemenisering overgaat 
door, zoals in de aanvang van dit artikel is gedaan, de hoek ft ongelijk 
nul te nemen krijgt men, zoals getoond met het enkele voorbeeld, 
waarbij een cirkel in een quasi-ellips overging, nog een type kromme 
van een algemener gedaante dan die van de basiskrommen, die in de 
laatste voorbeelden zijn weergegeven. 
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De getoonde krommen zijn allen geproduce-.!rd met behulp van een 
rekenprogramma, dat is samengesteld in samemverking met Ir. A. T. 
J. M. Smals, wetenschappelijk hoofdmedewerker van de groep 
BedrijfsmecIulI1isatie van de Technische Hogeschool te Eindhovcn 
(buiten de nulzwager tekent de bij de rekenmachine horcnde X - Y 
schrijver ook iedere krommeverwant met bijhorende (volledige) 
Watt-l kromme). 
De gebruikte rekenmachine is niet meer dan een tafelmodel van het 
type Hewlett Packard met het nr. 9825A. De bijbehorende X - Y 
schrijver heeft dezelfde handelsnaam en draagt het nr. 9872A. 
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