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De vier punten van 

Burlftester op een 

vvillekeurig Iftolftent van 

de vlakke bevveging 

Drs. E. A. Dijksman - Eindhoven 

Inleiding 

In het algemeen zijn bij een vlakke beweging niet 
meer dan 4 baanpunten te vinden, waarbij op een 
willekeurig tijdstip t de kromtestraal p voldoet aan 

dp d2 p 
de betrekkingen dt = dt2 = O. 

Deze punten worden Burmester-punten genoemd. 
Uit de definitie van zulk een punt volgt, dat de door 
dat punt doorlopen baankromme een vijf-puntsaan
raking heeft met de bijbehorende kromtecirkel van 
het beschouwde ogenblik. 
De Burmester-punten hebben praktische betekenis. 
Dwingt men b.v. een Burmester-punt uit een vlak 
mechanisme de gehele kromtecirkel te doorlopen, 
dan kan een andere binding worden verbroken, zon
der dat het gehele bewegingspatroon in de om
geving van de beschouwde positie veel van het 
oorspronkelijke zal afwijken. 

baankromme 

Een andere mogelijkheid is het afleiden van een 
beweging met één rustperiode uit een reeds bestaan
de machine. Daarvoor behoeft slechts een tweeslag 
aan de machine te worden gekoppeld. Deze twee
slag bestaat uit 2 schakels, die door een draaipunt 
met elkaar zijn verbonden. Dit draaipunt wordt in 
het middelpunt van de, bij het Burmester-punt be
horende, kromtecirkel gelegd. Een der losse uitein
den wordt met een draaipunt aan het Burmester-
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Bij het gegeven zijn van twee'van de vier 
punten van Burmester met de bijbehorende 
kromte middelpunten, is in dit artikel een 
methode aangegeven om ook de beide an
dere punten van Burmester te kunnen be
palen. 
Als nevenresultaat zijn uitdrukkingen ge
geven voor vier van de belangrijkste 
momentane invarianten bij de vlakke be
weging. 

D 

punt van het bewegende vlak verbonden, terwijl het 
andere uiteinde met een vast draaipunt aan het 
gestel wordt bevestigd. (Zie figuur 1) 

Voor de juiste positiebepaling van de Burmester
punten, dient een deel van de bewegingsmeetkunde 
van de vlakke beweging te worden gememoreerd. 

De kinematica van de vlakke beweging 

Het verband tussen de poolcoördinaten van een 
baanpunt X(r, ep) en van het bijbehorende kromte
middelpunt Xo(ro, ep) wordt gegeven door de bekende 
vergelijking van Euler-Savary. 

1 1 1 
r - ro 8 sin ep (1) 

Hierbij is de pool P de oorsprong van het assen
stelsel, en 8 de diameter van de buigcirkel, die in 
P aan de poolraaklijn p raakt. (Zie figuur 2). 8 wordt 
positief gerekend, als de buigcirkel in het boven
halfvlak ligt. 
Noemt men Xw het snijpunt (# P) van de poolstraal 
PX met de buigcirkel, dan wordt ep zó gemeten, dat 
<l XwPp = ep > O. 
Het verband tussen de kromtestralen van de pool-

w 
figuur 2 
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x 
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baan (Ro) en van de poolkromme R wordt weerge
geven door de betrekking 

1 1 1 

R Ro 0 
(2) 

n 

X' 

figuur 3 
w>o ______ .::..-r----

x 

~p*-~--~--------i-----------p 

In figuur 3 is de situatie op het beschouwde moment 
zonder accent en die na dt sec. met een accent aan
geduid. Het bewegende vlak draait op het be
schouwde ogenblik om de pool P met een hoeksnel-
heid van w rad/sec., zodat XX' = rwdt. 
dt sec. later valt de pool samen met P'. Men stelt 

pp' ds. 

Projectie van p'X' op PX geeft nu de betrekking 
dr = - ds cos <p (3) 

Projectie van P'X/- op XX' geeft de 
(r + dr)sin(d<p + dt{!) = rwdt + ds sin <p 
Bedenkt men, dat de diameter van de 
per definitie voldoet aan de betrekking 

o = 
ds/dt 

en dat Rodt{! = ds 

betrekking 
(4) 

buigcirkel 

(5) 

(6) 
dan kan (4) met (2).g~chreven worden als 

d<p sin <p 1 

ds r R 
(7) 

Uit (1) volgt de betrekking 
2 r 

(8) p ro - r = 
sin <p r 

Zodat met (3) en (7) 

dp 1 
---- +-~~- , 
dt r lsin<p' m cos <p 

(9) 

3 1 
(10) waarin --- = - + I R 

30 
(11) enm 

do/ds 

De meetkundige plaats van die baanpunten, waar 
de kromtestraal p stationnair is, wordt de cirkel
loopkromme genoemd en door ku aangeduid. 

d d · d dOt' dp Zij wor t gevon en UIt e con 1 le--
dt 

o. 

Men heeft dus 

1 +-_ ......... _-
r I sin <p m cos <p 

In cartesische coördinaten wordt dit 
(x2 + y2) (mx + ly) -lmxy = 0 

In parametervorm kan dit geschreven 

Kx x2 + y2 - fLX 0 ( 
K y x2 + y2 - Ay 0 ~ 

(ku) (12) 

(ku) (13) 

worden als 

(14) 

waarbij de parameters fL en "- voldoen aan de be
trekking 

A fL -- + - - 1 0 (14a) 
1 m 

Het punt X* met de coördinaten (fL, A) ligt dus op 
een rechte, die de x-as in M en de y-as in L snijdt, 

met PM m en PL = l. 
fL en A zijn resp. de middellijnen van de cirkels Kx 
en K y , die elkaar buiten P in een punt van ku 
snijden. (Zie figuur 4). Hieruit is een constructie 
van punten op ku af te leiden- (Zie figuur 5). Het 
voetpunt X van de loodlijn vanuit de pool op een 
diagonaal van die rechthoek neergelaten, waarvan 
2 der zijden resp. samenvallen met de abscis en de 
ordinaat van het punt X* (fL, "-), ligt op ku. 
De meetkundige plaats van de kromtemiddelpunten. 
die aan de baanpunten van ku zijn toegevoegd, 
wordt de middelpuntskromme genoemd en met ka 
aangeduid. Haar vergelijking wordt gevonden door 
eliminatie van 1/r uit (1) en (12). 

1 -----+---
losin 9 m cos <p 

waarbij 1 

punt op ku 
-,-----=-I-....---.J - - - - -_ 

À 

(ka) (15) 

(16) 

~ __ L-__ ~~~ __________ -+~ __ ~ ___ p 

m 
figuur 4 
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figuur 5 

l 

À 

~--~~------------~----~r.M~-P 

m 

Evenals voor ku met de rechte ML, heeft men voor 
ka een soortgelijke constructie met behulp van de 
rechte MLo( waarbij PLo = 10 en PM = m). 
Voor 2 punten A en B op ku is de situatie getekend 
in figuur 6. De bijbehorende kromtemiddelpunten 
Ao en Ba zijn daarbij apart getekend in figuur 1. 
Wegens de bekende stelling van Bobillier is in deze 
figuur <r QP A <r BPp. 

Daaruit volgt, dat CPB + 131 = 1800 ~ 
en <PA + 133 = 1800

, 

Zodat 

tan <PA tan 133 = - T3 ~ 
en tan <PB tan 131 = - Tl 

(16) 

Uit figuur 6 volgt, dat 

Xl 
PA Yl 

PA 

( 
cos CPA sin CPA 

(11) 

X2 
PB Y2 

PB , 
sin CPB cos CPB I 

Uit figuur 5 heeft men bovendien de evenredigheid 

m (18) 
1 

Maakt men gebruik van (15) en (16) en bedenkt 
men, dat wegens figuur 1 

PA cos PA cos 131 
PB cos cP A PB cos 133 

QA/QP 

m 

EP 

DP Tl QB 

sin (132 + 133) 
sin 133 

(19) 

Bij uo'rU",1"\rr1 van A en B resp. door Aa en Ba vindt 
men analoog 

m 

10 
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(20) 

Met (16). (19) en (20) vindt men dan, dat 

m 
(21) 

en uit (19) en (21) 

(22) 

Met de betrekkingen (21) en (22) zijn de momentane 
invarianten van de linkerleden op direct meetbare 
wijze te bepalen uit het gegeven stel punten A, B, 
Bo en Ao. 

Tenslotte heeft men met (10) en (22) nog de betrek
king 

~= To-T2_ 
Il 2To + T2 

(23) 

Voor de Burmester-punten heeft men behalve 

dp d 2p 
dt 0 ook nog de conditie dt2 O. 

Deze laatste conditie geeft met behulp van de be
trekkingen (3) en (1) een vergelijking, welke na 
substitutie van de waarde voor ruit (12) neerkomt 
op een vierde-graads vergelijking in tan cP 

m m d m 
tan4 cP + (---) tan3 cp + (2 Il )) tan2 <P + 

I R ds 

m2 d R m2 
3R2 Il ct; (T) tan cP + llo = 0 (24) 

De vier punten van Burmester liggen dus op pool
stralen, waarvan de richtingscoëfficiënten aan deze 
vergelijking voldoen. 

Zijn A en B twee punten van Burmester, dan vol
doen tan <PA = - T3 en tan CPB = Tl aan (24). 
zodat (24) met de verkorting T = tan cP te schrijven 
is als 

(T + Tl) (T + T3) (T2 + ao T + all 

of 

o (25a) 

T4 + (aa + Tl + T3) T3 + (Tl T3 + a o Tl + a o T3 + ad T2 + 
(aa Tl T3 + al Tl + al T3) T + al Tl T3 0 (25b) 

figuur & 

(>0 

M'~--------~~--------~----~~--~+ 

m<O 
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Vergelijking met (24) geeft met (19), (20) en (23) de 
betrekkingen 

1 1 
ao = 1"11"3 (-+ (26) 

1"0 1"2 

en 

(27) 

Afgezien van de punten A en B kunnen dus de 
beide andere punten van Burmester gevonden wor
den met behulp van de vierkantsvergelijking 

(28) 

De twee snijpunten van de door deze vergelijking 
bepaalde poolstralen met de punt voor punt con
strueerbare cirkelloopkromme, zijn juist de gezoch
te punten van Burmester. 

p+ 
figuur 7 

Opmerking 

In het concrete geval van een stangenvierzijde 
zijn de punten Ao en Bo vaste draaipunten, ter
wijl de punten A en B als de beide reeds beken
de punten van Burmester kunnen worden aange
wezen. Het vinden van de beide andere punten 
C en D van Burmester kan dan met behulp van 
(28) op ondubbelzinnige wijze geschieden. De 
daarbij behorende kromtemiddelpunten Co en 
Do kunnen vervolgens met behulp van de stel
ling van Bobillier constructief worden bepaald. 

Voortgaande kan door vergelijking van (25b) met 
(24) en substitutie van de waarden voor ao en all 
de volgende betrekking worden opgesteld. 

8 d (~) 
ds 8 2 - 1"11"3 ~ 1 + 

_1 __ 1 __ 1) + _1_1 
1"2 1"3 1"1 1"01"2 ~ 

(29) 

Met behulp van (21) en (23) vindt men tenslotte op 
dezelfde wijze 

(30) 

De momentane invarianten, die de bewegingstoe
stand 5-puntig vastleggen, zijn bepaald door de 
rechterleden der betrekkingen (21), (22), (29) en (30). 
De betrekkingen (29) en (30) kunnen ook gevonden 
worden door differentiatie van resp. (21) en (22), 
waarbij gebruik gemaakt wordt van betrekking 
- 12 - voor de hoeksnelheid van de collineatieas 
PQ der beide Burmester-punten A en B, zoals afge
leid in het artikel onder de titel "De posities van 
de stangenvierzijde en van het krukdrijfstangmecha
nisme bij extreme (hoek)-versnellingen van de uit
gangsschakel", gepubliceerd in "de constructeur" 
van september 1963, pag. 111-180. 

Schakelinrichtingen voor astrommels of revolver
koppen 

Klep:zig Fachberichle 71 (1963) nr. 6, p. 182-190, 
geeft een beschouwing over schakelinrichtingen 
voor het schakelen van astrommels van meerassige 
draaiautomaten met roterende werkstukken en 
voor revolverkopschakeling van revolverdraaiban
ken, met inachtneming van de meest geschikte 
schakelinrichtingen voor genoemde gereedschaps
werktuigen. 

Koppelingen In de regeltechniek 

Aan de hand van karakteristieke voorbeelden. 
wordt in Klepzig Fachberichle 71 (1963) nr. 6, p. 
190-194, een greep gedaan uit de mechanische, hy
draulische, pneumatische en elektromagnetisch 
geschakelde koppelingen, die in de regeltechniek 
kunnen worden gebruikt. Voor een meer volledig 
overzicht en de berekeningen verwijst de auteur 
naar de boeken: Stübner-Rüggen: Kupplungen, Ein
satz und Berechnungen. Carl Hanser-Verlag, Mün
chen, 1961 en Lohr, F. W.: Kupplungsatlas 1960, 
AGT -Verlag, Ludwigsburg!Württemberg. 

Hydraulica en pneumatiek 

De Technische Rundschau 55 (1963) nr. 26 heeft 
als hoofdthema de hydraulica en de pneumatiek. 
Artikelen: Hydraulische Maschinen und Anlagen, 
Hydraulische Strömungsmaschinen, Hydraulik. 
akkumulatoren; Der ölhydraulische Zylinder und 
seine Schaltungsprobleme; Hohe Drucke für öl· 
hydraulische Kreisläufe; Neue Wege auf dem Ge
biet des Hochdruckantriebes; Aufbau und Auswahl 
von Druckschaltern; Ein "denkendes" Ventil zur 
Lösung logischer Steuerfolgen; Axialkolbenpum
pen mU "Split- Flow" - Mehrfachausgang; Hoch-
druck Drehkolbenarbeitszylinder. 

Voorbeelden van tandwielaandrijvingen 

Zonder op volledigheid aanspraak te maken, geeft 
Das Illdusirieblalt 63 (1963) nr. 6, p. 341-346, niette
min een goed overzicht van tandwielconstructies 
voor verschillende takken van industrie. De bere
kening, smering en koeling, het bouwdoossysteem 
en enige speciale uitvoeringsvormen worden be
sproken. 
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