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Dr. E.A., Dijksman 
Technische Hogeschool Eindhoven 

Geometrisch ont erpen van 
vlakke mechanismen (2) 

3.2 Vervanging van ketting~ of bandmechanismen 
Wanneer men een ketting- of een bandmechanisme nader bekijkt, 
dan ziet men dat zulke mechanismen zijn samengesteld uit kettingen 
en kettingwielen (of uit wikke/banden en wikke/spoelen) en uit enige 
andere onderdelen, welke hier buiten beschouwing zullen blijven. 
Voor de eenvoud en overzichtelijkheid is het nuttig, voor zover 
mogelijk dergelijke wikke/mechanismen te vervangen door stangen
mechanismen, vooral ook omdat de laatste gerubriceerd zijn naar 
srructuur en naar het aantal staven of schakels. 
De meest eenvoudige eenheid die bij wikkelmechanismen voorkomt, 
bestaat uit twee spoelen (kettingwielen) I en 3, en een daaroverheen 
gelegde band of ketting (2). (Zie figuur 21.) 
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2e orde vervanging 

\ 
\ 
I 

I 
/ 

,/ f=2 

Wanneer de band, zoals mogelijk is, alleen maar aan één zijde is 
opgelegd, is er alleen sprake van een open keten 1-2-3, die dan ook 
slechts door een open keten van staven (1-2-3) kan worden vervan
gen. Deze vervanging (zoals aangegeven in figuur 21) is in elk geval 
goed tot en met de I e orde, omdat met rJ: = P21 en A = P23 de ven'an
gende draaipunten in de polen gelegd zijn. Het vermoeden bestaat 
echter, dat vanwege de op- en afwikkeling van de band over de beide 
wielen, de. vervanging zelfs van hogere kwaliteit is (dwz. goed is tot en 

, met de 2e orde). 
Dat dit zo is, is inderdaad aantoonbaar, wanneer we de wikkelwielen 
J:lCschouwen als evoluten (1t2 " 1t23) in het vaste vlak (I), respectieve
lijk in het bewegende vlak (3), waarover zich een koord (2) op- en 
afwikkelt (zie figuur 22). 

Dit koord is te beschouwen als een bewegende normaal van twee 
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figuur 22 
Wikke/wielen beschouwd als evoluten 

elkaar omhul/ende krommen, die resp_ in het vaste vlak (I) en in het 
bewegende vlak (3) gelegen zijn (het punt C van de bewegende 
normaal beschrijft in het roste vlak (I) de in dat vlak geiegeIl'. 
omhullende of inro/uut, en in het he wegende vlak (3) de in 3 gelegen 
involuut). 
De krommingsmiddelpunten A en:x van elkaar omhullende involuten 
horen bij elkaar als baanpunt en krommingsmiddelpunt. «lA is zelfs 
constant, wanneer de twee involuten cirkels zouden zijn geweest.) . 
Uit het een en ander volgt, dat het punt A van vlak 3 een in vlak I 
gelegen krommingsmiddelpunt heeft. zodat toepassing van dit resul
taat op onze open (wikkel-) keten doet inzien, dat de gedemonstreer
de vervanging door een open keten van staven, inderdaad goed is tot 
en met de 2e orde. Voor zover een dergelijke vervanging is gehanteerd 
kunnen dus bijv. versnellingsproblemen worden opgelost met behulp 
van het vervangende stangenmechanisme en vervolgens geldig wor
den verklaard voor het wikkelspoelmechanisme. 
In figuur 23 is gedemonstreerd op welke wijze een serie van 3 achter 
elkaar geschakelde tandwielen kan worden vervangen door een 
tweetal in serie geschakelde stangenvierzijden. De elkaar vervangen
de ketens hebben beide twee graden van vrijheid van beweging. 

3.3 Verzwagerde ;;esstaugenmechanismen 
Wanneer men het zesstangenmechanisme van figuur 24 bekijkt, dan 
is het mogelijk de beweging vlm vlak 4 door een oneindige reeks van 
verzwa:;erde 'mechanismen te reproduceren. Eén van hen kan men, 
vinden door in plaats van Ao een willekeurig nieuw gestelpunt A~ te 
kiezen (zie figuur 25). 
Vervolgens strek-roteert men de stangenvierzijde AoABBo om het 
punt Bo, zodanig àat Ao inderdaad in A~ terecht komt. (Deze 
bewerking is een gelijkvormigheidstransformatie nl. een vermenig
vuldiging met de vaste factor A~Bo! AoBo en een rotatie over de vaste 
hoek A~BoAo') Er ontstaat een stangenvierzijde A~A'BsBo' die ge
lijkvormig is met AoABBo' 
Men maakt nu BoB' vast aan tJBoBC. Dan doorlopen A'B" en AB 
dezelfde hoekverdraaiingen, zoals dit ook het geval is voor de staven 
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figuur 23 

A~N en AoA. Vervolgens strek-roteert men de vierzijde BeOK uit 
het oorspronkelijke mechanisme om het punt C, zodat B opnieuw in 
BS overgaat. Men verkrijgt de vierzijde B'CosK" die gelijkvormig 
blijft met BCOK. Oaarna maakt men COs vast aan CD. Hierdoor 
doorlopen de sta ven BSK Sen B' A S dezelfde hoekverdraaiingen, waar- \-

M:3 door .1A'BsKs star blijft, omdat de genoemde staven BS ook tot 
gemeenschappelijk draaipunt hebben. Het resultaat is een uitbrei· 
ding van het oorspronkelijke mechanisme met een verzwagerd zes
stangenmechanisme, waarvan het koppelvlak 4 te weten .1COOS 
identieke bewegingen doorloopt (in feite is dit het geval met de 
relatieve bewegingen van de schakels 0,3 en 4 van de twee mechanis
men). Omdat in elk geval de totale beweging van een heel vlak wordt 
gereproduceerd, spreken we ook wel van een koppelstang l'erzwagerd 
zesstangenmechanisme. (In het besproken geval van ket Watt-l type, 
omdat de keten evenals de keten van het uitgangsmechanisme van het 
type Watt is en voorts ook hier een binaire staaf gestelstaaf is). 

3.4 Koppelpuntsverzwagering 

2e orJe }'ervanging VUil hel tanJ\delstelsel m l -m2-m3 Jaar twee op 
elkaar geplaatst.: stallgem'ier=ijJen 

In plaats van de reproduktie van een vlakke beweging, kan men ook 
de beweging van een (koppel-)punt reproduceren. Het eenvoudigste 
geval doet zich voor bij de stangenvierzijde. Men komt dan terecht op 
de zg. stelling van Roberts, die de drie-voudige l'oorbrenging van 
koppelkrommen van het l'ierstangenmechanisme omschrijft. 
Evenals in het voorgaande is het ook hier mogelijk zulke koppel
puntsverzwagerde mechanismen, uit elkaar af te leiden. Uitgaande 
van een vierhoek zoals gedemonstreerd in figuur 26, doet men dit als 
volgt (zie figuur 27): Men verwisselt eerst de volgorde van de staven 
AB en BBo' Men voert dit uit door het aanbrengen van een zg. 
tweeslag AB"Bo. en wel zó, dat ABN BoB een stangenparalellogram 
is. Net zo verwisselt men de volgorde van KB en BBo d.m.v. het 
stangenparallellogram KBBoB'. Bedenk nu, dat .1B"BoB' ;;::LdABK 
en dus ook een starre driehoek is. 

figuur 24 

K s 
.«----...:~-.......,..,D 

Slang 
waarvan 

de beweging 
ook door hel 
verzwagerde 
mechanisme 

wordt voortgebracht 

Oorspronkelijk Wau-l =esslangenmeehanisme 

(Punt A~ is M-ïllekeurig gekozen) 
OCDKB - OCD'K'O'. 
OAoABBo - OAoA'O'Bo. 
~A~BoAo '" ~O'BoB. 
~O'ÇB - ~D'C D 

Jiguur 2j 
Oorspronkelijk Watt-I ;esstallgenmechtmisme en verzwagerd mecha
lIisme voor Je be~H!gillg I'an l"lak 4 

de constructeur I februari 1979 I nr. 2 

S!!ek-~teer nu de vierhoek AOAB"BQ om Bo met de factor 
B'Bo/BuBo' Hierbij gaat Bn in B' over en ontstaat de gelijkvonnige 
vierhoek BoB'CCo' 
Aangezien Voorts de driehoeken KB'C en ABK gelijkvonnig blijven, 
is evenals de tweede ook de eerstgenoemde een starre driehoek. 
De oorspronkelijke vierhoek met aangehechte koppeldriehoek is nu 
aangevuld met een tweede vierhoek met hetzelfde koppelpunt K. Het 
koppelpunt K, enkel verbonden met de tweede verzwagerde vier
hoek, produceert dus dezelfde koppelkromme als het oorspronkelij
ke mechanisme. 

. . 
.. 

figuur 26 
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Oorspronkelijk vierstangenmechani.sme dat eell koppelkromme gene
reer( 
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Koppelkromme 
'~ .. , 

figuur 27 

1-/ 
/ 

Het 2/3 kromme-verzwagerde mechanisme van de oorspronkelijke 
stangenl'ierzijde 

figuur 28 
Stelling vall Roberts 
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In plaats van verwisseling van de schakels 2 en J, kan men ook de 
schakels I en 2 verwisselen. Men verkrijgt dan op soortgelijke wijze 
het laatste koppelpuntsverzwagerde mechanisme. 
Alle 3 te zamen vomlen ze een configuratie, die de stelling van 
Roberts demonstreert (zie tiguur 28). 
Strekt men de configuratie, dan komt men terecht op een eenvoudiger 
figuur die door Cayley voor het eerst gebruikt werd om de afmetingen 
van de twee met de oorspronkelijke vierzijde verzwagerde vierzijden 
snel te kunnen bepalen (zie figuur 29). 
De gesteldriehoek AoBoCo, die bij deze strekking niet meer te zien is, 
is - zo kan men opmerken - gelijkvormig met ieder van de drie 
koppeldriehoeken. 
Merk op, dat men de koppelkromme ook kan genereren d.m.V. de 
vijfhoek AoAKCCo bijv., indien ervoor wordt gezorgd, dat de twee 
staven CoC en AoA met gelijke hoeksnelheid roteren (zie figuur 30)_ 

B' , 
I , 
I 
I 

AI 
0 

A B BI 
0 

figuur 29 
Cayley'sfiguur voor de bepaling I'all de afmetillgen )'all de )'erz.,..agerde 
schakels 

figuur 30 

I 
I 

" I 
I 

I 
I 

I , , 

c 

Alternatieve vijfhoek, die de koppelstangbeweging )'an een vierzijde met 
een willekeurig gekozen gestelpunt Co produceert 
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Translerende staaf 

figuur 31 
ûrste zesstangenmechanismen met trans/erende staa! 
D,AAoD - l::.ABK. ODAKC - OAoABBo' OCDFK 
is een stangenparallelJogram 

Translerend vlak 

figuur 12 
Identieke ~·ierslallgen-k()ppelkr()mmen. die door alle plinten van vlak 4 
tI'orden vOQrtgebracht 

figuur 11a 
Ellipli5che beweging 
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4. Translatie mechanismen 

In 1964 ontdekte K. Hain zes zesstangenmechanismen. waarvan elk 
mechanisme was uitgerust met een parallelgeleide staaf. In deze 
mechanismen kwamen geen parallellogrammen voor. Bij de door 
hem gevonden mechanismen werd uitgegaan van twee koppelpunts- :
verzwagerde stangenvierzijden. waarvan de twee koppelpunten door 
een parallelgeleide staaf verbonden werden. Door het laten samen· 
vallen van twee van de vier gestelpunten, ontstond daarbij een 
vereenvoudiging die tot één van de gewenste zesstangenmechanis
men leidde. Deze historische afleiding heeft echter het bezwaar weinig 
inzicht te geven in het eindresultaat. Vandaar dat hier een andere 
afleiding wordt voorgestaan, die eenvoudiger is (zie figuur 31): 

1. Daartoe wordt uitgegaan van een willekeurige stangenvierzijde 
AoABBo die in de ontwerppositie wordt getekend. In het koppel
vlak wordt voorts een willekeurig geschikt koppelpunt K geno
men. 

2. Daarna strek-roteert men AoABBo om A, zoals punt B in K 
overgaat. Er ontstaat de vierhoek DAKC - AoABBo' 

3. Vervolgens maakt men LlAAoD star. Dit mag omdat .1AAo 
,..., LlABK, de koppeldriehoek. 

4. Ten slotte voegt men de dyade DFK toe en wel zó dfit DCKF een 
stangen parallellogram is. 

5. Onder weglating van de dyade ( = tweeslag) DCK heeft men dan 
een zesstangenmechanisme, waarbij de staaf KF parallel aan een 
vaste lijn in het gestel blijft bewegen. Dit volgt direct uit het feit, 
dat de staven AoBo. DC en FK steeds dezelfde hoeksnelheid 
hebben, nl. de hoeksnelheid nul «FK, AoBo) a). 

Men vindt een tweede oplossing wanneer de strek-rotatie om het 
punt B wordt uitgevoerd in plaats van om A. Voorts geven de twee 
verzwagerde stangenvierzijden volgens de stelling van Roberts ook 
ieder nog twee oplossingen. In totaal dus 6 oplossingen. 

Opga~'e: 
Construeer één van de resterende oplossingen, waarbij vierhoek 
AoABBo is vervangen door een verzwagerde stangenvierzijde. 

Een geheel andere oplossing waarbij gebruik is gemaakt van tand· 
wielen. is gedemonstreerd in figuur 32. 
In ditmechanisme transleert het in het punt K aangebrachte tandwiel 
t.o.v. het gestel, hetgeen dan wil zeggen, datieder punt van dat wiel 
een :elfde koppelkromme beschrijft als het pUilt K (en voorts natuur
lijk dat dit tandwiel geen hoekverdraaiingen meemaakt). 

figuur 11b 
Elliptische beweging 
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5. RechtgeleidingsmechanisDleo 

Men maakt onderscheid tussen exacte en tussen benaderde rechtge
leidingsmechanismen. 
Als voorbeeld van een exacte rechtgeleiding geldt de zg. Elliptische 
beweging. Daarbij rolt een cirkel binnen in een andere tweemaal zo 
grote cirkel. Ieder punt van de kleine rolcirkel beschrijft daarbij een 
middellijn van de grote buitencirkel (zie figuur 33a). 

Deze beweging kan ook worden voortgebracht door een bewegende 
staaf, waarvan de uiteinden langs twee vaste assen glijden (zie figuur 
33b). Ook de drijfstang van een gelijkbenig krukdrijfstangenmecha
nisme voert een elliptische beweging uit (zie figuur 34). 
Een mechanisme, waarbij dus een (koppel-)punt een recht lijnstuk 
beschrijft noemt men dan ook een exact rechtgeleidingsmechanisme. 
Er zijn ook mechanismen waarbij het beschrijvende punt een rechte 
lijn benadert. 
Voorbeelden hiervan zijn stangenvierzijden, waarvan het koppel
punt een benaderd rechte baan beschrijft. Vaak wordt uitgegaan van 
een stangenvierzijde die een symmetrische koppelkromme produ
ceert. Zie bijv. het mechanisme van figuur 35, waarbij AoA = BoB en 
AK=BK. 

In de symmetriestand van het mechanisme wordt daarbij het koppel
punt K in de buigpoo/ van die stand gelegd. Het koppelpunt door
loopt dan een buigpunt in zijn baan, waarbij sprake is van een 
driepuntsaanrakingmet de raaklijn aan de baan. Door de symmetrie 

figuur 34 
Richlingsverandering van een reeh/geleide beweging 
(Bron: "Das Kardankreispaar. AWF 601 B") 
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n=ku- ka 

S = SlO. }ä) --' ----------

ku cirkelloopkromme i.c. = buigcirkel 
k. = middelpuntskromme p = poolraaklijn 
c·-k = cirkeltak van k, n = poolnormaal 
c-k: = cirkeltak van k: ~ undulatiepunt 

r.c. keercirkel L'-" (punt van Ball) 

figuur 35 . . ... , 

Hel rechrgeleidingsmechanisme va 1 R. Roberts 

--------~~~~~~-------------, 

figuur 36 
Reclllgeleidingsmechanisme van Ghebyshev 
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[!.guur 37 
Rechtgeleidingsmechanisme van Hoeeken 

is dit echter in dit geval een vierpuntsaanraking met als gevolg een 
langere aanvlijing aan de rechte baan. Dit mech~nisme noemt men 
ook wel het rechtgeleidingsmechanisme van Roberts. 
Ook wanneer in de ontwerppositie de stangen gekruist zijn, is een 
rechtgeteidingsmechanisme te construeren. Dan ontstaat het recht
geleidingsmechanisme van Chebyshev (zie figuur 36). 

Toepassing van de stelling van Roberts verandert de symmetrievoor
waarden in AB = BBo = BK (zie figuur 37). Daarbij gaat de symme
trie-as door het vaste draaipunt Bo' Keuze van het koppelpunt K op 
dé buigcirkel geeft dan ook in dit geval aanleiding tot een vierpunts
aanraking met de baantangente van de koppelkromme. Er ontstaat 
het rechtgeleidingsmeehanisme van Hoeeken zoals in de figuur 
gedemonstreerd. 

Figuur 38 ten slotte demonstreert het rechtgeleidingsmechanisme 
(AoABBo) van Watt, dat door middel van de stelling van Roberts 
verbonden is met het rechtgeleidingsmechanisme van Evans 
(AoA'CCo en AA'CK). In dit geval is de koppelkromme weliswaar 
niet meer symmetrisch, maar blijft er wel sprake van een hoger 

. buigpunt, zodat ook dan de rechte lijn goed benaderd wordt. 

Het allerlaatste voorbeeld is het voorbeeld van de tuimelarmkraan 
van figuur 39, waarbij de koppelkromme de baantangente in de 
ontwerppositie eveneens vierpuntig raakt. Ook in dit geval is de door 
het toppunt doorlopen koppelkromme echter niet symmetrisch. 
Symmetrische koppelkrommen, waarbij het undulatiepunt U (met de 
vierpuntsaanraking) niet op de symmetrie-as ligt, bezitten vanzelf
sp~ekènd twee symmetrisch gelegen undulatiepunten Ut en U2 • In 
zulke gevallen krijgt de koppelkromme veelal een nabla-vormige 
gedaante (V). Zie de figuren 40, 41, 42 en 43. 

6. Plagiografen 

Dit zijn mechanismen, waarmee bepaalde figuren vergroot of ver
kleind kunnen worden. Meestal is er sprake van een in een koppel
punt gemonteerde schrijfstift, 'die de beweging van een pen in een 
sjabloon op een voorgeschreven schaal overbrengt. 
Een algemene vorm van de plagiograaf is te zien in figuur 44. Deze 
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Orthogonale hyperbool 

figuur 38 
Rechtgeleidingsmechal!isme val! Watt verbondel! met hel rechtgelei
dingsmechan:sme van Eval!s 

/ 
( 

\ 

c·cp 

/ 

• 

.~ , 

~ 
figuur 39 
Tuimelarmraam 

cp 

p 

wordt ook wel de Kempe-Burmester plagiograaf genoemd. Zij bes
taat uit een stangenparallellogram ABCD. Aan iedere zijde van het 
paralJellogram iseen starre driehoek bevestigd. De toppunten van de 
vier driehoeken zijl! de punten P, Q, R en S. Houdt men één van deze 
punten vast (öijv. het punt P) dan kunnen de overblijvende punten Q, 
Ren S aan elkaar gelijkvormige krommen beschrijven. Bij keuze van 
het parallellogram en bijvoorbeeld de toppunten Pen R, zijn daarbij 
e.chter Q en S niet meer willekeurig. De toppunten Q en S worden als 
volgt gevonden: 
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figuur 40 

Figuur 41 
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figuur 42 

Figuur 43 

a) Vul het parallellogram aan met de stangenparallellogrammen 
ADRT en BCRT. 

b) Creëer de starre, met LlABT (hierdoor wordt APBT een starre 
vierhoek). 

c) Strek-roteer de dyadc PTR om P en we! zó, dat T in A overgaat. Er 
ontstaat de dyade PAQ, waarvan, nu vanzelfsprekend, het punt Q 
een met R gelijkvormige kromme zal beschrijven dit gebeurt met 
de gelijkvormigheidsfactor PA/PT). Voor het nu gedefiniëerde 
punt Q geldt, dat LlADQ - LIPT A. Daar de laatste een starre 
driehoek is, moet dat ook het geval zjjn met LlADQ. Punt Q is dus 
vast verbonden met de zijde AD van het parallellogram. 

d) Op analoge wijze vindt men S door strekrotatie van de dyade PTR 
om P naar PBS. Voor het punt S geldt, dat LlBCS-LlPTB. 

De ontwerppositie van deze plagiograaf is getekend in figuur 45. 
Men zÎet, dat in deze 'gestrekte' positie, QS en PR evellwijdigzijn aan 
de zijden van het parallellogram, 

Een bijzonder geval onstaat, wan.neer a+ P= n. In dat geval is LlAPB 
een gestrekte driehoek. 

In het bijzondere geval, dat IX = ti = 0 komende 4 gelijkvormigheids
punten P, Q, R en S op één rechie lijn. Uitgaande van het parallello
gram ABCD geeft in zo'n geval iedere rechte 4 snijpunten met de 
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60" 72° 120" lSO° 

- I 0,2337 alb 0,1251 0,3210 0,3862 0.4236 0,4582 0,4692 0,4643 0,4419 0,3962 0,3098 

dlb 1,4086 . 1,3947 1,3772 1,3604 1,3492 1,3379 1,3340 1,3357 1,3433 1,3575 1,3798 

)'1 +37,27" +29,16° +20,83" + 12,42° +5,76° -3,97° -11,77° -19,22" -26,30° -32,98° -39,24° 

l'rA'. 79,84° 70,97° 63,75° 58,30° 55,13" 52,18" 51,24° 51,66° 53,57° 57,45" 64,68° 

(BoEo)/b 0,0795 0,1915' 0,3387 0.5173 0,6770 0.9316 1,1466 1,3551 1~II,72~ 1,8832 

{EoUdlb 0,0734 0,1586 0.2453 0,3228 0,3739 0,4293 0,4561 0,4657 0,4564 0,4225 0,3442 

() 48,58° 51,66° 54,07° 55,82" 56,85° 57,98° 58,70° 59,33° 59,92° 60,48° 60,95" 

ltJb 0,3507 0,6361 0.8284 0,9205 0,9281 0,8506 0,7271 0,5710 0,4007 0,2333 0,0878 

(px l)/b 0,0003 0,0029 om 11 0,0287 0,0521 0,1078 0,1798 0,2871 0,4541 0,7450 1,4150 

(px,)/b 0,0104 0.0858 0,2690 0,5454 0,7981 1.1719 1,4534 1,7110 1,9743 2,3183 3,0140 
-~ 

CPB 0,50" 1,98° 4,08° 6,28° 7,85° ,9,62° 10,46° 10,ó9° 10,24° 9,03° 6,72" 

er. 10,61 8,00 8,88 12,66 20,36 73,SO 2455,7 149,Q7 27,92 10,85 5,37 

Tabel 
Afmetingen van stangenvierzijden met symmetrische koppelkrommen en optimale overhrengingshoeken (111 = I1Z = I1minJ 

zijden, die daarbij als gelijkvonnigheidspunten(P, Q, Ren S) kunnen 
worden gebruikt. 
Een bijzonder geval ontstaat ook, wanneer men, uitgaande van de 
algemene plagiograaf, het gestel punt P met A laat samenvallen. [n 
dat geval valt ook Q samen met A en vindt men Smet L1BeS -- LlATB 
~ .1DRC. De vereenvoudigde plagiograaf, die dan ontstaat, wordt 
ook wel de plagiograaf van Sylvester genoemd 

figuur 44 

s 

p 

0,1943 

1,4007 

-43,15° 

74,19<> 

1,9677 

0,2250 

60,98° 

0.0177 

3.0960 

4,7130 

3,91° 
---

3,45 

Kempe-Burmes/er plagiograaf (Sylves/er's plagiograaf veralgemeni
seerd) 
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figuur 45 . 
Ontwerpposilie van de Kempe-Burmes/er plagiograaf ,. 




