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A1semene onderzoekmethoden van eindige verplaatsinsen van 

stangenmechanismen, en enise gevallen van passieve verbindingen 

door 

F.M. Dimentberg 

Gerapporteerd 17 november 1947 

Aan het vraagstuk van het bepalen van de stand van een stangenmecha-

nisme zijn artikelen gewijd door Baranov [IJ, Merzalov [12J, Dobrowolski [6J, 

Tavgelidze [13J en anderen. Dit probleem kunnen we voorlopig noe niet als 

opgelost beschouwen. Het construeren van ook maar een stand van het mecha

nisme, dat gegeven wordt door de afmetingen van de stangen, is op het 

ogenblik een bijzonder moeilijk probleem. 

In het onderhavige artikel wordt een algemene oplosmethode uiteengezet voor 

het probleem van het bepalen van de positie van stangenmechanismen, en 

van problemen die verb and houden met eindige verplaatsingen van zulke 

mechanismen. Het aangegeven probleem kan op de volgende manier geformu

leerd worden: Bij gegeven inwendige parameters (lengte van de stangen, 

de hoeken tussen de assen van de scharnieren, of andere grootheden) bij 

willekeurige gegeven draaiingshoek van de aangedreven stang de stand te 

construeren van het hele mechanisme. In dit artikel wordt met de aange

geven methode het probleem opgelost voor het 4-stangenmechanisme en voor 

5 stangenmechanismen t en wordt tevens aangegeven hoe in algemene zin deze 

methode gebruikt kan worden voor andere mechanismen. 

TEgelijk met het oplossen van het probleem van de plaatsbepaling worden 

de noodzakelijke en voldoende voorwaarden aangegeven voor de beweegbaar

heid van een mechanisme waarvan aparte paren het aanbrengen van passieve 

(overbodige) verbindingen toestaan, en uit deze voorwaarden wordt als 

gevolgtrekking een aantal bijzondere gevallen van mechanismen verkregen 

met zekere betrekkingen tussen de afmetingen van de elementen. 

Zo'n onderzoek is uitgevoerd voor 4-stangenmechanismen met cilindrische 

paren. 
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I. De ondVLzoe.kmmode 

Voor het beschrijven van eindige ruimtelijke verplaatsingen en voor de 

operaties op ruimtelijke glijdende vectoren is het zinvol om de methode 

van de schroefrekening te gebruiken. Volgens deze methode worden glijdende 

veetoren schroeflijnen en tevens operaties daarop beschouwd als complexen 

(dualen). Zulk een aanpak maakt het mogelijk om direct met glijdende 

vectoren en schroeflijnen in de ruimte te werken waarbij de formele analogie 

met de gewone vectoralgebra gehandhaafd blijft. Zes scalaire verge

lijkingen worden vervangen door een vectorvergelijking waardoor alle af

leidingen in een complexe vorm verkregen worden en waardoor de zaak aan

zienlijk vereenvoudigd wordt. 

De theorie van de complexe vectorschroeven is ontwikkeld door A.P. Kotelnikov 

in 1895 in zijn artikel dat gewijd is aan de schroefrekening [10J. Het 
. .. . ld b 1). d . h d d . h . n~et aanwezlg z~Jn van vo oende ronnen waar~n e in ou van lt se ~t-

terende boek, dat een bibliografische zeldzaamheid is geworden, uiteen

gezet wordt, geeft ons reden om een korte uiteenzetting te geven van een 

aantal grondprincipes van deze theorie en operaties op komplexe vectoren. 

Daarbij zullen we ons beperken tot slechts dat deel van het materiaal dat 

noodzakelijk is voor het vervolg van onze uiteenzettingen. 

Een paar van een vector en een moment stelt een bivector v~~r. Indien de 

as van de vector en de as van het moment samenvallen, gaat de biveetor 

over in een schroef, die we symbolisch als som kunnen voorstellen 

y + WP!! 

waarbij whet symbool is voor een operatie die een vector overvoert ln 

een meetkundig daaraan gelijk moment, geheten de operatie van Clifford. 

Daar de aangegeven operatie leidt tot een paar veetoren zal een herhaald 

uitgevoerde operatie een paar paren geven, dus 0, en daaruit voIgt dat 
2 de operatie w aan de eigensehap voldoet: w = 0. Daarom zullen we voor de 

beschrijving van schroeven, dus voor complexe vectoren, formeel gebruik 

maken van de theorie van de complexe getallen 

a = 

waarbij aO en a 1 reele getallen zijn en w de eenheid die voldoet aan de 

eigenschap w2 ~ O. (Deze getallen noemen we ook duaal.) Het getal aO noemen 

1) E b h'" h f .. . [J en esc rlJvlng van se roe rekenlng v~ndt men In 8 van D.N. Zeliger. 
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we het hoofddeel of het reele deel, en a] het momentdeel van het com

plexe getal a. 
Bet 0 zijn van a is slechts mogelijk indien a

O 
= 0 en a 1 = o. 

a· 5 indien aO = bO en a) - b
I

, 

Optellen en aftrekken onderscheidt zich niet van optellen en aftrekken 

bij gewone complexe getallen. Op grond van de eigenschap van de operatie 

w verloopt vermenigvuldigen en delen als voIgt 

(I. I) 

(I .2) (met b O of. 0) 

Indien we de getallen a en 5 voorstellen in de gedaante a = ao (1 + ooa)/ao) 

en 5 = bO(1 + oobl/bO) en we lao' en lbo' de moduli noemen, en a)/aO en bi/bO 
de parameters van de complexe getallen, dan zien we dat bij vermenig

vuldigen en delen, de moduli vermenigvuld:i.gd (gedeeld) worden, en de para

meters opgeteld (afgetrokken) worden. 

Machtsverheffen en worteltrekken: 

(1. 3) 

(J. 4) (met aO of. 0) • 

Met name gaat het kwadrateren en het nemen van de vierkantswortel als voIgt: 

(J.5) 

(1. 6) (met aO of. 0) • 

De voorstelling van een willekeurige functie van de complexe grootheid 

aO + ooa l ziet er als voIgt uit: 

(I. 7) 



4 -

Deze uitdrukking krijgen we uit ,~ formule van Taylor indien we alle 
i termen weglaten die machten van ~rbevatten met exponent groter dan I. 

Uit de beschreven uitdrukking kunnen we ook krijgen dat het reele deel 

van een formule gelijk is aan een functie van het reele deel. 

Indien we een complexe hoek ii = Cto + WCt] geven die gevormd wordt door 

twee rechten in de ruimte, waarbij Cto een gewone hoek tussen eenheids

vectoren op de assen van de rechten is, en Ct
l 

de kortste afstand tussen 

beida rechten is, dan za1 de trigonometrische functie van de complexe 

hoek er als vo1gt uitzien: 

( I .8) 

Voor complexe geta1len b1ijven a11e gelijkheden uit de gewone algebra en 

trigonometrie van kracht, en tevens blijven aIle stellingen en formules 

uit de differentiaal- en integraalrekening ge1den. 

In het nu volgende zUllen we ook vierkantsvergelijkingen metcomplexe 

coefficienten moe ten beschouwen, 

(J.9) ax2 
+ ox + c = 0 

met 

De wortel hiervan za1, in het algemeen, complex zijn. Ze wordt, op for

me1e manier, bepaald a1s de wortels van een reele vierkantsvergelijking. 

Met x = Xo + WX 1 kunnen we in (1.9) het reele deel scheiden van het 

momentdeel, en dan krijgen we 

(1.10) 

(1.11) 
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en voorts 

x = o 

Opdat de vergelijking reele wortels heeft is noodzakelijk dat xl = 0, en 

dan moet Xo voldoen aan twee vergelijkingen: 

(I. 12) 

(J. 13) 

Dan moet de resultante van de vergelijkingen (1.12) en (1.13) gelijk 

zijn aan 0: 

ao b
O Co 0 

0 aO b
O Co 

(I. 14) = -(aOb 1 - a1bO)(bOc l - blcO) + (aOc l - alcO) 
a l b i 

c 1 0 

0 a
l b J c 1 

2 = 

(1.14) geeft de noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor het bestaan van 

een reele wortel van een vierkantsvergelijking met complexe coefficienten. 

Indien het linkerlid van (1.10) een volkomen kwadraat is, dan is 

en dan vervalt (1.11), zodat het momentdeel van de wortel onbepaald is. 

Indien we de eenheidsvector vermenigvuldigen met een complex getal dan 

krijgen we een schroef waarvan de hoofdvector gelijk is aan het hoofddeel 

van het getal. De schroef kan beschouwd worden als een vector met complexe 

modulus (tensor). Bij vermenigvuldigingen van een schroef met een complex 

getal wordt de modulus van de hoofdvector vermenigvuldigd met het hoofd

deel van de factor, en de parameter van de schroef wordt opgeteld bij de 

parameter van de factor. 

Opera ties op de complexe vectoren onderscheiden zich formeel niet van 
A A A A 

operaties op gewone vectoren. Voor twee schroeven gl = R1Q 1 en g2 = R2U2 
met complexe moduli RI en R2, en u1 en u2 eenheidsvectoren die de dragers 

van de schroeven niet snijden, die een complexe hoek a = aO + wa
l 

vormen, 

hebben we de volgende operaties: 

o . 
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a: Scalaire vermenigvuldiging 

... ... 
(1.15) B1-BZ = RIRZ(Y1'YZ) = RIR2 cos a 

en met name geldt voor de glijdende eenheidsvectoren ~1 en U2 

(J. 16) U·J'j ... cos a . -I '::2 • 

dus scalaire vermenigvuldiging geeft een getal. 

Indien we in het rechterlid van (1.15) het reele deel scheiden van het 

momentdeel dan krijgen we: 

RIR2 cos a '" (R1 + tORi)(Rz + tORZ) (cos 0. 0 - tOo. sin 0.
0

) = I 

(1.17) 

aJ W' R'] '" R1RZ cos 0. 0 + to R; + R~ cos a O - a 1 sin 

Het reele deel van het scalaire product van schroeven is het scalaire 

prodcut van de hoofdvectoren, en het momentdeel is de mogelijke coefficient 

van twee schroeven. Bij de eenheidsvectoren krijgen we, bij scheiding van 

reeel- en momentdeel, dat het reele deel van het scalaire product de pro

jectie geeft van een vector op de richting van de ander en het momentdeel 

het relatieve moment van de eenheidsvectoren. 

Het scalaire product wordt 0 als de vectoren elkaar snijden onder een rechte 

hoek. Voor snijdende vectoren is het scalaire product reeel. Als echter de 

vectoren onderling loodrecht zijn maar niet snijden dan is het reele deel 

van het scalaire product gelijk aan 0 en het momentdeel ongelijk aan O. 

b: Vectorproduct 

Het vectorproduct van twee complexe vectoren - schroeven - stelt een schroef 

voor waarvan de as onder een rechte hoek de assen van de gegeven schroeven 

snijdt en waarvan de modulus gelijk is aan het product van de moduli en de 

sinus van de complexe hoek tussen de assen; dus 

(1. 18) 

Met name geldt voor de glijdende eenheidsvectoren §l en §2 

(1.19) 

Het vectorproduct wordt 0 als de assen van de gegeven vectoren samenvallen. 
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Indien deze assen evenwijdig zijn dat gaat het vectorproduct over in 

een moment, dat is een vector met reeel deel O. 

c: Gemengd product 

Het gemeIflgd product wordt formeel op dezelfde manier gedefinieerd al8 in 

de gewone vectoralgebra, en weI 

(1.20) 

Het gemengd product wordt 0 als drie schroeven lineair afhankeIijk zijn 

(in complexe zin), hetgeen dan en slechts dan mogelijk is als hun assen 

door een loodlijn gesneden kunnen worden. 

Na de invoering van deze drie operaties op complexe vectoren gaan we nu 

over tot het definieren van eindige draaiing. 

Zij gegeven een of ander 'vast lichaam dat een draaiing uitvoert over een 

eindige hoek ~ rond een as met eenheidsvector ~ (fig. 1). Verbind een 

willekeurig punt A van de as met een punt M van het lichaam door middel 
-+ . 

van de verschilvector ~1 == AM en, ervan uitgaand dat deze vector vast ver-

bonden is met het lichaam drukken we nu de positie van deze vector, ~i' uit 

na de draaiing. Hiertoe voeren we in "de vector van eindige draaiing" l;!, 

die gericht is langs de draaiingsas in de richting van waaruit lore de 

draaiing zien tegen de wijzers van de klok in, en waarvan de grootte 

gelijk is aan hd = ~ == tan l' Zoals bekend
2

) geldt voor ~; == AM' 

(1.21) 

of, anders 

(1. 22) 

Bijzondere gevallen: 

a) 

(1. 23) 

2) Z' L" . [ ] 1e 01 tSJ ansk1 11 • 



l 
u - J -

Fig. 

b) 

(1. 24) ,!.11 = (~'~1 )~ + (~ x ~1) . 
c) cp is "klein" (cos cp 1'1$ 1 , sin cp;:::;cp): 

(1. 25) '!!1 = '!!J + ('!! x !:!l)CP . 
Het laatste geval komt overeen met de theorie van kleine draaiingen. 

Bij het uitvoeren van twee eindige draaiingen CPI en CP2 achter elkaar 

rond elkaar snijdende assen met eenheidsvectoren '!!J en ~2 hangt het 

resultaat af van de volgorde van die draaiingen. De nieuwe positie ~3 

van de verschilvector na twee draaiingen van het lichaam rond ~1 en '!!2 

kan vastgelegd worden door 2 maal achter elkaar de formule (J.21) te 

gebruiken • Een tweevoudige draaiing kan echter vervangen worden door 

een resulterende draaiing. Deze laatste wordt gekarakteriseerd door de 

vector van eindige draaiing ~12 - ~J2 tan CPJ2/2, bepaald door 

(1.26) 

= 
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Met name is de resulterende vector van eindige draaiing die equivalent is 

met twee draaiingen over een hoek n rond de assen ~1 en ~2 voor te stellen 

door 

(1.27) 
~I x ~2 

w == -12 U'u • 
-I -2 

Uit deze formule volgt tan ~12/2 = tan ~, ~12 = 2a (a is de hoek tussen 

~I en ~2); dus een algemene draaiing wordt uitgevoerd over een hoek die 

gelijk is aan het 2-voud van de hoek tussen de assen ~l en ~2' Omgekeerd 

is elke draaiing over een hoek ~ rond een as u voor te stellen als het 

product van twee halve draaiingen rond assen die Ioodrecht staan op ~ en 

die een hoek ~/2 maken. 

Beschouw nu een complexe draaiing, of, wat hetzelfde is, een schroefver

plaatsing van een vast lichaam ten opzichte van een as met eenheidsvector 

g, zie fig. 2. Laten we het beeid bepalen van een willekeurige rechte 

die vast verbonden is met het Iichaam en die v66r de draaiing een eenheids

vector Yl had. Na het uitvoeren van de draaiing over een complexe hoek 

~ = ~O + w~l gaat de vector glover in gi, waarvan de Iigging bepaald 

wordt met behulp van de complexe draaiingsvector w, gelegen op de as van U 

en met modulus 

De nieuwe ligging van gi wordt volgens de complexe formule van eindige 

draaiing voorgesteld door 

(l .28) 

die zich van (1.21) onderscheidt doordat hierin de vectoren verondersteld 

worden glijdend te zijn en het getal $ complex is. 3 

3 
De juistheid van de formules voor eindige draaiing in complexe zin voor 
een schroefverplaatsing voIgt uit een stelling van Kotjalnikov. Uitge
breider bewijs is gegeven door Katslitsinin [9J. 
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Bijzondere gevallen: 

a) Schroefverplaatsing $ = ~ + w~l (een halve draaiing met slip). 

In dit geval is cos $ = cos(~ + w~l) = -} , 

sin $ = sin(~ + w~l) = w~l ' 

en dus 

(1.29) 

b) Glijding $ == w~ 1 ; hier geldt 

cos $ = cos(O + w~l) == 

sin $ = sin(O + w~l) = Wql 1 

dus 

(J .30) 

fig. 2. 

/ 
I 

/ 

/

"" /" 

r 
I 
\ 

Voor twee achtereenvolgende schroefverplaatsingen ten opzichte van niet

snijdende assen met eenheidsvectoren ~1 en ~2 geldt de complexe optellings

formule, analoog aan (1.26). De resulterende complexe vector van eindige 

draaiing ~12 wordt gegeven door 
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i 

I 
!!12 = [~ wI + W - ~ ~ 

I - w.w - -2 :: I x ~2 J == 
-I -2 

(I.31) 

= 

fig. 3. 



Beschouw een 4-stangenmechanisme (fig. 3). De betekenis van de verschil

lende grootheden is aangegeven in de figuur. In het algemene geval zul

len we veronderstellen dat aIle grootheden a O' 80 , YO' 00' at' PI' Y1 en 6, 

ongelijk zijn aan O. 

In het beschouwde 4-stangenmechanisme kunnen we in scharnier 1 een 

draaiend paar veronderstellen,in de andere scharnieren 

De stang 1-2 zullen we de aandrijvende8tang4~oemen, 
van deze stang ten opzichte van de stang 1-4 zij $ = ~O 
hoek van de stang 4.3 ten opzichte van de stang 1-4 zij 

cilindrische paren. 

de draaiingshoek 

+ wk, de draaiings

~ = ~ + wn en de o 
draaiingshoek van stang 3-2 ten opzichte van stang 3-4 zij X = Xo + wm. 

We zoeken nu het verband tussen $ en $, en tussen $ en X. 

a) Ret verband tussen $ en ... 
1/1. 

Laat ons tijdelijk de stang 2-3 verwijderen en de andere stangen leggen 

we in een lijn, zoals aangegeven in fig. 4. 

fig- 4. 

/, 
/ 

4)Een stang is het kortste verbindingslijnstuk tussen de assen van twee 
scharnieren. 



- 13 -

Vorm nu een willekeurige stand van het mechanisme op de volgende manier: 

Draai stane 1-2 rond as lover een willekeurige hoek ~O en geef hem een 

eenparige verplaatsing langs die as over de lengte k (die we bekend ver

onderstellen), dit is een complexe draaiing ~ = ~O + wk; de stang 4.3 

draaien we rond de as 4 over een complexe hoek W = ~o + wn. Nu moe ten 

we blijkbaar voldoen aan de voorwaarde dat de complexe hoek tussen de 

assen 2 en 3 gelijk is aan g = So + wS 1, hetgeen de betrekking geeft tus

sen ~ en W. Indien we k opvatten als een constante grootheid bij wille

keurige ~O dart kunnen we daarmee een zuiver draaiende verplaatsing rond 

de as 1 aangeven, terwijl de beweging langs de as 4 in het algemeen een 

schroefbeweging zal zijn. 

Na draaiing gaan de eenheidsvectoren §2 en §3 van de assen over in §2 en §3' 

Om deze uit te rekenen voeren we vectoren in van eindige draaiing (complex), 

§1~ en §4~' waarin 

(2.1) 

De nieuwe posities §; en §3 kunnen we nu uitdrukken met behulp van complexe 

formules van eindige draaiing (1.28) op de volgende manier: 

(2.2) ""I 1 _ $2)u 2 C' ... ) ...... 2 + 2(§1 §2)<P] Y2 =~[(1 + !:! I '!:!2 !:! I <P x 
I + ~2 . -2 

"'" -.l.-[ (1 ... 2)", 2 C' ... ) ... ",,2 2(§4 §3)'l!]· Y3 
= - 'l! !:!3 + !:!4'!:!3 !:!4'l! + x 

1 + 1j/2 

(2.3) 

Indien we nu de gelijkheden (2.2) en (2.3) scalair met elkaar vermenig

vuldigen, krijgen we het volgende: 
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Omdat u' ·u' -2 -3 

-cos Y' 

en we bedenken dat aile scalair-vectorvermenigvuldigingen van drietallen 

vectoren 0 zijn (zulke vectoren worden gesneden door een gemeenschappelijke 

loodlijn), dan krijgen we de volgende complexe kwadratische vergelijking: 

{[ (A A A) A] [ (A A A) AJA2 _2 cos ° - a - Y - cos S + cos 0 + a - Y - cos B ~}~ + 

(2.4) + 4 sin a sin y$~ + [cos (6 - ~ + y) - cos 6] + [cos (6 + ~ + y) + 

- cos 

of, afgekort, 

(2.5) 

waarin 

(2.6) 

o . 

+ w[ - (01 + at - y1)sin(oO + aO - YO) + 8} sin PO] ; 

o = bO + wb} = 4 sin aO sin YO + 4w(a 1 cos aO sin YO + 

+ Yl sin aO cos YO) ; 
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Het scheiden van reeel- en momentdeel in (2.5) geeft twee vergelijkingen 

(2.7) 

(2.8) 

waaruit we het reele-en het momentdeel van ~ krijgen: 

(2.9) 

'¥ 1 = 

(2.10) 

De draaiingshoek en de eenaprige verplaatsing van de stang 4-3 wordt uit

gedrukt met behulp van (2.1): 

(2.11) I/Jo = 2 arctg \flO' 

De formules 2.9 - 2.11 lossen het probleem op voor het vinden van de 

hoek I/JO en de verplaatsing n die de positie bepalen van stang 4-3 bij 
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gegeven draaiingshoek ~o van de aandrijfstang 1-2, en derhalve lossen ze 

het probleem op van het vinden van de positie van het mechanisme. 

Merk nog op dat in de gevonden oplossing de gezochte grootheden slechts 

uitgedrukt zijn ~n inwendige parameters van het mechanisme en de draaiings

hoek van de aandrijfstang. De grootheden die de een of andere begintoe

stand van het mechanisme karakteriseren, ontbreken hier. 

Voor het bekende mechanisme van Bennett, dat een bijzonder gevai is van 

het hier beschouwde 4-stangenmechanisme, geldt 

tengevolge waarvan (2.4) de gedaante 

. (A A) 2 2 . A . (A A)~2 0 s~n B - a ~ + Sln a¢~ - s~n S + a ~ = 

krijgt. 

Hierin zijn 4> en ~ reeel, daar in de scharnieren een zuivere draaiing plaats

vindt met k = n = O. 

Als we nu de vergelijking
5

0plossen, dan krijgen we de bekende formule 

~ = tg ! 1PO 
sin aO ± sin So I 

• '( Q) tg :1 CPo • Sln aO - ""0 

Het beschouwen van de complexe vergelijking (2.5) en zijn reele dee I (2.7) 

laat zien dat deze formeel vergelijkbaar zijn. Dit voIgt uit de algemene 

eigenschap (1.7). De mechanische betekenis van deze eigenschap is in dit 

geval de volgende: indien we in (2.6) nemen at = 8} = Yl = 0] = 0 dan gaat 

het mechanisme over in een sferisch mechanisme (aIle assen gaan door een 

punt) terwijl (2.5) samenvalt met zijn reele deel (2.7). Dus, het reele decl 

van (2.5) beschrijft een zodanig sferisch mechanisme dat met het gegeven 

stangenmechanisme dezeIfde asrichtingen heeft in de ruimte. 

Als, omgekeerd, in de vergelijkingen die betrekking hebben op het sferisch 

mechanisme, de coefficienten complex gerekend worden, dan zal de vergelijking 

5 Een analoge vergelijking wordt ~n artikel [5J afgeleid. 
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) 
, 
I 

een algemeen stangenmechanisme 1:Lschrijven. 

Het is noodzakelijk om op te melJ~en dat het idee om een sferisch hulp

mechanisme te beschouwen, ander!~ gezegd, om een sferische afbeelding in 

te voeren, met het doel om het ~tangenmechanisme zelf te bestuderen, 

toegeschreven moet worden aan DObrowolski, die met deze methode een reeks 

van vraagstukken heeft opgelost ([6J, [7J). 

Bij het gebruik van de complexe vectormethode van Kotelnikov komt de inter

pretatie van dit sferisch mechanisme vanzelf naar voren als gevolg van de 

boven aangegeven eigenschappen van het reele deel van een functie van 
6 complexe grootheden van de gedaante a

O 
+ wa1, 

b) Het verband tussen p en g. 

Om het verb and tussen ~ en X te bepalen maken we het mechanisme los in 

het scharnier 2 en maken we de gezochte hoeken 0 door de assen van de 

stangen }-2 met 1-4 en 3-2 met 3-4 te laten samenvallen 

(fig. 5), Vervolgens draaien we de stang 1-2 rond de as lover een com

plexe hoek ~ = ~O + wk en de stang 3-2 rond as 3 over hoek X = Xo + wm, 

rekening houdend met de voorwaarde dat de eenheidsvectoren 0' en 0" van -2 -2 
de assen 2' en 2" voor en na draaiing dezelfde complexe hoek met as 4 

maken. Indian aan deze voorwaarde voldaan wordt kunnen we zonder ~ en 

X te veranderen de aangegeven assen laten samenvallen door middel van een 

schroefbeweging in scharnier 4, en beide eenheidsvectoren Q2 gaan daarbij 

over in dezelfde vector QZ' 
We voeren nu vectoren van eindige draaiing Ql~ en Q3X in, en met 

X tg ~ X 
m tg2 

! XO) = Xo + wX1 = = tg! Xo +w2'(1 + = 
(2.12) 

6 

m X2) = Xo +w2'(J + 
0 

De mogelijkheid om de formules, die be trekking hebben op het stelsel 
vectoren die door een punt gaan, uit te breiden tot een stelsel vectoren 
van een willekeurige ligging in de ruimte door het vervangen in deze 
formules van de reele grootheden door complexe grootheden van de gedaante 
aO + wa 1 stelt een zogenaamd "verplaatsingsprincipe" voor, of een "principe 
van uitschuiven", geformuleerd in het genoemde werk van Kotelnikov. Dit 
principe geeft ons de mogelijkheid om automatisch aIle betrekkingen te 
krijgen die zowel van de richting afhangen als van de onderlinge afstanden 
van de assen in de ruimte, Merk op dat door sommige auteurs het genoemde 
principe van verschuiving ten onrechte wordt toegeschreven aan Study. 
Overigens is in het belangrijkste werk van Study [16J (1901-1903), gewijd 

aan de schroeftheorie, reeds een verwij zing aanwezig naar het werk van Kotelnikov 



kunnen we de 

(2.13) "" ;:2 

(2.14) Qi 

fig. 5. 

- 18 -

nieuwe positie gi tweemaal aangeven: 

t [(I = 
+ ~Z 

1 [(1 = 
+ X2 

I \ 

~ 

\ 
\ 

",2) "-
-!p ;:2 2('" A) ........ 2 

+ ;: 1 ';:2 ;: 1 q; 

- X2)Y2 2('" A)'" i 2 
+ !:!3·!:!Z!:!3 

2' J 

f-
t\ I 

/,\ 2 

4 

1 '( 

'P \ / \ 

+ 2(Q] x Q2)$J; 

... 
+ 2(Y3 x YZ)X] 

S 
\ 

\ 

We vermenigvuldigen (2.13) en (2.14) scalair met g4' bedenken dat 

Q2· g4 = cosCc - a)~ Y2· Q4 = cos(y - s), Yt·Y4 = cos 8, 

u ·u·u = u ·u·6 = 0 -1 -2 -4 -3 -2 -4 

halen Q2·Q4 buiten haakjes, en verkrijgen de volgende complexe vergelijking tuss 

$ en :X. 

{[ (- A) (~"')J [ ("" ... ) ("" "')J_2 ... 2 cos S + Y - cos 0 - a + cos 6 + Y - cos 8 + a ~}X + 

(2.15) 
+ [cos(S - y) - coscg - ;;) J + [cosq~ - y) - cos(g + ~) J~2 = 0 

of, afgekort, 

(2. 16) 



waarin 

(2.17) 
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+ w[- (8 1 - y])sin(80 - YO) + (01 - a 1)sin(00 - aO)]; 

Q = QO + wQl[cos(80 - YO) - cos(oO + aO)] + 

Als we het reele en momentdeel van (2.17) scheiden, dan krijgen we de vol

gende twee vergelijkingen 

(2.18) 

(2.19) 

waaruit we vinden 

(2.20) x =~ o 

(2.21 
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(2.22) 2 arctg Xo ' m = 

c) Ret punt van onbepaalde slip 

In formule (2.9) voor ~o kan de betrekking onder het wortelteken 0 worden 

voor zekere waarden van ~o' In dat geval zal het linkerlid van (2.7) over

gaan in een volledig kwadraat en dan zal het momentdeel van de oplossing, 

dat is de grootte van de doorschuiving in scharnier 4, onbepaald worden. 

Ret LS duidelijk dat dit zal plaatsvinden bij waarden van ~o die voldoen 

aan de vergelijking 

(2.23) 

Laten we nu kijken naar de mechanische betekenis van het 0 worden van de 

uitdrukking onder het wortelteken in (2.9), of, wat hetzelfde is, van de 

voorwaarde (2.23). 

Op grond van (2.6) kunnen we de coefficienten van (2.23) uitrekenen. 

We krijgen dan: 

sLn x 

x sin sin = 

= 4 SLn sLn x 

x sin 
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(2.24) 

• 
Aan de andere kant hebben we op grand van (2.17) 

(2.25) 

= cos 20.0 + cos 280 + cos 2yO + cos 2°0 - 4 cos 0.0 cos 80 cos YO cos °0 . 

Vergelijken we (2.24) met (2.25) dan vinden we 

zodat (2.23) gelijkwaardig ~s met vergelijking 

(2.26) 
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Vergelijking (2.26) heeft de volgende wortels 

Po 
en p' 

o 

Wanneer men deze wortels in (2.20) substitueert vindt men Xo = 0 respectievelijk 

Xo = ~. In beide gevallen blijken de stangen 2-3 en 3-4 evenwijdig aan elkaar 

te zijn en de assen van de scharnieren 2, 3 en 4 evenwijdig aan een vlak. Ret 

is volkomen duidelijk dat we hierbij de as van scharnier 3 op een willkeurige 

manier evenwijdig aan het gegeven vlak kunnen verplaatsen, waarbij we geen 

draaiing van het mechanisme uitvoeren. Bij zoln verplaatsing zullen de af

standen van de assen 3 tot de assen 2 en 4 niet veranderen en derhalve zal 

• een onbepaalde slip plaatsvinden in de cilindrische paren. Zodoende komt de 

onbepaaldheid van de slip langs de assen van de scharnieren overeen met die 

waarden van ~O waarbij de stangen die samenkomen in scharnier 3 parallel komen 

te liggen. 
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Van groot belang is het geval waarbij de slip in de scharnieren identiek 0 

is omdat het dan mogelijk is om passieve verbindingen aan te leggen. 

Broejewits [2J heeft de algemene voorwaarde geformuleerd voor het bestaan 

van passieve verbindingen. Deze voorwaarde komt op het volgende neer: Ret 

mechanisme heeft pas sieve verbindingen in dat geval dat een of andere van de 

snelheidsvergelijkingen die overeenkomt met de momentane toestand in een 

identiteit overgaat voor een willekeurig tijdsinterval, en, wat hetzelfde 

is, voor een willekeurige toestand van het mechanisme. Op grond van deze 

voorwaarden worden in dit stuk gevallen beschauwd van passieve verbindingen 

... van een aantal bijzondere mechanismen. Ret gebruik van het principe van 

Braejewits in het algemene geval vereist de avergang van de ene toestand 

van het mechanisme naar de andere en hangt af van de oplosbaarheid van het 

probleem van de eindige verplaatsingen. 

Buskens [3J onderzocht het 4-stangenmechanisme met passieve verbindingen 1n 

drie cilindrische scharnieren en taande aan dat dit hetzij sferisch, dan 

weI planair, dan weI een Bennett mechanisme kon zijn. Gevallen waarbij passieve 

verbindingen uitsluitend optraden in een of twee scharnieren heeft hij niet 

bekeken. In het werk van Buskens wardt eerder gedaan onderzaek van Berchovski 

[4J verder uitgediept. 

Door gebruik te maken van de uitdrukkingen vaor eindige verplaatsingen op 

grond van de afgeleide verge1ijkingen (2.4) en (2.13) zu1len we aantonen 

hoe de voorwaarden eruitzien voar het a1 dan niet aanwezig kunnen zijn van 

passieve verbindingen in geisoleerde scharnieren van het 4-stangenmechanisme. 

Deze voorwaarden zullen een gevo1g zijn van de eisen die rechtstreeks aan de 

verplaatsingen gesteld worden. Ret zou ook mogelijk geweest zijn om aan te 

tonen dat de voorwaarden van Broejewits hierbij eveneens vervuld zul1en zijn. 

Laten we eerst stilstaan bij het geval van paarsgewijs snijdende stangen 

(k = n = 0 of k = m = 0). De voorwaarde tot de mogelijkheid van een zuivere 

draaiing in scharnieren 4 en wordt hierbij teruggevoerd tot de voorwaarde 

van een reele oplossing van de verge1ijkingen (2.4) met comp1exe coefficienten. 

Ais we ~ en ~ reeel veronderstellen en gelijk aan ~O en 0/0' dan krijgen we 

na scheiding van reeel- en momentdeel: 
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(3.1) 

(3.2) 

Opdat ~O zowel aan (3.1) als aan (3.2) voldoet moet de resuitante van deze 

vergelijkingen 0 zijn 

2 
bOtO 

2 2 2 2 aO + AO~O bO•O Co + CO• O aO + AO·O Co + CotO 
(3.3) - o , 

2 . 

b t • O 
2 2 2 a l + Al~O bJIO c, + CJto a

l + AttO c 1 + CttO 
I 

Hieruit krijgen we aIle noodzakelijke en voldoende voorwaarden voor de moge

lijkheid van het aanleggen van passieve verbindingen in het scharnier 4 (hier

bij leggen we geen enkele voorwaarde op aan de scha~nieren 2 en 3:). 

Voor het vaststellen van bijzondere gevallen van mechanismen met passieve ver

bindingen is het noodzakelijk om de gevallen met passieve verbindingen te 

analyseren waarbij het Iirtkerlid van (3.3) 0 wordt. 

1. Veronderstel dat aI' AI' bo' b I , c] en c] aIle ongelijk aan 0 zijn. We ont

wikkelen het linkerlid van (3.3) ineen polynoom in ~O en krijgen 

Opdat dit polynoom (identiek) 0 is, moe ten aIle coefficienten 0 zijn: 
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(3.4) 

A b 
Uit de derde betrekking voIgt hetzij AO = bO dan weI 

eerste betrekking in aanmerking genome!, voIgt dat dit 

Evenzo geldt 

Co bO . c: = ~ , waaru~t, de 

atlebeI moet gelden. 

De laatste betrekking van (3.4) kunnen we, weer in verband met de eerste, op 

de volgende manier schrijven: 

(3.5) 

AO bO Co 
Aangezien evenwel -- = -- = -- is (3.5) een gevolg van de overige identiteiten. 

Al b I C I 
Dus kunnen we in plaats van (3.4) de volgende onafhankelijke betrekkingen be-

schouwen: 
( 

t
V1 - A] bO 

= 0 b
O

C1 - b}Co = 0 

(3.6) 

aOb} - a b = 0 bOc} - blcO = o . 1 0 

Door aftrekken onstaat uit 0.6): 

{lao - AO)b 1 - (a1 - A1)bO 
:: 0 (a - cO)b 1 - (a - cJ)bO 0 

0 1 
(3.7) 

(cO - CO)b t - (c l - CI)bO = 0 (AO - CO)b 1 - (AI - CJ)bO o . 

Op grand van (2.6) hebben we dan 
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c - c = cos(oo + Y - ao)-cos(oo + YO + ao) = 2 sin(oo + Yo)sin aO o 0 .0 

a - c = cos (00 - a - YO) - cos(oo - a + YO) == 2 sin(oo - ao)sin YO o 0 0 0 

A - C = o 0 cos (00 + a -0 Yo)-cos(oo + ao + YO) == 2 sin(oo + ao)sin 

De betrekkingen (3.7) stellen de voorwaarden voor waaronderde verhoudingen 

van de volgende complexe grootheden reeel zijn: 

Deze 

of, 

'" a - A = 2 sin(6 - y)sin a 
B 4 sina sin y 

... c - c = 2 sin(6 + x)sin a 

b 
.... 

4 sin a sin Y 

a - ... 2 sin(6 - ;) sin .... c Y = 
b 4 sina sin y 

A - .... 
sin(6 + a) sin " C 2 X = ... 
4 sina sin y b 

sin y 

= ! 1 sin (~ + y) 
sin y 

== ! 
sin(& - ;) 

sin a 

1 sin(8 + ;) 
2 

sin a 

formules zijn gelijkwaardig met de volgende betrekkingen: 

Y1 sin(oO - YO)cos Y -0 (°1 - Y )cos(o -1 0 YO)sin YO 

YI sin(oO + YO)cos Y -0 (°1 + yl)cos(oO + Yo) sin YO 

a l sin(oO - (lO)cos a -0 (°1 - a )cos(o -
1 0 etO)sin aO 

a l sin(oO + aO)cos a -0 (°1 + etl)cos(oO + aO)sin eto 

na vereenvoudiging 

Y) sin °0 == °1 sin YO cos(oo - Y ) 0 

Y1 sin °0 == 0] S1.n YO cos(oO + yO) 

a] sin °0 = °1 sin aO cos(oO etO) 

et) sin °0 = °t sin aO cos CoO + aO) 

0 

= 0 

= 0 

0 

YO . 



waaruit volgt 

hetzij 
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a) a = Y I 1 = 01 = S) = 0, hetgeen een sferisch mechanisme geeft 

dan wel 

b) aO = YO = a 

zodat hetzij 

bl) a1 = Y
1 

= 0, een identiek mechanisme, 

dan wel 

b2) 00 = So = 0, een mechanisme dat (bij a 1,SI'Y I en o} ~ 0) planair is. 

Dit geval geeft dus geen enkel nieuw mechanisme. 

2. Veronderstel nu dat AO = A1 = Co = C
1 

= 0, en dat de andere grootheden 

verschillend van a zijn. Dan is aa = YO en So = ± 00' 

In plaats van (3.3) hebben we nu 

(3.8) 

Er geldt 

a = a - A = 2 sin(s- a)sin a, C = C - c = - 2 sines + ~)sin a. 
De voorwaarde (3.8) kan op de volgende manier worden voorgesteld: 

(3.9) 

waarbij Mom met momentdeel van het complexe getal voorstelt. 

Indien we a, b en C vervangen door hun waarden dan krijgen we 

. 4 
S1n M ~in(S - ;)lJ M L~in(B + ~j _ . 4 (D _ ) IM ~in(S + a~}2 0 aO am ..... om ..... s1n...,0 aO 1. am . A.... -

s1n a s1n a s1n(S - a) 

of 

x [(SI +at)cos(Sa+ao)sin aO-a1 cos aO sin(SO+aO)] + 

[(SI +at)cos(SO+aO)sin(SO-aO) - (SI-a)cos(SO-ao)sin(SO+a:))J2 - 0 . 
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Na herleiden gaat dit over in 

[/3 cos(S - a )sin a - a sin 80J[(31 cos(SO + aO)sin aO- a} sin SOJ + 10001 

- [0 s1.'n 2N N s1.'n 2°
0

J2 _ 0 .., I ""0 - "" 1 I..l 

of, uiteindelijk, 

Zodoende krijgen we dan 

(3.10) 

. 2 S1.n 

die het bekende mechanisme van Bennett karakteriseren. Hetzelfde krijgen we 

als aO = a 1 = Co = C] = O. 

3. Als bO = 0 dan is ook aO = 0 (of Co = 0) en wederom krijgen we een identiek 

geval. Als bO = b
J 

= 0 dan is aO = at = 0 (of YO = Y1 = 0) en het mechanisme 

gaat over in een 3-stangenmechanisme. 

4. Tenslotte is nog mogelijk a
O 

= A
O 

= a] = A] = 0, waarbij identiek aan (3.3) 

wordt voldaan. In dit geval 1.S 

V~~r het bepalen van de verhoudingen tussen de draaiingshoeken van de aan

drijvende en de aangedreven stangen hebben we in dit geval de vergelijking 

(3.11) 

Daar de coefficient van ~~ in deze vergelijking 0 is, 1.8 ~o = 00 bij wille

keurige ~O een van de oplossingen. Deze oplossing karakteriseert een dubbel 

2-stangenmechanisme (fig. 6). 



- 29 -

\~ 

\ 
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Een andere oplossing van (3.11) zal overeenkomen met de omgekeerde ligging 

van een van de paren stangen zoals aangegeven in figuur 6 met stippellijnen; 

een passieve verbinding zal hierbij echter niet optreden. 

Zodoende kunnen we uit de analyse van de gevallen 1-4 de gevolgtrekking maken 

dat de veronderstelling over het aanwezig zijn van een zuivere draaiing 1n 

twee buurscharnieren leidt tot een planair, een sferisch, een ontaard of een 

Bennett mechanisme. 

Wij kijken nu naar de voorwaarde voor zuivere draaiingen in de diagonaalsgewijs 

gelegen scharnieren 1 en 3. 

Deze voorwaarde wordt verkregen door in (2.16) Iii en X reee1 te nemen, gelijk 

aan ~o en XO' Scheiden we dan in (2.16) weer Re en Mom, dan krijgen we twee 

vergelijkingen voor XO: 

(3.12) (PO 
2 2 

(qo 
2 

o , + Po4?O)XO + + Q04?O) = 

(3.13) (PI 
2 2 

+ (ql 
2 

+ P14?O)XO + Q14?O) = o , 

waaruit, daar weer de resultante 0 moet zijn, volgt 
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(3.14) - a . 

Hieruit volgen dan de volgende betrekkingen, waaraan een mechanisme moet 

voldoen waar passieve verbindingen in scha4nier 3 toegelaten kunnen worden: 

(3.15) 

Def~erde betrekking in (3.] 5) voldoet, zoals men gemakkelijk inziet, identiek, 
i 

en de eerste twee geven in het algemeen: 

of, na en1g herleiden, 

sin 13
0 sin YO 13 1 

cos 130 S1n YO + Y1 
cos YO sin 60 

sin a
O 

= sin ; sin °0 °1 cos °0 sin aO 
+ a

1 
cos aO °0 

(3.16) 

(3.17) 
S1n 130 sin YO Bl sin YO cos YO + 'VI sin So cos So 
sin sin °0 °1 sin aO 

+ a
1 

sin °0 15 0 
. aO cos 0'.0 cos 

Volgens de betrekkingen (3.16) en (3.17) kunnen we nu een mechanisme con

strueren dat het invoeren van passieve verbindingen in scharnier 3 toelaat. 

Indien Po = p] = 0 komt er 

(3.18) 

en van de voorwaarden (3.15) blijft aIleen de eerste over, die herschreven 

kan worden als 
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of 

Mom (~) = 
p-

Mom (-'~'---_pP:) = Mom (Sin S sin '( - sin a sin 6)::: Mom(s~n B sin i) == c) 
p sin ~ sin '6 s~n a s 0 

waaruit volgt 

sin 80 
sin YO 81 cos Po sin YO + Y1 cos YO sin BO 

= 
sin 

, 
sin Co sin °1 cos 00 sin a O + at cos aO °0 aO 

zodat de betrekking (3.16) samen met (3. 18) een mechanisme oplevert dat het 

voeren van passieve verbindingen in scharnier 3 toelaat. 

Nu stellen we k 1 0, m 1 0, n ; o. 
Opdat nu passieve verbindingen in scharnier 4 kunnen worden aangebracht stellen 

we in (2.5) 

2 
~ ::: ~O + wn/2(1 + ~O)· 

Door hierin weer Re en Mom te scheiden komt er 

(3.19) 

(3.20) 

De voorwaarden voor zuivere draaiing in scharnieren 1 en 4 leiden ertoe dat ~O 

aan de betrekkingen (3.19) en (3.20), simultaan moet voldoen; door de resul

tante hiervan 0 te stellen komt er, na vereenvoudiging 

o . 
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(3.21) 

+ 

x 

- 0 . 

Deze betrekking (3.21) is een noodzakelijke en voldoende voorwaarde voor de 

mogelijkheid om in scharnier 4 passieve verbindingen aan te brengen met k ~ J 

en n -# O. 

Dit geval is tot op heden niet goed uitgezocht. 

Om passieve verbindingen in scharnier 3 te kunnen aanbrengen stellen we ~n 

m 2 
(2.16) X = Xo + w'2(l + Xo)' scheiden weer Re en Mom, en krijgen 

(3.22) o 

23232 
( Po + Po <P 0) mXo + (p 1 + PI <P 0 + Po k <P 0 + Po k <P 0) Xo + 

(3.23) 
+ (mpO + mPo<P~)Xo + (ql + Ql<jl~ + QOk<PO + QOk<P~ o . 

Een zu~vere draaiing ~n scharnier 3 treedt op ~n het geval dat Xo zowel aan 

(3.22) als aan (3.23) voldoet. De voorwaarde voor de resultante wordt dan na 

vereenvoudiging 

x 

o 

x 

(3.24) 

o 

2 
PI+Pl<jlO+(PO~PO)k<PO 

2 
ql+QI<PO+(QO-qO)k~O 

2 

+ - 0 . 
2 2 

PO+PO<PO qO+QO<PO 

+ 
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We ontwikkelen het linkerlid van (3.24) in een polynoom naar ~O en stellen 

weer de coefficienten 0; het mechanisme moet voldoen aan 

(3.25) 

Men kan aan (3.25) voidoen door 

(3.26) P = q = 0 o 0 (of Po 

uit (3.25) en (3.26) voigt 

(3.27) a = Y, 8 = 8 

Voorts leidt (3.24) tot de identiteit 

4 
2 . 2 . 2 1 6k2 . 2 . 2 Q • 2 . 2 ~ = 0 m POQOs~n So s~n YO + s~n aO S1n ~O S1n YO s~n Vo 

of 

en dit gaat na vervanging van Po - qo en Po - QO door waarden uit (2.17) 

en vereenvoudiging over in 

2 . 2 . 2 2 
m S1n 80 s~n YO = k 

waaruit op grond van (3.27) voigt 

(3.28) 

. 2 S1n . 2 ~ 
aO S1n vo' 

(3.27) en (3.28) karakteriseren het enige niet-triviale gevai waarin het 

mogelijk is om passieve verbindingen bij scharnier 3 in te voeren als k 1 0 

en m 1 o. 
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4. fen 4-6tangenmecha~me met dnaaiende en kogetpanen 

Veronderstel dat twee aangrenzende scharnieren van het 4-stangenmechanisme, 

bijvoorbeeld 1 en 4, draaiend zijn en de andere kogelscharnieren zijn (waar

bij een daarvan voorzien is van een supplementair verband in de vorm van een 

staaf die in een doorsnede kan bewegen). Zij ~O de (reel e) draaiingshoek van 

de stang 1-2 ten opzichte van de stang 1-4, en zij Wo de draaiingshoek van 

de stang 4-3 ten opzichte van stang 1-4. We zoeken de betrekking tussen 

~O en ~O· 
Om deze te bepalen geven we een uitdrukking voor het gesloten vectordiagram 

van de stangen en de lijnstukken die door de stangen van assen 1 en 4 worden 

afgesneden (fig 7). In de gegeven situatie geeft het opstellen van de com

plexe vergelijking geen problemen; we hoeven ons slechts tot de reele ver

gelijkingen te beperken. 

fig. 7. 

Verwijder nu tijdelijk de stang 2-3 die de kogelscharnieren verbindt, en 

maak de hoeken ~O = Wo = 0 door de stangen 1-2 en 4-3 om de assen 1 en 4 

zodanig te laten draaien dat ze parallel komen aan de as van de stang 1-4 

(gestippeld in de tekening). 

Deze positie noemen we de uitgangspositie. 

Zijny de eenheidsvectordie evenwijdig is aan de as van stang 1-4, ~1 en ~4 

de eenheidsvectoren van de assenvan de scharnieren 1 en 4, 
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!, £ en ~ de vectoren van de stangen 1-2, 4-3 en 2-3; de beginposities 

van de stangen 1-2 en 4-3 zijn ay en ey, 

De hoek tussen de assen 1 en 4 noemen we 00' 

Geef de veetoren ay en ey eindige draaiingen over de hoeken ~o en ~o om de 

assen 1 en 4. Met veetoren van eindige draaiing (reeel) 

waarin 

(4.1) 
~o 

,p-O = tg T · 
ljJo 

'¥O = tg T ' 

drukken we de nieuwe positie van de stangen uit met behulp van de for

mules voor eindige draaiing (reele, niet complex) 

a 
2[(1 

2 2 
+ 2('::1 x :::)illOJ == ! == - ~O)! + 2(~1 ';r)~l4iO 

1 + \)0 

a [(1 2 
+ 2(~1 x !)<i!OJ = - tJ? )v 

2 o -
+ t!?0 

(4.2) 

e [ (1 2 2 
+ 2(~4 x ~)\jfOJ e = ~O)! + 2(~4'~)~4'¥0 = 

2 
+ '1'0 

= c [ (1 - 11/2) v: + 2 ( ) \1/ ] 2 IO _ E4 x ! IO . 
+ I!'O 

De voorwaarde voor het gesloten zijn luidt 

(4.3) 

Door (4.3) scalair met zichzelf te vermenigvuldigen komt er 

(4.4) 

22222 
d + n + k + C + a - 2nd(Y'E4) - 2kd(!'.:"1) + 2(~'.=) - 2(d'a) + 

2nk(Yl '.1l4) + 2n(.1l4 'E) - 2n(E4 '~) + 2k(El '~) - 2k(~1 '.=) - 2(:'5:) = b
2 

• 

Door in plaats van a en c hun uitdrukkingen uit (4.2) te sehrijven gaat 

(4.4) over in 
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2 2 2 2 2 2 2de 2 
d + n + k + e + a - b + 2 (1 - $0) 

1 + \{IO 

2da 2 
-----;:-2 (1 - ~O) + 
1 + <PO 

Ter afkorting sehrijven we ~2 = d2 + n2 + k2 + e2 + a2 - b
2

, en verkrijgen 

dan na vereenvoudiging de volgende vierkantsvergelijking in <PO en \{IO: 

2 2 
[(~ - 2ed - 2ad + 2ae - 2nk cos 00) + 4na sin 00cPO + (D. - 2ed + 

+ 2ad - 2ae - 2nk cos q» ~~]'¥~ + 

(4.5) 

2 
+ [(D. + 2ed - 2ad - 2ae - 2nk cos 00) + 4na sm 00~O + 

2 2 
+ (l!. + 2ed + 2ad + 2ae - 2nk cos \\)) \PO] = 0 

waaruit dan eenvoudig '¥O' vervolgens oak 'P
1 

te bepalen zijn bij gegeven cPO' 

Indien in (4.5) nag geldt 00 = 0, k,= 0, n = 0 dan krijgen we een vergelijking 

die overeenkomt met een planair meehanisme: 

222 
+ (I:::. + 2ed - 2ad - 2ae) + (I:::. + 2ed + 2ad + 2aeHO = 0 

of, 
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d-a-c+b d-a-c-b d+a-c+b d+a-c-b ",2]\112 + 
[2 2 + 2 "'0 YO 

_ 2 '" 1II + d - a + c + b d - a + c - b d + a + c + b d + a + C - b ",2 
ac '" 0 I 0 2 2 + 2 2 '¥ 0 O. 

Deze vergelijking lijkt in zijn vorm op vergelijking (2.4), als we de 

laatste vergelijking herschrijven in de gedaante 

(4.7) 

Behalve het geval dat overeenkomt met figuur 7 Z1Jn er nog andere gevallen 

mogelijk voor de onderlinge ligging van kogel- en draaischarnieren, bijvoor

beeld afwisselend de een en de ander. 

Het afleiden van de afhankelijkheid van de draaiingshoeken van de aangedreven 

en de drijvende stang is aan geen enkele principiele verandering onderhevig. 

In aIle gevallen is het gegrond op het gebruik van de formules voor eindige 

draaiing. 
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Zo'n mechanisme bevat 3 draaiende en 2 cilindrische paren. De cilindrische 

paren kunnen naast elkaar gelegen zijn, of niet. We zullen laten zien hoe 

de eindige verplaatsingen van het mechanisme in beide gevallen bepa~ld 

worden. Voorhet bepalen van een positie van het 5-stangenmechanisme (fig. 8) 

is het voldoende om een of andere hoek te geven tussen de stangen, bij

voorbeeld e,die we kunnen beschouwen als de aandrijvende, en vervolgens nog 

twee hoeken te bepalen, bijvoorbeeld ~ en ~. Hierdoor wordt de positie van 

de assen van aIle scharnieren bepaald en dientengevolge ook de positie van 

het hele mechanisme . 

De positie van het mechanisme, gegeven door de lengten van de stangen en 

de hoeken tussen de assen van de scharnieren wordt geheel bepaald door de 

waarden van de leidende hoek S. 

Daarom is het noodzakelijk om de positie van het mechanisme te kunnen be

palen bij verschillende waarden van de hoek e; en daarom is tevens het pro

bleem van de eindige verplaatsingen opgelost. 

Door gebruik te maken van de complexe formules (1.28) voor eindige draaiing 

en optelling van eindige draaiingen (1.31) kunnen we tamelijk eenvoudig het 

probleem terugvoeren tot een stelsel complexe algebraische vergelijkingen. 

Inderdaad, als we de stang 3-4 tijdelijk verwijderen en de overgebleven 

keten in een rechte lijn uitleggen, kunnen we de as 4 een draaiing geven 

rond as 5 over een hoek ~, en de as van scharnier 3 een samengestelde draaiing, 

bestaande uit een draaiing om as 2 over een hoek Sen een draaiing om as lover 
A 

een hoek ~, en vervolgens kunnen we voldoen aan de voorwaarde dat na de aan-

gegeven draaiingen de complexe hoek tussen de assen 3 en 4 gelijk wordt aan 

y, dat is de complexe hoek van de stang 3-4. 

Deze voorwaarde leidt tot een complexe algebraische vergelijking waarin de 

hoeken e, ~ en ~ voorkomen en waarvan een hoek, als aangedrevene, bekend lS. 

Deze vergelijking zal gelijkwaardig zijn met twee reele vergelijkingen. 

En daar elk van de hoeken slechts een reele onbekende bevat, wordt het 

probleem teruggevoerd tot twee vergelijkingen met twee onbekenden en is 

het in principe mogelijk om het vraagstuk als opgelost te beschouwen. 
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Desalniettemin blijft het een essentieel practisch probleem om een oplossing 

te verkrijgen zonder daarbij een stelsel vergelijkingen te moeten oplossen; 

een oplossing die men zou kunnen verkrijgen door successievelijk de hoeken 

te bepalen uit verschillende vergelijkingen, waarbij ieder van deze verge-

lijkingen slechts een onbekende hoek bevat. 

Zoln oplossing zullen we nu gaan bekijken . 

fig. 8. 

a) Eerste geval. 

l? 

Beschouw het geval dat de paren in scharnier 3 en 4 cilindrisch zijn (fig. 8) 

en de overige draaiend. verwijder tijdelijk de stang 3-4 en breng alle hoeken 

tussen de stangen terug tot a door de keten 3-2-}-5-4 te vormen, die op een 

rechte lijn uitgestrekt is (fig. 9). 

/ 
/ 

/ / 
,/-/ 

fi'J' 9. 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

-

/ 
/ 

o 3m 

/ 

---- I 

-4 -
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7 
We zullen deze positie als een hulppositie van het mechanisme beschouwen. 

Vervolgens geven we de stang 2-3 een draaiing over een hoek 6 = 60 + wt 

ten opzichte van as 2; as 3 neemt dan positie 3' in. Dan draaien we de 

keten 1-2-3' als een star geheel rond as lover een hoek $', en weI zo

danig dat de as 3' overgaat in positie 3" waarbij zij onder een rechte 

hoek de onbeweeglijke as van stang ]-5 snijdt. As 2 neemt daarbij een of 

andere positie 2' in. De positie van de keten 3"-2'-1-5-4 zullen we als 

uitgangspositie beschouwen. In deze uitgangspositie is de hoek tussen de 

assen 1 en 3" op de volgende manier te bepalen. Druk de plaats van de een

heidsvector ~3 van de as 3' met behulp van de eindige verplaatsingsvector 

(illij :: (i" tan(e/2) uit: -2 -2 

waaruit we de complexe cosinus van de hoek ~ tussen Q
1 

en Q
3 

krijgen: 

cos ~ == 0.1,u3 = -~2 [(l-e
2
)gj·g3'" 2(~h·g3)(gl·!!2)e2] == 

+6 
(5. 1) 

= ----::-I (I - e2)cos(a + S) + 2 cos a cos 8e2] 

en vervolgens,uit de configuratie van drie eenheidsvectoren ~l' 92, 93,vinden 

we de betrekking8 

(5.2) cos 8 
I - <t>,2 

== cos a cos t + sin a sin t cos <p' = cos acos t;. + sin a sin t;. ..;..._ ...... ':':" 
1 + <t>,2 ' 

7Figuur 9 en de volgende geven een schematische voorstelling weer. 

8De betrekking (5.2) is de complexe uitdrukking voor de bekende formule van 
de sferische trigonometrie en de juistheid ervan kan eenvoudig worden aange
toond met behulp van complexe formules voor eindige draaiing. 
~ij~ namelij~ d:ieAglijdende e:nh:idsvecto:en 91, g2' Q

3 
gegeven, zij voorts 

~1'~2 :: cos a, ~2'~3 :: cos ~, ~3'~1 = cos y. 
Z~jn a en b twee rechten die elRaar onder een rechte hoek snijden overeenkomstig 
de paren assen Q] en Qz' 92 en 9

3
, en zij ~ de complexe hoek tussen a en b. 

Als we deze conf~gurat~e als een kinematische keten beschouwen met takken a 
en b draaien we de as u rond as 2 zodanig dat de heok tussen de takken gelijk 
aan 0 wordt (we tellen-~e keten dus op). uit deze toestand Q3 vormen we wederom 
een gegeven positie Q

3 
~o~r middel van draaiing van stang b over een hoe~ $.en 

geven vervolgens de pos~t~e van 9
3 

weer met behulp van de formules van e~nd~ge 
draaiing 

waarbij $ 
Door deze 

1 _ $2 2~2 2 §; + 9 2 (~2·g3)~2 + <t> (6 x ~3) , 
1 + $ I + ~2 -2 1 + f2 

tan(~/2). 
betrekking scalair te vermenigvuldigen met 9} krijgen we 

cos y:: cos(a - 8) cos <p + cos i3 cos a - cos 8 cos a cos <p = cos ct cos f3 + sin a sin 13 cos q 



• 

- 41 -

waarbij t de hoek voorstelt tussen Qj en Q;, 
Vit (5.2) vinden we 

(5.3) <P' ~'_~cos(t - a)- cos ~ tg - - • 
2 '" ('" "') cos S - cos ~ + Ct 

AIle elementen van de uitgangspositie zijn nu dus bekend, De gegeven uitgangs

positie kunnen we beschouwen ala de uitgan~spositie van het voorgestelde 

4-stangenmechanisme met assen 1, 3", 5 en 4, die de overeenkomstige eenheids

vectoren QI' Q3' QS en Q4 hebben. Daarna geven we de virtuele stang 1-3", 

als vast geheel, een draaiing rond as lover een complexe hoek (p" = qJ' + cP 

(dit is gelijkwaardig met een draaiing over een hoek $ III CPo + wk van stang 

\-2 uit de hulppositie) en stang 5-4 een draaiing rond as 5 over een 

complexe hoek W ... ~O + wr, waarbij we eisen dat de eenheidsvectoren Q3 en Q4 
na draaiing een hoek y = YO + wY t vormen, hetgeen de verbinding herstelt 

die verbroken was bij het verwijderen van stang 3-4. 

De laatste eis geeft de betrekking tussen ~" en $, dus ook tussen ~ en $. Aan

gezien we in de uitgangspositie te maken hebben met een virtueel 4-stangen

mechanisme zal de afleiding niet verschillen van de afleiding in § 2 voor 

het verband tussen $ en $ voor het werkelijke 4-stangenmechanisme, zodat 

we vergelijking (2.4) kunnen gebruiken, waarbij we er rekening mee houden 

dat in het gegeven geval in de vergelijking nu voorkomt 
..... 11 "'cp'+di 

~tI = tan..L = tan -'--"::'""",.!..'t' 

2 2 

in plaats van ~ = tan! t in plaats van a, y ~n plaats van S, 0 in plaats 
van y, e in plaats van o. 
Zodoende krijgen we de volgende vergelijkingen: 

{[cos(e - ~ - ~)-cos y] + [cos(f + ~ - ~)-cos y]~,,2}ip2 + 

(5.4) + 4 sin t sin t~"~ + [cos(f - t + ~) - cos y] + 

+ [cos(e + ~ + 6) - cos y]~tl2 = 0 

of afgekort 

(5.5) o , 
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waarin 

a ao + wa 1 = cos(e - ~ - 0 ) - cos Yo + 000 

+ W (e
1 ~l - o])sin(Eo - ~o - ° ) 0 + Y1 sin YO 

A = A + wA l = cos(eO + ~O - 00) - cos YO + 0 

+ (jj [- (E l + ~1 - °l)sin(EO + ~O - °0) + YI sin )'0] ; 

(5.6) S = bO + wb
1 = 4 sin ~O sin 00 + 4w (~1 cos ~O sin 00 + Y1 sin ~O cos 60) 

A .... wc cos (EO - ~O + 60} COS YO + c = Co -1 

Merk op dat op grond van (5.3) de glijding k van de complexe hulphoek $' op 

de volgende manier kan worden uitgedrukt 

¢l1 = Mom( Jcos (t -~) - cos g) 
cos'S - cos(t + 5) 

2<p' 
1 k' = -~--::-

1 +<p'~ , 

en voor de overeenkomstige grootheid ktl van de hoek $" = $' + q; geldt 

(5.7) k" = k' + k • 

Vergelijking (5.4) geeft een betrekking tussen $" en ~ bij gegeven ~. Aan

gezien het mechanisme een vrijheidsgraad heeft moe ten de waarden van $" en ~ 

volledig bepaald Z1Jn. 

We rekenen nu de complexe grootheden {t, $" en ~ uit: 
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(5.8) (

Qlo' k") cP'" cp" 
$" = tg -2- + w 2, = tg ~ , + W k;' (1 + tg

2 +) = ~O" + W k;' (1 + ~~2) 

(~o r) ~O r ( 2 ~o)' r 2 
~ = tg T + W 2" = tg T + W 2" 1 + tg 2 = '1'0 + W 2(1 + '1' 0) • 

De uitdrukkingen (5.8) voor $ en ~ vullen we in in (5.4). 

Rekening houdend met (5.7), scheiden we Re en Mom en krijgen dan twee ver

gelijkingen 

(5.9) ( A ... ,,2)\11 + b "'''HI ( C ffill2) = 0 aO + O~O '0 O~O'O + Co + O~O 

(5.10) 

b b 
+ [k"...,Q + ra + b ~" + (k"...,Q + A r) ¢ 1I2 J'!' + 

2 010 2000 

Met behulp van de resultante van (5.9) en (5.10) elimineren we '1'0 en krijgen 

dan de vergelijking 
(5 11) 

a + A <pII2 + [(A - a )k" - rb /2J~1I 

x 

1 10 00 0 0 

b CP" o 0 

b 
a) + Al 4>112 + [(A - a )k" - ~J41" o 0 0 2 0 

la +A ~II2 
000 

rea -c )-k llb /2+b <1l"+(A -C )r-k"b ~1I2/2 o 0 0 I 0 0 0 0 0 

b 41" o 0 

o . 
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Rekening houdend met de eerst~ van formules (5.8) vinden we zodoende dat 

(5.11) de afhankelijkheid geeft tussen ~ en ~", en dus ook tussen e en $, 

op grond van de betrekkingen 

(5.12) (
"''' ... ) $" - $' $ = tg .L2 -..L2 . = --"-----"-

• 1 + $"$' 

Aldus hebben we de oplossing teruggebracht tot een a1gebraische vergelijking 

van de graad 8, die slechts een onbekende grootheid, ~O bevat, als we van 

gegeven e uitgaan. 

~O kan nu bepaald worden uit de vergelijking (5.9) waarin wederom slechts 

een onbekende staat. 

b. Tweede 

In het tweede geval zal het 5-stangenmechanisme (fig. 8) cilindrische paren 

hebben in scharnieren 2 en 4 en draaiende in de andere scharnieren. 

We delen het mechanisme Ln twee delen, door de scharnieren 2 en 4 los te 

maken, zoals aangegeven in figuur lOa, zodat de ketens 2-1-5-4 en 2-3-4 ont

staan. Herleid de hoek en ~, $ en X tot 0, waartoe we de keten strekken (fig. 

lOb). 

4' 

f 

:t 
4' 

5 

a. 

fig. 10. 

4< I t 

I~'------~I~=================OO 
I 

2 
I 

0 0 

1 5 

b 

I 
I 
I 
4-
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In deze positie geven we in de eerste keten de stang 1-2 een draaiing rond 

as over een eomplexe hoek $ = ~O + wk en de stang 5-4 een draaiing rond 

as 5 over een eomplexe hoek qt = 1/1
0 

+ wr. De eenheidsvee,toren Q2 en Q4 van 

de assen 2 en 4 gaan over in Q2 ' en Q4' In de tweede keten draaien we de 

stang 3-4 rond as 3 over een eomplexe hoek x; de eenheidsveetor Q4 van as 4 

gaat over in Q4' Na al deze draaiingen zullen de complexe hoeken tussen Q; 
. en Q4 en tussen ~2 en £4 ' die gevonden worden voor de eerste en de tweede 

keten, gelijk moeten zijn. Dit geeft een betrekking tussen $ en X, die van ~ 

als van een parameter afhangt. 

Voor de keten 2-1-5-4 geldt uu 

(5.13) 

(5. 14) 

en voor de keten 2-3-4 

(5.15) 

Als we (5,13) en (5.14) seal air vermenigvuldigen en met behulp van (5.15) 

invullen dat u'·u' = u"·u" dan vinden we als resultaat de vergelijking -2 -4 -2 -4' 

(5.16) 

Door in (5.16) het scalaire product der eenheidsveetoren te vervangen door 

complexe eosinussen van de overeenkoms 

tussen $, ~ en X: 
hoeken krijgen we een vergelijking 
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{{[eos(e - a - 0) - eos(s + y)J + [eos(s + a - ~) + 

(5.17) 

+ 4 sin ~ sin ~~~ + [eos(s - a + 8) - eos(s - y)J + 

+ [eos(€ + a + 8) - eos(s - y)J$2 = a , 

of, afgekort 

(5.18) 

waarin 

(5.19) 

[(p + p~2)~2 + o$~ + (q + ~~2)JX2 + (8 + S~2)~2 + 

+ o~~ + (r + T$2) = 0 , 

A A 

P = Po + WPl~ P = Po + wP 1,···, T = TO + wT 1 • 

Gebruik makend van 

(5.20) 

en van de derde formule in (5.8) seheiden we in (5.18) Re en Mom 

{

[ (PO + PO~;)'¥; + bO~O'¥O + (qo + QO~;)X; + 
(5.21) 

222 
+ (sO + SOqiO)'¥O + bO~O'¥O + (to + TOqiO) = 0 

[(PO + PO~O)'¥O + bO~O'¥O + (qo + QO~O)JmXO + 
r 

2 2 ·23 

2 3 232 
+ {(PO+PO¢O)r'¥O + [PI + (rbO/2+POk)~0+Plq;0 + POkq;OJ'fO + 

(5.22) 
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Met behulp van de resultante eli~ineren we uit (5.21) en (5.22) XO' hetgeen 

na vereenvoudiging leidt tot 

(5.23) 

met 

I
A BI x D 
COO 

E 

F I~ 
H 2 

= 0 
J 
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die de uiteindelijke afhankelijkheid tussen ~O en ~O weergeeft. 

(5.23) is een vergelijking van de graad 8 in ~O bij gegeven ~O· 
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Wat betreft het 6- en 7-stangenmechanisme beperken we ons tot korte op

merkingen. 

Bij een 6-stangenmechanisme (fig. 11) moet een van de scharnieren een 

schroef zijn en kunnen de andere draaiend zijn; zij scharnier 5 het schroef

scharnier. Verb reek de verbindingen bij 2 en 5 zodat twee 3-stangenketens 

ontstaan die we beide terugbrengen tot de uitgangspositie met stangen die 

langs een rechte gestrekt liggen, zoals we dat bij het 4- en 5-stangenme

chanisme ook gedaan hebben. 

Geef de stangen 1-2, 6-5, 3-2 en 4-5 draaiingen rond de assen 1, 6, 3 en 4. 

over de hoeken $ , $, e en X. Daar zich in de overeenkomstige scharnieren 

draaiende paren bevinden zullen de aangegeven hoeken ieder slechts een, 

reele, onbekende bevatten. We zullen $ als gegeven beschouwen, zodat we nog 

drie onbekenden hebben. De voorwaarden vbor het bepalen van de onbekenden 

zijn de volgende: 

a) de voorwaarde voor het gestrekt zijn van de keten: gelijkheid van de 

hoeken tussen de assen van de scharnieren 2 en 5, 

b) de gelijkheid van de kortste afstand tussen diezelfde assen, 

c) de voorwaarde voor het reeel zijn van de overeenkomstige draaiing van de 

stangen 2-1 en 2-3 in scharnier 2. 

totaal drie voorwaarden. 

fig. I I • 

t 6 
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Zodoende kan het bepalen van de toestand van het mechanisme eenvoudig her

leid worden tot een stelsel van drie algebraIsche vergelijkingen met drie 

onbekenden. 

In het geval van een 7-stangenmechanisme (fig. 12) zijn aIle scharnieren 

zuiver draaiend. Ret aantal draaiingshoeken dat de toestand van het me

chanisme bepaalt, is 5; als we een daarvan als bekend rekenen, dan krijgen 

we in totaal 4 onbekende grootheden. Net zoals bij wen 4-stangenmechanisme 

en het 5-stangenmechanisme wordt door het verwijderen van een of andere 

stang (bijvoorbeeld 4-5) de keten verbroken en teruggebracht tot de uit

gangspositie van waaruit ze omgevormd kan worden in de werkelijke toestand 

door middel van een aantal achtereenvolgende draaiingen. Met name as 4 

voert hierbij een draaiing uit over de hoeken X, ~ en ~ rond de assen 3,2 

respectievelijk 1, as 5 voert draaiingen uit over hoeken~ en v rond de 

assen 6 en 7. Na het uitvoeren van de draaiingen is het noodzakelijk om 

te voldoen aan de voorwaarde dat stang 4-5 hersteld kan worden, hetgeen 

gelijkwaardig is met twee reele vergelijkingen, en tevens aan de voorwaarde 

voor zuivere draaiingen in de scharnieren 4 en 5; dit geeft nog twee ver

gelijkingen tussen de hoeken. 

fig. 12. 

7 
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Zodoende wordt het vraagstuk herleid tot vier vergelijkingen met vier onbeken

den. Het uitwerken van de oplossing van het probleem van de eindige ver

plaatsingen moet worden voortgezet. in de eerste plaats in de richting van 

het ve~krijgen van de afhankelijkheden, uitgedrukt door aparte vergelijking

en met in elk een onbekende. Bij het aanwezig zijn van twee vergelijkingen 

met twee onbekenden wordt de eliminatie uitgevoerd met behulp van de 

resultante. 
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7. Mee.tk.uncUge "[rr;teJtpJte;l:a..tie van he.t opteUen van uncUge ~ngen. SCMoeven 

van uncUee veJtplaa..t6,,[ne van .6.taneen 

Bij het uitvoeren van eindige draaingen van een mechanisme van de ene 

positie in de andere voert elke stang een eindige schroefbeweging uit die 

gekarakteriseerd wordt door een of andere kinematische schroef. Hier 

beschouwen we het verb and tussen een schroef van eindige verplaatsing van 

een stang met de positie en de verplaatsing van andere stangen, en zullen 

een manier aangeven om zo'n schroef te construeren. 

Vooraf roepen we een aantal zaken in herinnering uit de theorie van eindige 

draaiingen van een lichaam rond een aantal assen die elkaar in een punt 

snijden. Deze eigenschappen blijven op grond van het "translatieprincipe" 

gehandhaafd voor eindige schroefbewegingen van een lichaam ten opzichte 

van niet-snijdende assen. 

Zoals reeds in § 1 is aangegeven is een eindige draaiing van een lichaam over 

een hoek ~ rond een as ~ gelijkwaardig met twee halve draaiingen rond twee 

assen u' en ~" die ~ onder een rechte hoek snijden en met elkaar een hoek 

~/2 maken (fig. 13). 

I "
~ 

/ CJh. " 
U'I ~" 

fig. 13. 

/~ 

~-.\"~~ 
/ \. ~U"' 

lu' 
fig. 14. 
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Twee achtereenvolgende draaiingen van een lichaam over hoeken ~ en ~ rond 

snijdende assen ~] en ~2 kunnen vervangen worden door vier halve draaiingen 

rond assen ~', ~" en ~'" die zodanig gelegen zijn dat u" onder rechte hoeken 

~1 en ~2 snijdt en ~' loodrecht staat op ~1 en met ~" een hoek $/2 maakt, 

u'" 
- loodrecht staat op ~2 en met ~" een hoek iPI2 maakt (fig. 14). 

Door halve draaingen uit te voeren rond de assen !!' en ~" vervangen we de 

draaiing rond !!); door halve draiingen uit te voeren rond de assen u" en u III 

vervangen we de draaiing rond ~2' Een tweevoudige halve draaiing rond de 

as utI valt daarbij weg, en er blijven over de halve draaiingen rond de assen 

11' en U 'H die derhalve gelijkwaardig zijn met de twee uitgangsdraai-

ingen van het lichaam. Maar twee halve draaiingen rond u' en ~"' zijn op 

hun beurt gelijkwaardig met niet een draaiing rond een as die de assen u' 

en ~ III snijdt, over een hoek die het dubbele is van de hoek tussen !:! I en !:! III • 

Hieruit krijgen we een meetkundige methode om de as en de draaiingshoek te 

construeren die gelijkwaardig is met twee eindige draaiingen rond de gegeven 

assen over de gegeven hoeken. De constructie voIgt uit figuur 14. 

Op volkomen analoge wijze kunnen we de schroefverplaatsing vaneen lichaam 

interpreteren door deze als een camplexe draaiing te beschouwen. Zij !! de as 

van eindige complexe draaiing, $ = ~O + w~l de complexe draaiingshoek. Zo'n 

draaiing ~s gelijkwaardig met twee achtereenvolgende halve draaiingen rond 

assen !!3 en Gil die de as g onder een rechte hoek snijden en met elkaar een 

complexe hoek ~/2 = ~0/2 + W(jl 1/2 maken (fig. 15). 

It 

u" 
-""" 

fig. 15. 
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Voor het vervangen van twee complexe draaiingen ten opzichte van niet snijdende 

assen §} en §2 over complexe hoeken $ = ~O + w~} en ~ = ~O + w~l gebruiken we 

de volgende constructie: Trek. de as §" (zie figuur 16) die onder rechte 

hoeken §l en §2 snijdt, en vervolgens construeren we de as u' die verkregen 

wordt uit de rechte il" als we deze een schroefbeweging geven rond §1 over 

een hoek ~/2 = - (~O/2 + w~1/2), en vervolgens de as §"', waarin de rechte 

§" overgaat als ze een schroe'fbeweging uitvoert rond g2 over een hoek 

~/2 = ~0/2 + w~]/2. De twee achtereenvolgende complexe draaiingen ~ en $ 

waar we van uitgegaaan zijn, zijn klaarblijkelijk gelijkwaardig met de 

combinatie van 

a: een halve draaiing rond §3 
b: twee halve draaiingen rond §" , 

c: een halve draaiing rond § m • 

fig. 16. 

De halve draaiingen rand gil vervallen, en die rand §' en il'" blijven over, 

die vervangen kunnen worden door de uitgangsdraaiingen. 

Als we'nu de halve draaiingen rond il' en Q" vervangen door een complexe 

draaiing rond een rechte §, die il' en il" onder rechte hoeken snijdt, over 

het dubbele van de complexe hoek tussen §' en §"I dan krijgen we een resul

terende eindige verplaatsing die gelijkwaardig is met twee draaiingen over 



• I • 

\ 
- 55 -

A ~ d d A - 9 
~ en ~ ron e assen ~I en ~2' 

Ret hierboven gezegde zullen we gebruiken voor de constructie van een schroef 

van eindige verplaatsing van een stang van het mechanisme. 10 

Zij gegeven een 7-stangenmechanisme (zie figuur 12) en stel dat wordt ge

vraagd om de schroef van eindige verplaatsing van stang 3-4 te bepalen bij 
1 1 de over gang van het mechanisme van de ene positie in de andere ; stel dat 

de eindige draaiingshoeken ~, $ en X in de scharnieren 1, 2 en 3 bekend zijn. 

De algemene verplaatsing van stang 3-4 ten opzichte van de onbeweeglijke 

stang 1-7 kan beschouwd worden als een opeenvolging van draaiingen over 

hoeken X rond as 3, $ rond as 2 en $ rond as I. 

De combinatie van de draaiingen ~ en t kan vervangen worden door een complexe draai

ing op de volgende manier: Breng de rechte a
3 

aan die as 3 onder een rechte 

hoek snijdt en met stang 2-3 een hoek X/2 maakt; vervolgens brengen we de 

rechte a2 aan die as 2 onder een rechte hoek snijdt en met stang 2-3 een hoek 

$/2 maakt; de rechte a32 die a2 en a
3 

onder rechte hoeken snijdt is de as van 

een draaiing die gelijkwaardig is met de gecombineerde draaiingen X en it en de 

hoek. tussen a
3 

en a2 is de helft van de complexe hoek ~ die met deze draaiing 

overeenkomt. 

Vervolgens construeren we een complexe draaiing die gelijkwaardig is met de 

som van de draaiingen over de hoeken ~ rond a32 en $ rond as 1. Breng een 

rechte b321 aan die as 1 en a
32 

onder rechte hoeken snijdt; breng de rechte 

b32 aan die a32 onder een rechte, hoek snijdt, en onder een hoek -e/2 
de. rechte b321 snijdt; en de rechte b l die onder een rechte hoek as I snijdt 

en een hoek $/2 maakt met de rechte b
321

• 

De rechte b,die onder rechte hoeken b
32 

en b} snijdt,is de as van de schroef

beweging die gelijkwaardig is met alle drie de draaiingen van de stang. De 

hoek tussen de rechten b
321 

en b
I 

is gelijk aan de helft van de complexe hoek 

$ van de draaiing van de stang 3-4 ten opzichte van de onbeweeglijke stang, waarvoor 

we hebben genomen }-7. 

Een schematische schets van aIle hulpassen 1S gegeven in figuur 17. 

9 Een direct bewijs'van de stelling over het optellen van schroefverplaatsingen 
kan gevonden worden in het boek van Whittaker [14J. 

lOOver momentane schroefassen zie het artikel van Sj or [ISJ. 

1 I Een stang wordt beschouwd als het kortste verbindingslijnstuk tussen twee assen. 
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fig. 17. 
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We hadden ook het omgekeerde probleem kunnen formuleren: Zoek de onbekende 

hoeken van de eindige draaiingen van de stangen bij gegeven posities van 

de assen van de overeenkomstige draaiingen. Rierop haddenwe een manier 

kunnen baseren om bij benadering de positie van het mechanisme te bepalen. 

Zo'n probleem zou van practisch belang zijn. 
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