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Een klaverbladknoop in de vorm van een ruimtelijke negenhoek 

met rechte hoeken en diedrische symmetrie. 

N .G. de Bruijn. 

N 44 

Bij het spelen met het plastic speelgoed "Plasticant" kwam de vraag 

op een in de titel genoemde knoop te maken. Dit lukt inderdaad, en leidt 

tot een fraaie figuur die men wegens de kleur van het materiaal "De 

Blauwe Knoop" kan noemen. Ret materiaal is buisvormig; we gebruiken 

slechts rechte stukken en rechthoekige knikstukken. 

We gaan uit van een rechthoekig prisma met gelijkzijdig grond- en 

bovenvlak. We noteren de hoekpunten van het grondvlak met ABC, die van 

het bovenvlak met DEF; AD, BE en CF zijn de opstaande ribben. We geven 

de lengten van AB en AD met u resp. v aan. De verhouding van u en v zal 

nog worden vastgelegd. 

Er is een groep van 6 ruimtelijke congruentietransformaties die ons 

prisma invariant laten. Ret punt A kan hierdoor resp. in A, B, C, D, E~ F 

worden overgevoerd. De groep bevat geen spiegelingen. Ret is een zg. 

3-diedergroep. De elementen zijn: identieke transformatie, twee rotaties 

van + 1200 om een as evenwijdig met de opstaande ribben, en drie rotaties 

van 1800 om assen die evenwijdig zijn met de hoogtelijnen van driehoek ABC. 

In het middelpunt van het zijvlak BCFE richten we een loodlijn op dat 

vlak op en zetten daarop naar buiten een afstand af gelijk aan de helft 

van de diagonaal BF. Dit legt het punt P vast, met BPl PF. Op de zij

vlakken CADF en ABED doen we hetzelfde, met als resultaat Q en R. 

We trekken nu de rechten AR, RE, EC, CQ, QD, DB, BP, PF, FA. Deze vormen 

een negenhoek die de topologische structuur van de klaverbladknoop heeft, 

en die invariant is voor de 6 congruentietransformaties van onze groep. We 
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hebben er reeds voor gezorgd dat de hoeken bij P, Q en R recht zijn. 

Wegens de symmetrie zijn de hoeken bij A, B, C, D, E, F onderling 

gelijk. We kunnen er door keuze van de verhouding u : v voor zorgen 

dat het rechte hoeken worden. 

Om de eis uit te drukketl. dat de hoek FAR recht is, s1:e11en_we 

FA2 + AR2 = FR2, hetgeen leidt tot 

u2 + v2 + !(u2+v2) = lv2 + (!u/3 + ~Vu2+v2)2 • 

Met x = v/u vinden we nu 

_ \ 1- 1+133 
x - V 8 -

Onze knoop heeft 3 zijden met lengte Vu2+v2 en 6 zijden met lengte 

V (u2+v2)/2. 

Ret "Plasticant" materiaal heeft rechte stukken van 14 mm.; de door 

ons benodigdeknikken hebben een hartlijn" die beschouwd kan worden als 

een rechte hoek metbenen van 7 rom. Gebruikt men nu voor elk der lange 

zijden twee rechte stukken en voor elk der Korte zijden een, dan worden 

de rechte stukken (qua hartlijn) 42 rom en de korte 28 rom. De verhouding 

42 : 28 is niet precies 12 : 1; men moet bij elke verbinding op de Korte 

zijden ongeveer 1,7 rom uitrekken om de gewenste verhouding 12 : 1 te be

reiken. 

Men kan ook andere verhoudingen voor AF : AR krijgen door af te zien 

van de e1S dat AD loodrecht staat op het vlak van de driehoek ABC. Men 

kan uitgaan van congruente gelijkzijdige driehoeken ABC en DEF in even

wijdige vlakken, ZQ dat de lijn die de middelpunten van deze driehoeken 

verbindt, loodrecht op die vlakken staat, zonder te eisen dat AB en DE 

evenwijdig zijn. In het midden van BF zet men een nog nader te bepalen 

stuk x af op een lijn loodrecht op BF en evenwijdig met vlak ABC. Zo vindt 

men het punt P, en analoog Q en R. Om te rekenen projecteert men D, E, F 

loodrecht op vlak ABC, en vindt dan zes punten A,B,c,D1,E 1 ,FloP een 

cirkel. Men kan als beschrijvingsparameters nemen q = AF]/AE] (merk op dat 

AFI en AE) een hoek van 60° vormen), h (= de afstand van vlak ABC tot 

vlak DEF) en x. 
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De negenhoek ARECQDBPF blijft de diedersymmetrie houden. De condities 

voor negen rechte hoeken zijn 

2 2 h = 2q x/3 - 2q = 4x -4. 

De negenhoek heeft de topologische structuur van een knoop zolang 

o < q < 2, hetgeen correspondeert met 0 < AF/AE < 2. 

Men kan zich de knoop goed voorstellen door de proje~tie op het 

middenparallelvlak te tekenen en daarbij de projectie van alles wat 

onder dat vlak ligt te stippelen. 


