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Rechtgeleidingen 
met stangenvierzijden 

2** 

8 Rechtgeleldlnaen met stanaenvler:z:ijden In 
bilzondere posities daarvan *) 

Bij het ontwerpen van s~angenvierziiden waarbij de kop
pelpunten voor een deel benaderde rechte banen dienen 
te beschrijven. ondergaat de bovengenoemde constructie 
een aanmerkelijke vereenvoudiging. indic.n de stangen
vierzijden zich in tevoren gekozen bijzondere posities be
vinden. Door zulke posities achtereenvolgens aan een 
nader onderzoek te onderwerpen, verkrijgt men boven
dien een goed overzicht van door stangenvierzijden ge
boden mogelijkheden. De genoemde posities worden ;lIle 
bereikt in standen van het koppelvlak. waarbij de cirkel
loopkromme of de middelpuntskromme ontaard is. 
Deze posities komen overeen met standen, waarbij twee 
stangen elkaar gedeeltelijk overla?pen, in elkaars verleng
de liggen of evenwijdig aan elkaar lopen en ook met 
standen waarbij de collineatieas PQ loodrecht staat op één 
van de vier stangen. 

8.1. Oe cydoida/e positie van de stangenvierzijde 
Indien de buigcirkeldiameter een extremum bereikt. be
vindt het koppelvlak zich in een zogenaamde cyeloidale 
positie. Deze positie treel'!t dus op. wanneer (do/ds) = 0, 
zodat ook m" == O. 

.) 0.. r .... ltat.n ""n dit hoofdstuk .temmen ove .. e" met die. welke 
door Prof. Or. Jnc. W. Meyer ",ur Capell.n lan~ •• ndere weg ~iin ver' 
kre,.n (1) 
•• zie deel 1 in PT ' A no. ó, 1966 
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DR. e. A. DtJKSMAN 

Dit heeft tot gevolg. dat k. in twee stukken uiteenvalt: 

1. cos cp - 0 m.a.w. cp = 'Tt/2. de vergelijking voor de 
poe/normoa/. 

2. I' == I sin 1" de vergelijking van een cirkel c-k .. door P 
met middelpunt (0. 1/2). 

Ook k. valt in twee stukken uiteen en wel in de poeInor
maal en in een cirkel e-k. door P met middelpunt (0. 1012) 
(zie fig. 14). 
De drie cirkels e-k •• C-ka en de buigcirkel hangen van 
elkaar af vanwege de relatie 

(16) 

"een constructie die op deze relatie steunt Is in dezelfde 
figuur weergegeven. 
Het punt van Bali U valt hier samen met de buigpooi W. 
Bij uitsluiting van strekbare vierzijden. zijn drie gevallen 
te onderscheiden: 

Geval A: De draaipunten A en B liggen 
bei deo pc- k .. (en dientengevolge Aa en BQ op c-k.). 
Figuur 15 laat zle.n, dat de rtangenvlerzijde zich dan bevindt 
in de positie waarbij de koppelstang evenwijdig staat aan 
het gestel (ABIIAoBo). Daar hier het collineatlepunt Q on
eindig ver weg ligt. is ook 
't"o = À't". = O. waarbij op grond van (25) 

À,. (RIo) + ~ #: 1. omdat ook RIo #: O. 
1 - 2 (RI 

De positie kan dus worden verkregen door 't"o te vervangen 
door À"t'. en daarna "t'. naar nul te laten gaan bij constante 
RIo. Deze limietovergang heeft tot gevolg. dat daarbij in 
het algemeen 

11' 
~ 00. 

m 

eindig blijft en dat 

eindig blijft. 

De vierzijde bevindt zich dus inderdaad in de cyloïdale 
positie. De constructie van de tuimelarmkraan. zoals afge
beeld in figuur 15 is hiervan een voorbeeld. Andere be
kende voorbeelden zijn derech~an_ Tschebycheff 
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LASrWEG ________ • ___ • ______ .-J 

en de rechtsgeleiding van Robert~. :toals afgebeeld in de 
figuren 16 en 17. 

Eist men een betere aanvleiing van de koppelkromme met 
haar raaklijn in het punt van Bali, dan dient bovendien aan 
de BI,-conditie (44) te zijn voldaan. Er is in dat geval sprake 
van een vijfpuntsaanraking met de tangente. 
Vervangt men in (44) "1:0 door }:r. en laat men vervolgens 
't'. naar nul gaan, dan blijft 

2 't','t'. 
1 + 't',"I:. + À = 0 (51) 

Op grond van de uitdrukking voor À en de vergelijkingen 
(17) kan dit geschreven worden als 

tan tpA. tan tp8 =.fJ~;rl).~ (BI,) (52) 

, -I = I / r:; l-,' 
3· 
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17. 

Meetkundig wordt deze relatie als volgt gerealiseerd (zie 
figuur 18): 

a. Trek p. n. c-ku en de buigcirkel 
b. Bepaal c-ka met de betrekking PL' = LW. LL., 

c. Kies 8 op c-ku 
d. Snijd PB met c-ka, in B .. =1= P 

e. Trek URf/BB .. 
f. Bepaal het punt S (0. i a) 

la:" 

19. 

g. Trek SRf/p en bepaal het snijpunt R van SR met UR. 
h. Verbind R met L (0. I) en snijd RL met c-ku in A =1= L 
i. Trek de poolstraal PA en snijd PA met c-ka in A .. 

j. Construeer Ö. ABU. 

Bewijs: 

a cot ~B "" SR == (~ a -~ tan (180" -!.pA) = 

= (1- ~ a ) tan ~A. 
zodat op grond van de gegeven constructie 

(BI,) (52a) 

een conditie. die met (10) kan worden teruggebracht tot 
vergelijking (52). 
Ter controle van de beschreven constructie moet blijken. 
dat. mede op grond van (45). de koppelstang AB de pool. 

normaal n snijdt in het punt T (0. (1/2) 18»)' 
• 2 -(11 

Voorwaarde voor een zespuntsaanraking met de tangente 
zijn de condities (47) en (49). 
De eerste gaf aanleiding tot (52). De tweede krijgt met 
ti' = 1'. = 0 de gedaante 

(t, + t,) (t,t, + 1) = 0 (BIJ (53) 

Er zijn twee gevallen te onderscheiden: . 

Aa. t, t. + 1 = 0 (54) 
Daar op grond van (51) bovendien 

t,t,= __ 1_= -(1 + ~). 
1',1'. ), 

is in dit geval 

0= ),-, = 1 - 2 (RIa) zodat (RIa) = !. 
1 + (Rta) • • 

Op grond van (10) is dit het geval als I = 8, De cirkel c.ku 
valt dus samen met de buigcirkel, terwijl c-k. uiteenge
vallen is in de poolraaklijn en de oneindig verre rechte. 
Aangezien de punten A en Bop c-k" zijn te vinden, voert 
de koppelstang een zogenaamde elliptische beweging uit. 
Het koppelpunt, dat gekozen wordt in het BI.·punt, het
welk samenvalt met de buigpool, doorloopt bij deze be
weging zelfs een exacte rechte. In fig. 19 is dit gedemon. 
streerd voor het geval dat PA..L PB, hetgeen de meet
kundige betekenis is van (54). 

Ab. 

Dit is het geval, als -;:.,:-t t • ..... Q Elf! d'lS W 

J..n ~A + ,t.t!.pB = O. 

(55) 

Er is dus een zespuntsaanraking met de tangente in het 
punt van Bali, als 

.J.- ..t-
zowel 

(BI,) (56) 
tall ~A "ton ~B = 

als J- "" 

,tins !.pA + ,totll ~B = 0 

Meetkundig wordt dit als volgt gerealiseerd (zie figuur 20): 

a. Trek de pool raaklijn. de pool normaal en de buigcirkel. 
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b. Kies de poolstn.a.l PA en zorg. dat de poolstraal PB het 
spiegelbeeld is van PA ten aanzien van de poolnormaal 
n. 

c. Trek URfiPB. 
d. Bepaal het punt S (0, ;f a). 
e. Trek SRI/p en snijd SR met UR in het punt R. 
f. Laat vanuit R op PA een loodlijn neer en neem het punt 

A in het voetpunt van deze loodlijn. . 
g. Trek de cirkel c-kv door P en A met middelpunt op n. 
h. Snijd c-ku met PB in B. 
i. Construeer e-ka met behulp van (16). 
j. Snijd e-ka met PA in Aa en met PB in Bo. 
k. Teken de Ö. ABK, waarbij K = W = U = BI •• 

Ter controle kan weer worden geverifieerd, dat AB de 
pool normaal snijdt in het punt 

T (0, T J·iîf3) ). 

PT ]0.3-'66 - 191 A 

Het is mogelijk de verhouding I/a zo te kiezen, dat het 
koppelpunt, dat een Blo-punt is, op de koppelstang AB is 
gelegen. 
In dat geval moet dus T = K = W = BI., zodat 

1/2l 
2 -(I/a) 

8. 

Men vindt hieruit, dat 1{8 = 4/3. 
Het mechanisme waarbij dit het geval is. is getekend in 
figuur 21. (Daarbij is Ö. PAB gelijkzijdig). 

Men kan de resterende ontwerpvrijheidsgraad ook ge
bruiken door het koppelpunt op de gestellijn AoBa te 
leggen (zie figuur 22). 
In dat geval is 

zodat 



1/2 
--'-~~= . PK= . Ij. 
2 -(1/3) la 

Dit leidt met (16) tot een vierkantsvergelijking in 1/3: 

12 I 
2
32

-7a +4=O 

Men vindt twee oplossingen: 

20. 

(I~ )1= 2,781 

(Hierbij snijdt de lijn door T evenwijdig aan p de cirkel 
c-ku in 2 complexe punten A en B. todat dete oplossing 
niet met een reëel mechanisme correspondeert) en 

(i-)2 = 0,719 (zie figuur 22). 
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Geval B: Het draaipunt A ligt op n en 
Bop c - kUl Op grond van de stelling van Bobillier is in 
deze positie van de vierzijde de collineatieas PQ..L BBo 
(zie figuur 23). Dit betekent. dat 1';' = t. = O. Ook hier 
geldt, dat 

m "'~, "'3 --=- -----
I 't'. 

I 't'0-1'. eindig blijft en dat "3= ":'0 

10 1"0-"';2 
eindig blijft. -= 

8 1'. 

De vierzijde bevindt zich dus inderdaad in de cycloïdale 
positie. Een voorbeeld van een vierzijde in deze positie 
wordt gevonden in de zogenaamde onsymmetrische rechts
geleiding van Robert! (zie figuur 23). Het rechtgelelde 
koppel punt bevindt zich daarbij in een gewoon punt van 
Bali. 
Is dit punt een Bi,-punt. dan is op grond van (16) en 
(45) met T = A 

PA= Ij2 
2 -(lj8) 

(BI,) (56) 

In figuur 18 is aangegeven op welke wijze het snijpunt T 
kan worden bepaald. Men kan dezelfde constructie ge
bruiken voor de bepaling van het punt A = T. Dit resul
teert in de volgende constructie (zie figuur 24): 

a. Trek p, n, c-k .. en de b!ulgeirkel. 

b. Bepaal c-k.met de betrekking PL' == LW. LLo. 

c. Kies B op e-ku en snijd PB met c-k. in Bo :;é P. 

d. Trek URIJBBo. 

e. Bepaal het punt S (0. t a). 
f. Trek SRI/p en bepaal het snijpunt R van SR met UR. 

g. Verbind R met L (0. I) en snijd RL met c-k .. in A' :;r!:: L. 

h. Snijd A'B met n in het punt A. 

i. Bepaal Ao op n met behulp van de betrekking PA2 = 
= AAo . AAw. waarbij Aw= W. de buig pool. 

j. Teken.6. ABK. waarbij K = W == U _ BI,. 

Een noodzakelijke voorwaarde voor een zespuntsaan
raking met de tangente is de (BI.)-conditie (49). Dit geeft 
voor t, = 0 de vergelijking: 

t,t,2_(",. + 1)t, + '" == 0 

of 

(t,t,-1)(t,-t,)= 0 (BI.) (57) 

Er zijn twee gevallen te onderscheiden: 

8a • t, - t, = 0 of 't'. == 't',. 

Uit (47) volgt met t, = O. dat 2 Co = t, - t2• zodat ook 
to == To" == O. 
Op grond van (23) is hiermee I = O. zodat t·k.. samenvalt 
met de buigcirkel. en c-ka uiteengevallen is in de oneindig 
verre rechte en de poolraaklijn. 
Uit (56) volgt. dat met I == a het punt A in het middelpunt 



23. 

van de buigcirkel ligt. Het mechanisme dat aan al deze 
eisen voldoet. blijkt een gelijkbenig krukdrijfstangmecha
nisme te zijn (zie figuur 25). 
De koppelstang AB voert daarbij een zogenaamde ellip
tische beweging uit. waarbij het koppelpunt K een rechte 
door Aa beschrijft. 

8b. (S8) 

Hieruit volgt. dat 1:",1:"2 = 1. waarvan de meetkundige be
tekenis is. dat QA..L PA (en dus AB ..L AAo). 
Een constructie waarbij dit het geval is en waarbij U == BI,. 
is de volgende (:z.Je figuur 26): 

a. Trek p, n. c-k. en de bulgc:lrkel. 
b. Construeer c-ka op grond van betrekking (16). 
c:. Bepaal het punt A op n met de coördinaten 

(
0 1/2 ) 
• 2-(l/a.,- . 

d. Bepaal Aa op n met behulp van de betrekking PA' = 
= AAa • AAw. waarbij Aw= W. de buigpool. 

e. Trek door A een lijn evenwijdig aan p en snijd deze 
met e-k. in het punt B. 

f. Snijd PB met c.ka in het punt Bo ::;: P. 
g. Teken ~ ABK, waarbij K = W == U = BI •. 
De constructie spreekt verder voor zichzelf. 

Het is mogelijk de resterende ontwerpvrijheidsgraad te 
gebruiken. door het (BIJ-punt te leggen op een lijn door 
Bo loodrecht op de kruk AAa (zie figuur 27). 

Men vindt weer, dat 

PT PB 

PBo = 1:"' 
zodat 

1/2 I 
-::-.!......::- == ~- • a. 
2- (1/a) 10 

zodat met (16) 

( ~)1 == 2,718 (hetgeen leidttot een irreëel mechanisme) 

en (-} t = 0.719 (zie figuur 27). 

Het punt A ligt in het laaute geval op de poolnormaal en 

he~ft de coördinaten (0. II~ )- Het punt B ligt op c-k. en 

wel zo. dat AB..!.. Mo' 

G e val C. Het dra a f p u n t B I i g top n e n 
A 0 P c - k •. 
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Hierbij is "t", -- C». 
Dit geval verschilt met het voorgaande geval alleen in die 
zin. dat de schakels 1 en 3 onderling zijn verwisseld. 

8.2. De stangenvierzijde in de positie. waQrbij R = 2R., .) 
Op grond van de betrekkingen (2) en (10) wordt deze 
positie bereikt in het geval. dat I" = 0: De cirkelloop· 
kromme valt ook hierbij in twee stukken uiteen: 

1. sin <p = 0 zodat <:p = O. de vergelijking voor de pool. 
raaklijn. 

2. r = m cos <po de vergelijking van een cirkel c-k. door 
P met middelpunt (mf2. 0). 

De middelpuntskromme ka valt in dit geval nillt uiteen. 
Het punt van Bali is het niet met P samenvallende snijpunt 
van e-ku met de buigeirkel. Er zijn met uitsluiting van 

°l Hoewel de .erhouding der rolcirkeldiamewn dezelfde i. als die 
bi; de (:ardioide bewalin, (ook wel de inverse cardanusbewe,in, , .... 
noemd), ,spreken we pas van een cardioJde posÎtie van- de stanlen ... 
vienijd. all bovendien de buigctrkeldiameter een extremum bereikt 
heeft. 
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doorslaande standen weer drie verschillende gevallen te 
onderscheiden: 

Geval A. Het draaipunt A ligt op' (-k .. 
en Bop p. 
Op grond van de 'Stelling van Hartmann, valt het kromt ... 
middelpunt van het draaipunt B samén met de pool. zodat 
date positie overeenkomt met een stand waarbij de kruk 
AA,. in Hn lijn ligt met het gestel (xle figuur 28). 
In dit gevalts dus 1'0 = !l. 1'. = O. waarbij 

Maakt men hiervan gebruik bij de betrekkingen voor de 
momentane Invarianten. dan heeft men In het algemeen. 

29. 

dat 

en dat 

m 1',1', 
- ""' - --- eindig blijft. 
10 1'0 

Oe vienijde bevindt zich dus inderdaad in de positie. 
waarbij R = 2 Ro. 
Een voorbeeld van: een mechanisme waarbij dexe positie 
als uitgangspunt werd genomen. is de rechtgeleiding van 
Hoecken**) (zre figuur 29). Als bijxonderheld is daarbij 
het draaipunt B in het middelpunt van c-k .. gekozen en 
het draaipunt A op de verbindingslijn van B met U. Als 
gevolg hiervan ligt het koppelpunt. dat een punt van Bali 
is. op het verlengde van de koppelstang. Oe koppel
kromme die hierbij behoort. is symmetrisch. 
• ., Zie P.T.-A ilO. 10, 1965. "",.421 

(wordt vervolgd) 


