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Samenvalling van de serle Iczingen op het door vele
constructeurs bClochte congres (Gctriehelilgung 1971)
in l'reibul'g over de leer der mechanismen.

'.

De West-Duitse congressen op het gebied van de leer del'
mechanismen wOlden telkens om het jaar gehouden in
doorgaans verschillende steelen van de bondsrepubliek.
Ze kunnen steeds als hoogtepunten worden beschouwd
van de meest recente ontwikkeling zoals deze daar de
laatste jaren plaatsvindLDoor het toenemende aantal
congressen, vooral in de Verenigde Staten, Engeland en
in Oost-Europa, krijgen deze zg. "Getriebetagungen" meer
en meer een nationaal karakter. De oniwikkeling van de
kinematica en haar toepassingen bij het ontwerpen van
mechanismen heeft echter in Duitsland van de aanvang
af een hoge vlucht genomen, en het is daarom alleszins
de moeite waard te vernemen welke richting deze ont
wikkeling. mede door het gebruik van de computertech
niek, ook in de toekomst gaat krijgen.
Een volledig verslag is miergclegd in VDI-Bericht Nr. 167
..Gclriebetagung 1971": Wege zur Optimierung in Ent
wicklung, Konstruktion, Fertigung und Anwendung (VOl'
trage del' VDI-Tagung Freiburg 1971, 208 Seiten, 316 Bil
del', 9 Tabellen, DM 57.-).

Traploos verstelbare en gekoppelde hydromoto
ren en -pompen, p. 5-20
(Slufenlose hydroslatische Umlauf- und Koppel
gelriebe)

Prof. Dr.-Ing. F. Jarchow liit Bochum heeft in deze voor
dracht aandacht bestced aan cen systeem om te komen
tot cen vereenvoudigde voorstell ingswijze van koppelin
gen van twee of meer van clcrgelijke hydrostatisch wer
kende verd ringcrpompen en -motoren. Ook de onderschei
den karukteristickcn, die kcnmcrkend zijn voor de diver
SE~ combincilielllogelijkheden, zijn in verscheiclenc duide
lijk Clc;ng('gcven grafische voorstellingen neergelegd.

Ketling- en riemoverbrengingen, p. 21-30
(Zugmi ltelgetriebe)

Prof. Dr.-Ing. H. Peeken uit Aken heeft in het onderhavige
artikel de onclcrscheiclen ketling-, riem- en andere snaar
lllechanismen dic'pgdand nwl elkaar vergeJeken. In zijn
artikel wordl aandacht geschonken dan de samenstelling,
de keuze Villi hel materiaal en aan de constructieve op
bouw. Naa~;1 ildndacht voor het enkele element wordt ook
de invlol'd van het doorJeidbarc vermogen, d(' ongelijk
nIdti,;:1Cid ill ell' bewegingsoverdracht. de geruisloosheids-
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factor en het dynamische gedrag voor de' gehele overbren
ging onder de locp genomen. Afhankelijk van het gcbrliik
geeft het artikcl aanwijzingen welk type overbrenging het
meest geschikt is voor het beoogde doel.

Dr.-Ing. J. Looman, Friedrichshafen

De fabricage van tandwlelen met binnenvertan
ding met behulp van afrolIing, p. 31-36
(Wiilzschiilen von innenverzahnlen Slirnriidern)

In dit artikel wordt aandacht besteed aan een bijzondere
methode van vervaardiging van tandwielen welke VOOl'
zien zijn van een binnenvertanding. Zowel het formula
rium behorende bij het van een schuine vertanding voor
ziene freeswiel is verstrekt als dat behorend bij de totale
opstelling. Een afgebeelde foto van de machine geeft een
duidelijk inzicht iii de gevolgde fabricagemethode.

Dr.-Ing. W. Pinnekamp. Kissing

De invioed van belastingskarakterlsticken bi] de
keuze van tandwielmechanismen, p. 37-46,
(Beriicksichligung von Lasikollektiven bei der
Auslegung von Getrieben)

Bij de keuze van een landwielove-rbrenging is het door
gaans gebruikelijk tot een gefundeerd besluit te komen
met behulp van de zg. bedrijfsfactor. In het artikel wor
den daarnaast ook andere kengetallen en methoden aan
gegeven om tot een verantwoorde keuze te komen.. Het
geheel mondt uit in een zojuist verschenen VDI-Richtlinie
No. 2151, waarin een nadere uiteenietting van de bedoel
de methode is weergegeven.

Dipl.-Ing. A. Seifried, Friedrichshafen,
lug. R. Burkle, Ravensburg en lng. G. Buck,

Friedrichshafen
Hei geprogrammeerd construeren van tandwiel
schakelmechanismen, p. 47-60
(Programmicrles Konslruieren von Zahnrad
Schal/gelrieben)

In dit artikel wordt omschreven welke werkwijle gevolgd
wordt indien een tandwiel van gewenst moduul, tanden
tal, tandbreedte, ingrijphoek, scheefstandshoek en profiel
verschuiving gemaakt moet worden. De computer rekent
aUe andere gevraagde grootheden uit, zoals de optreden-
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de kracht aan de voet van de tand, de flankdruk, de as
doorbuiging, de levensduur enz. en ook andere meer geo
metrische instelgrootheden nodig voor de fabricage. Ten~

slotte worden op deze wijze aile gegevens llodig voor het
ontwerpen (c.q. fabricage) van een gevulde tandwielkast
verkregen.

Dipl.-Ing. M. Ill, Friedrichshafen

Lawaaibestr1jding door correctie van de scheel
standshock in samenspel met een geruismeting
aan tandwlelmechanismen beneden de 200 kW
volgens VD,I 2159, p. 61-68
(Scllfdgungswinkelkorrektur und Gerdusch sowie
die Gerduschinessung von Getrieben unter 200
kW nach VDl 2159)

De vergroting van de scheelstandshock geeIt in het alge
meen een veruetering van de geluidhinder met circa
17-25 dB. Het artikel geeft een bescnrijving van de meet
methoden en de claarbij verkregen resultaten. Het geheel
staat in verband met VDI-Richtlinie No. 2159.

Dr.-Ing. K. Hain

Optimalisering van overbrengingshoek en ver
snellingsmlnlmul1I hij met nokprofielen uitgerus
te ol1lzetmechanismen. p. 69-84
(Oplimierung von Kurven-Schritlgetlieben hill
sichtlich Ubertragungsgiite und J3eschlellnigungs
minimum)

Omzetmechanismen worden gebruikt voor de aandrijving
Velli rotercnde tlrdaitafels, die bij tijd en wijle stilstaall,
nodig your e'en lwpaalde bewerking van een produkt. Een
van de cenvoudigste mechanismen dat aan deze cis vol
doel, is het rondlopende-nokprofiel-rustmechanisme zoals
af~cbeeltl in figuur 1.
Nadcel is de beperkte rtIstduur en de onmogelijkheid om
lijdens de omzetting het bcwegingsverloop voor le schrij
Ycn. Oil lddtste wordt veroorzaakt door het feit, dat de
geleidingscurvc voor de nokrol reeds in dczelfde cyclus
meerdere millen wordt doorlopcn. Om elil en het eerder
genoE'lllde I1<Hlcd te ontgilan is een systematiek ontwar
pl'n van mcchunisll1cn, die \lit llH"er dan drie leden be
staan. Dew sysl0miltick hedt gelcid lot cen aanlal, voor
tic' conslrucll'u r llljzoilder inlcrl'ssilnle oplossillgcn, wcltlr
Viln ook de COllstructievl' ailllduidingcn van het antwerp
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figuur I

figuur 2

liguur 3
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liguur 4
Dimensionering van dubbelkrukmechanismen met gege
yen overbrengingsverhoudingen van de hoeksnelheden
in de naluurlijke relaUeve posities met behuJp van de in
onderling loodrechle recllten ontaarde middelpunts- en
cirkeJJiggingskromme

iiguur 5
Vlakke overbrengingsmechanismen van Ioterendc assen
z: tandheugels

Een eerste aanzet tot systematische indeling van de al
ternatieve oplossingen is in het artikel gegeven. Het een .
en ander lijkt voor uitbreiding vatbaar.

iiguur 6
PalwieJ-omzetmecliClllisme aangedreven door het kruk
slingermechanisme AoABBo
Cl kinematisch schema van het mechanisme
b bewegingsluncties
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bijzonder duidelijk zijn weergegeven. Enige interessante
resultaten zijn weergegeven in de figuren 2 en 3.
Met dit artikel is Dr. K. Hain err zoals vanouds, opnieuw
in geslaagd een belangrijke bijdrage te leveren voor de
ontwikkeling van nieuwe, in de praktijk zeer weI bruik
bare, mechanismen.

Dr.-lng. J. Kracke; Braunschweig

Synthese van mechanismen door gebruikmaking
van bljzondere standen, p. 85-100
(Getriebesynthese mit Sonderlagen)

Dipl.-Ing. F. O. Kopp, Hannover

Mogelijkheden van functiescheiding van mecha
nismen met. meer dan een vrijheidsgraad van be
weging, p. 101-110
(Moglichkciten der Funktionstrennung in Getrie
ben mit h6heren Laufgraden)

Dit artikel is in feite een uittreksel uit de dissertatie van
de schrijver aan de Technische Hogeschool te Braun
schweig. Niettegenstaande dat. is het door zijn overzich
telijkheid voor de constructeur bijzonder aan te bevelen.
Bestaande theorieen met betrekking tot meetkundige
plaatsen van gestel- en andere draaipunten bij stangen
vierzijden ondergaan sterke vereenvoudigingcn, wanneer
vier voor te schrijven standen van het koppelvlak t.o.v.
het gestel, of de vier relatieve posities van de beide kruk
ken t.o.v. elkaar, op een bepaalde, bijzondere wijze mo
gen samenhangen. De bedoelde krommen zuBen dan ont
aarden in hyperbolen, cirkels of rechte lijnen, waaruit bij
zonder eenvoudige construdies voor de stangenvierzijde
resulteren. Van technisch meest belang is de toepassing
voor het ontwerp van een functiegenerator (zie bijv. fi
guur 4).

Mechanismen met meer dan een vrijheidsgraad van be
weging geven de constructeur de mogclijkheid te komen
tot verslelbare functie-elementen. In een aantal voorbeel
den laat de schrijver diverse constructieve oplossingen
naast elkaar staan, waarmee een inzicht in de voor- en
nadclen kan worden verkregen. De doelstelling in het al
gemecn is diverse mogelijkheden van bewegingsover
drdcbl te Cfecren, waaruit de construcleur een keuze kan
doen (zie bijv. figUl1f 5).

Dr.-lng. H. Rankers, Karlsruhe

De ontwikkeling van modeme vul- en afdich
tingsmachines voor tuben p. 111-122
(Entwicklung moderner Tubenfiill- lInd Schliess
maschinen)

Uitgaand van een korte uiteenzetting over het ontstaan
van de tube en zijn economische betekenis. zijn in de
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voordracht de noodzakelijke bewegingsfuncties en -ver
houdingen van zulke vul- en sluitmachines nader toege
licht. In het bijzonder zijn 3 verschillende aandrijfmecha
nismen voor de draaitafel, waarop zich de draagblokken
met de tubehouders bevinden, onderzocht. Aangetoond
is, dat de keuze van de omzelhoeI{ voor het omzetmecha
nisme, welke de draaitafel een stap-stop beweging mee
geeft, de grootte van de optredende versnellings-krachten
in iedere rustpositie sterk belnvloedt (zie voor een der
voorgestelde omzetmechanismen figuur 6).

Dr.-Ing. K. Langenheck, Mi.ilheim-Ruhr

Berekenillg van het draaggetal bij kegel- en hy
poi'dwielen, p. 123-128
(Berechnung der TragfQhigkeil von Kegelrad
und Hypoidgelrieben)

In deze voordracht wordt een berekening van de belast
baarheid van kegel- en hypoldwiclen voorgesteld door
gebruik te maken van vervangende mechanismen met
rechte tandwielen. Kengetallen welke van toepassing zijn
voor de vervdngingsmechanismen, kunnen op deze wijze
worden c100rberekend voor de bedoeldc kegel- en hYPold
wielen. De gevolgde methode schijnt in goede overeen
stemming te zijn met de in de praktijk verkregen resulta
ten.

G. Stade, Berlijn

Wormdrijfwerk met cycloide vertanding, p. 129
134
(Zykloiden-Schneckengelriebe)

Het profiel van het wormwieI en van het daarmee in
ingrijping zijnde rondsel heeft door de jaren heen aan'
diverse vcnmderingcn en nieuwe ontwikkelingen bloot
gestaan. De rneest bekendc vertanding is gebaseerd op het
principe van de eva/vente beweging en wordt kortweg de
evolventc vertanding genoemd. Ing. StacIe heeft deze ont
wikkding verder voortgpzet door zijn voorstel van een
nieuw type vertandingspecifiek voor het wormdrijfwerk:
de eye/ohic vertunding. In het arlikel worden de voor
en nadf'lt'n Lo.v. de van oudshcr bekcnde vertandingen
u iteCIH.!.(''I.l·t. Dimensionering volgens (1; t principe leidt tot
cen vcrbelt'ring van de krachtsoverdracht.
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Dipl.-Ing. J. Jonczyk, Friedrichshafell

Stijfheidsberekening van rotatiesymmelrische
schalen, p. 135-142
Fes tig lie i lsberechnung rota tionssymn'letT isch er
Schalen)

In dit artikel is een berekeningsmethode aangegevcn om
de optredende spanuingen en deformaties in schotelvor
mige lichamen te bepalen. Men maakt gebruik Vdn een
elementenmethode, waarbij de gevraagde grootheden ele
ment voor element met behulp van de matrixrekening
worden berekend. De totale spanningsverdeling, welke
aangeeft of men eventueel met een plilstische toc"stand te
maken heeft, of dat men breuk kan verwachten, wordt
door middel van een computerprogramma vastgesteld.

Prof. Dr.-lng. R. Koller, Aken

Construetie en optimalisering van intennitterend
bewegcnde mechanismen met behulp van elek
tronische rekenmachines, p. 143-152
(Konstruktion und Optimierung von intermittie
renrien Getricben mit Untcrstiitzullg eJektroni
scher DatenveTClrbeitungsan/agen)

tP
2ft

tt
T--

figuur 7
Tandwiel-koppelmccJwnismc; 5 schakels waarvan 2 on
gclijkmalig bewcgclld

Hoewel in dit artikcl meerdere intennitterend bewegende
mechanismen zijn beschreven, is speciale aandacht be
steed aan het mechanisme van figuur 7.
De uitgaande as, hier coaxiaal met de ingaande as, onder
breekt zijn omloopbeweging met betrekkelijk korte stH
standen. Grafieken, waaruit de afmetingen voor bepaalde
gewenste bewegillgspatronen kunnen worden afgelezen,
staan de constructeur ter beschikking. In het ai-likel zijn
tevens verscheidene optimaliseringsmethoden (w.o. de
tvIonte-Carlo-methode) voor onderscheiden mechanismen
uiteengezet.

Dipl.-Ing. H. D. Matthaei, Waldenbuch

Een curvegeleidingsmechanisme met vier rust"
perioden van veranderlijke duur, p. 153-158
(Ein Kurvengctricbe fur vier Rasten verQnder
Jjcher Dauer)

Vermindering van het hameraantal bij een type-machine
heefl geleid tot cen nok-mechanisme met mecrdere rust
standen. Op grond van ontoelaatbarc trillingsverschijnse
len bleek het gl'wenst te zljn de ruslhoeken voor de op
en afloopbeweging ongelijk te houden. Dc gebruikchjke
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f igllur 11
l<rukslingermechanisme als schouwtalel

Dr.-Ing. L. Hagedorn, Wl1ppertal

Onderscheiden mechanismen met repeterende
uitgangsbeweging, p. 175-184
(Typenreihen bci Gelrieben mil periodischer Ab
triebsbewegung)

tlokkrol11men, 7,oals dp kWfldratischc j>i.lrabool, de scheve
sinoi"dt~ en het zg. r-J proti<,l, bl(~kcll bij <\1' vprcislp SI1(-I

hedcn en c1rllk k r(\cI111'11 /lid l.ocrl'ikl'l]d. 111~1 tlnl woord is
gcvolld(~n in de t()(~lhissillg Vdll de z~~. dSylllllwlrische si
nolde.

Dr.-Ing. D. HiI'tz, Berlijn

Optimalisering van camera-sluiters, p. 159-170
(Optimierung voil j{ameraverschlilssen)

I

De ontwikkeling van een nieuwe centraals111iter voar cen
AGFA-GEVAERT camera heeft de dynamisch ongllnstige
doorwerking van de in het oude model optredenc1e om
kering van de beweging als uitgangspunt gehad. In prin
cipe gcschiedt de aandrijving van de sluitsectoren in 11et
nieuwe systeem met twee in dczelfde omloopzin aflopen
de stuurringen. Kinematische en dynamischc doorreke
ning vond plaats door uit te gaan van vcreenvoudigc1e si
mlliatie-modellen. Aileen vaor langere belichtingstijden
bleken de rekenresllltaten goede ovcreenstemming te ver
tonen met de in de praktijk gevonden waarden.

Prof. Dr.-Ing. G. Kiper, Berlijn

Afstelmechanismen voor twee grootheden, p.
171-174
(Gelriebe /iir Zwcipunkijustage)

Naast de nulpuntsafstelling in cen automatischc werkende,
met een belichtingsmeter uitgernste camera, dient ook de
gradient van de door de draaispoel-galvanometer gevon
den belichtingswaarden aan het mechanisme voor het in
stelen van het diafragma te worden doorgegeven. Dcze
tweede afstelling kan plaatsvinden met behllip van cen op
een stangenparallelogram gelijkend mechanisme (zie fi
guur 8).
De bedoelrte steilheidsregeling in de overdrachtsfunctie
wordt uitgevoerd door aanpassing (justering) van de slin
gerstanglengte BoB. Dit ingrijpen in de bewegingsover
dracht door middel van een extra mechanisme ten einde
daal'door te komen tot een juiste afstellinp, van het totale
instrument is een handig middel, waard om 'laker te wor
den toegepast.

figllur 9

Jiguur 10

13

6-

--_.---------
figllW 8
Uilbrddillg VOll het cameTa-beJiclltingsappnraal
met cell instelJJoar stan9cnpawlleJogrolll AuABBn.
4 \\,jjzcr, 6 kkmscfwjj, 8 loster, 130aT1slnuvlakje,
18 C'xtra sc!wkcl, 19 koppclslong; b , C ill- en lIitgannde
sdwkc1.

_._--------------------------'
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Bier wordt de nadruk ~elegd op verschcidcne in de han
del vcrkrijgbare omzetrnechanismen en mechanismen met
cen slingerende uitgangsbeweging. Van de eerste soort
zijn besproken de Ferguson, Manifold en Klewe omzet
mechanismen. Voorts is in deze voordracht een voorstel
f;;cdaan voor cen instelbaar nokmechanisme met slingeren
de uitgang, zoals figuur 9 laat zien.
Ten slotte is nag aandacht geschonken aan een kincma
tisch overbepaald coaxiaal nokschijvenmechanisme, gc
demonstrecrd in figullr 10, waarbij mindel' last ondervon
den wordt van mogelijk optredende klemstanden, zoals
bij het gebruikelijke nokschijfmechanisme.

Dr.-Ing. F. J. Gierse, Wickrathberg

De kinematica en dynamica voor leg- en tafel
inrichtingen, p. 185-192
(Kinematik lind Dynamik in Lege- und Tafelein
rich tung)

Dc kunst bij het opstapelen en vouwen van textielstoffen
is juist zoveel stot aan te voeren, dat bij gegeven stapel-
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snelheden geen -exlra vouwen en andere oIHegelmal.ighe
den in het eindprodukl ontstdan. Hel gebruikelijke sla
peJmechanisme i_s afgebeeld in figuur 11.
Daar bij conslanle aanvoersnelheid van de slof de ge
wenste slingerslilngbeweging vall het krukslingermecha
nisme ook theoretisch niet kan worden bereikt, is de 0P
lossing gezocht in het minimaliseren van de afwijking.
Dit leidt tol bruikbare, technisch vaak verschillende op
lossingen, waarbij ook het economisch aspect eenbeli:mg
rijke overweging is geweesL

Prof. Dr.-Ing. B. Dizioglu, Braunschweig

De kinemalica van de balancering in planeel
drijfwerken. p. 19j-198
(Kirtematik des Lastausglciches in Planelenge
lrieben)

Bij de balancering van hel meest eenvoudige planeetwiel
stelscl is het reeds gewenst, gebruik Ie maken van meer
dan een planeetwiel. Het mechanisme wordt daardoor
echter kinematisch en ook statisch overbepaald, waar
door ais gevolg van maatafwijkingen ele gelijkmalige ver
deling van het momenl over de planeclwielen onTIlogc
lijk isgeworden. Veiligheidshalve wordt dan weer aan-

ligUl.lr 12
Ilaiallcccrschijf
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genomen, dal hel vcrmogen door slechls een vall de drie
planeetwielen wordt doorgeleid, waardoor hel voordeel
van de lichlere uitvoering Lo.v. die mel het cnkele pla
neetwiel is verdwenen. Het is daarom zaak hetmcchanis
me uil te breiden met zoveel schakels als nodi~ is am
het stelsel kinematisch en daareloor ook statisch' bepaald
Ie maken. (Zie de uitvoering in figuur 12 waarbij de drie
planeelwielen pendelend aan de planetendrager zijnopge
hangenl:

Dr. lechn. F. Fritsch, Wenen

De balanr.eringin planeetwielstelsels met zoone
wieJ, p. 199-207
(Der Lastausgleiclz in Stirnraci·Planelcngctrieben)

In wezen is het in dezE' voordracht gestelde doel het
zelfde als dat in de hi-eraan voorafgaanue Jezing. Met be
trekking tal het slatisch onbepaalde stelsel wordl voorge
steJd bewust elastische elemenlen in te bOllwen, terwijl
voor stalisch bepdalde conslruclies of het zonncwip! c.q.
de planeetdrager geen lagering in radiale richling krijgt
opgeJegd, 6f gebruik gcmaakl wordl van pendclende 1'01
Itlgers vaal' _de pJaneetwielen (zie figllur 13). Yoor grotere
dlwijkingen wordt een compensalie-inrichling met een
ma Itezer-kruis vQorgestaan (zie figtlur 14).

,-----------------------------,

liguur 13
Tweelraps planeclwieldrijlwerk mel ongelagerde planeel
drager in de cersle Irap en ongelagerd lonllewiel in de
;weede Irap

Z landwielkoppeling;
P pendelrolJager ill het planeelwlel

liguur 14
Compensatle-inrichling voor een alwijking f in een me
chanisme mel vier excentrisch gelager<1e plClneelwielen

E excenterpen mel de excentriciteil e;
H hefarm ler lengle h;
a uilwijking van de hefarm len gevolgc van de

nfwijking J
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