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Krommingstheorie 

1.1 Algemeen 
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Deze ,theorie is tot ontwikkeling gebracht om twee redenen: 

nt 
IJ 
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Ie. Ter ondersteuning van de bepaling der versneliingen: zie bijv. de 
formule voor de normale versnelling an = v"! P waarbij p de 
kromtestraal voorstelt van een baan kromme (v is de snelheid van 
het betrokken baanpunt). 

2e. Voor het OMwerpen van mechanismen (speelt bijvoorbeeld een 
rol bij het zoeken naar elkaar vt!rvQngende of alternatieve mecha
nismen, of bij het zoeken nan rz,g. rechtge ieidingsmechanismen), 

We beperken ons bij de hier te ontwikkelen krorruningstheorie tot het 
bekijken van niet meer dan 3 posities van een punt. een vlak of een 
keten van vlakken ten opzichte van een aangegeven gestelvlak. 

, Aangezien we' deze 3 posities zullen laten naderen tot een limietposi
rie, vormen deze 3 infinitesimaal didlt bij elkaar liggende posities. in 
feite slechts één positie, die al naar gdang het gebruik ook wel de 
ontwerppositie wordt genoemd. 

Wanneer we ons beperken tot het beschouwen van de beweging van 
een baan punt A, dan is door de drie infinitesimaal dicht bij eikaar 
liggende posities Al' A2• A3 van dat punt een cirkel te trekken. die de 
osculmiecirkel of kromtt:cirkel word,! genoemd (zie figuur I). Het 
middelpunt van de ;)scu!atiecirkel heet krommillgsmidde/punt (Cl). De 
strailJ p van de osculatiecirkel heet kromtestraal en de omkeerwaarde 
p- I heet de kromming van de baan in dat baanpunt (A). 
De verbindingslijn van A en <l is de baannormaal (n) van A. Zij heet 
zo, omdat zij loodrecht staat op de baamangente (t) van A. 

baan 
van A 

figuur 1 
Osculatiecirkel aaM weersûjden \'tln de baaf! (p = Au) 

L-__________________________________ ~ ____ ~ 
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figuur 1 

bewegende 
baan normaal 
bew. polode (Jttn) 

vaste polode (re otl 

Bewegende baannarmaal 

Aangezien ook de poolstraai PA loodrecht op de haantangente staat, 
kan gezegd worden. dat P, A el/ IX op één rechte liggen. nl. op de 
baallllormaal. Hierbij is P de momentane (snelheids-)pool van een 
bewegend vlak, da t star verbonden is met het punt A. Ook de 
baannormaal zal in de loop van de tijd van plaats verand",ren. Deze 
beweging kunnen we vastleggen als we de normaal in hfi't punt A 
scharnierend bevestigen aan het eerder genoemde bewegende vlak. 

De bewegende baannormaal heeft zodoende een pool f!,p die op de 
normaal zèlf ligt. (f!,fA.L v.~) (zie figuur 2). Aangezien dit in iedere 
stand van de baannormaal het geval is, kunnen we zeggen dat de 
baannormaal de meetkundige plaats is van de polen p",. in het bewe
gende vlak van de baannormaaI. De baannormaal is dus als zodanig 
de bev/egende polodli (10,.). De vaste* polode {nnr)' die hoort bij deze 
beweging, raakt in Por aan ;'ff.' Zij wordt ook wel de evoluut (of klos) 
van de baankromme genoemd. omdat blijkbaar de baannormaul zich 
als een strakgespannen koord over nuf op- of afwikkelt. Het punt A 
van dat koord beschrijft daarbij de baankrommc, die in dit verband 
ook wel de involuut of evolvente wordt genoemd. 

Men kan bek zeggen. dat de evoluut de omhullende is van de 
baamwnnalen, die bij de beweging te tekenen zijn. Maar het is dan 
wel een bijzon<.kre omhullende, omdal in dit gevai de baaIlllcrmaal 
zich al!één mag afïOllen over de omhullende (bij poloden is glijden 
immers niet toegestaan). 

* d.i. de meetkundige plaats vaoP..f in het vaste vlak f. 
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Bij het beeld van het strakgespannen koord is het duidelijk, dat het 
uiteinde A van dat koord, het raakpunt Pof van dat koord met de klos 
1tnr tot krommingsmiddelpunt (IX) heeft. Dus IX == P"f' 
De evoluut 1tor is dus tevens de meetkundige plaats van de krommings
middelpunten van de opvolgende posities van het punt A van de 
baankromme. 
Iedere baankromme heeft dus een evoluut. Beide zijn onverbrekelijk 
met elkaar verbonden, hetgeen wil zeggen dat ze zich in hetzelfde vlak 
aftekenen. 
Let op: a valt samen met Pnpmaar valt in het algemeen niet samen met 
de pool P van het oorspronkelijk bewegende vlak, dat star met A 
verbonden is. 

A 

lot. 

. evoluut (klos) 

figuurJ 

1.2 Regel van lIartmalln 
Beschouwen we nu twee infinitesimaal dicht bij elkaar liggende 
baannonnalen n en n', dan snijden deze zich in het krornrningsmid
delpunt ct. dat bij A hoort. Op n' liggen dan behalve IX, de verschoven 
punten A' en P' (zie figuur 3). 
Duidelijk is dat 

lim AAï iJt = YA 
.11""0 

en voorts is ook 

lim PP'jiJt = y, 
<11"'0 

de zogenaamde poolwisselsnelheid van P. (Dit is de verplaatsings
snelheid van de pool P, die. zo gezien, telkens weer een ander punt 
van het oorspronkelijke bewegende vlak is.) Omdat de drie punten 
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«.. A en P óók na verplaatsing op de bewegende baannormaal 
blijven, komen dus de uiteinden van hun snelheidscomponenten, 
in een richting loodrecht op die normaal, op één rechte lijn te lig
gen. 
Hiennede wordt de regel van Hartmann duidelijk, die zegt dat het 
uiteinde van de snelheidsvector v A van een punt, het bijbehorende 
krommingsmiddelpunt (a) en het uiteinde van de poo/wisse/snelheids
component. evenwijdig aan de snelheidsvector v A' op één rechte liggen, 
die de Hartrnann·rechte wordt genoemd. 
Een bijzonder geval doet zich hierbij voor wanneer het baan punt (B) 
zich op de poo/raak/ijn p bevindt (p is gedefinieerd als de rechte 
waarlangs u valt). 
Volgens de regel van Hartrnann komt dan juist het krornrningsmid. 
delpunt P van B in de pool P terecht (zie figuur 4). 

n 

Hartmann rechte 
--------...).,-~ Bv -- ~ 

....... --
P=fS 

figuur 4 

figuur 5 
Bandmechanisme 

Voorbeeld: (zie figuur 5) 

...-"'-

--- --- I ... 
u B 

Bij de beweging van de band 3 t.o.v. de rol 2 is P32 het kronnnings
middelpunt B dat aan Bo is toegevoegd. Omgekeerd heeft dan ook het 
punt B van de rol het punt Bo van de band tot krommingsmiddelpunt. 
De punten Ben Bo horen dus bij ~lkaar als baan punt en krommings
middelpunt (B beschouwd als een punt van de rol 2). 
Momentaan kan de beweging van de rol in dit mechanisme dus 
vervangen worden door een stangenvierzijd~ AoABBo. waarbij de 
vervanging goc::d is voor 3 infinitesimaal dicht bij elkaar liggende 
posities. 

-
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ingangsschakel 

figuur 6 
Tandwielr,echanisme met stilstanden in de roterende 
uitgang (~ co, 1Ui:""~~ 'J6' Iv~ 6) 

, 
Tweede voorbeeld (zie figuur 6): 
In het getekende voorbeeld van het tandwielmechanisme zijn zowel de 
ingaande kruk CoC als het uitgaande wiel, dat om Ao draait, role
rend. 
In de stand, waarbij de koppelstang AB langs AoA valt, staat de 
rOll:rende uitgang momentaan stil, .omdat dan het raakpunt tussen de 
beide cirkels (x", en xc) samenvalt met B = P, de pool van de koppel-

Hartmann Ujnen 

1--------.---- --. ----

B 

figuur 7 
KrOlm~lÎngsbepaling met behulp van de Regel l'an 
lIartmann. Kromming = (yCr l 
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stang t.o. v. het gestel. Zo'n stilstand is echter ten hoogste van de te 
orde, omdat alleen van de pool gebruik wordt gemaakt. 
Als we echter in de on/werppositie (met B op AoA) het punt Bo 
bovendien op de gemeenschappelijke raaklijn p van de beide wielen 
kiezen, zal de stilstand langer duren, omdat ze dan een stilstand van 
de 2e orde is geworden. 
(Verklaring: Gedurende de stilstand van het uitgangswiel beschrijft 
het wiel AB een z.g. epi-cycloïdale beweging met de beide wielen resp. 
als vasle en bewegende.polode. De wielen rollen dan over elkaar: Het 
gemeenschappelijke raakpunt heeft daarbij de snelheid nul en is dus 
de pool P van die beweging. Gedurende de stilstand van de uitgaande 
as, beweegt P zich langs 1tf in het vaste vlak en langs 1tm in het 
bewegende vlak. De poolwisselsnelheid ofverplaatsingssnelheid van 
P valt dus langs de gemeenschappelijke raaklijn p van de beide wielen 
in de ontwerppositie. Keuze van het krommingsmiddelpunt Bo óp p 
houdt dus de epi-cycloïdale beweging in stand voor 3 opeenvolgende 
infinitesimaal dicht bij elkaar liggende posities van xm' Voor meer 
posities gaat het niet meer op, omdat dan de pool van de koppelstang
beweging niet meer samenvalt met de pool van de epi-cycloïdale 
beweging.) 
Dit tweede voorbeeld is een voorbeeld van de synthese (het ontwer
pen) van een mechanisme in zijn hoofdafmetingen, die ook daadwer
kelijk gebruik maakt van de krommingstheorie. 
De regel van Hartmann kan ook direct worden toegepast om krom
mingsmiddelpunten te bepalen. Als voorbeeld wordt een stangen
vierzijde genomen (zie figuur 7). 
Hierbij wordt de regel van Hartmann driemaal toegepast. 
De eerste keer om uit baanpunt A resp. Ben krommingsmiddelpunt 
Aa resp. Bo een component van de poolwisselsnelheid vast te leggen. 
De laatste keer om met een poolwisselsnelheidscomponent het krom
mingsmiddelpunt y van een koppelpUnl C te bepalen. 

1.3 De baanriormaalmethode van Dijk'fnan 
De hier gevolgde methode is te vergelijken met de baannormaal
methode van Dijksman (zie de figuren 8, 9, 10 en 11). Lit. [6]. 
Daarbij wordt, in het voorbeeld van de stangenvierzijde, de baannor-

C = 62 

figuur 8 
Mechanische voortbrenging l'OIl een baannormaal bij 
een stangenvierzijde 
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figuur 9 
Krommingsbepalil!f.( /liet behlllp I'l/II Aronhuld-Kenlled)"s 
dril'poll'I!,~t e/liIlK. 

figuur JO 
Struom-diagram bij figuur 9. ij is het draaipflnt tussen 
de schakels j en j. Pij is de relatieve pool tussen de 
schakels i en j. (ij-jk) is de K ellnedy-rechte die twee re· 
laiiel'e polen Pij el! Pjk verbindt. Een x-teken ge~ft heï 
snijden van twee Kcnnedy-rechtell weer. Oi-j-k-l- is de 
vierhoek met dl! hoekpunten, de polen ij, jk. kt en li. 

.. 

53'" 

maal mechanisch voortgebracht (zie figuur 8), om daarna vervolgens, 
door herhaalde toepassing van de drie-polen stelling van Aronhold
Kennedy, de pool (60) te bepalen, die dan zoals reeds bij de aanvang 
uiteengezet. samenvalt met het gezochte krommingsmiddclpunt (y) 
van het koppelpunt C. . 
Een cirkeldiagram (zie liguur 11) en een stroomdiagram (zie figuur 
10) vergemakkelijken daarbij de te vinden volgorde van de te trekken 
Kennedy-rechten .. 
Op grond van de regel van Hartmann is ook een betrekking tussen de 
pool-coördinaten van baanpunt A (r, e) en krommingsmiddelpunt 

ftro, e) af te leiden. Deze betrekking wordt de formule van EuJer-
Savary genoemd en luidt: ' 

-w 
- -- = -.- (Euler-Savary) 

ro u sm e 

3 

JIfIJ~----~a7 

o 

figuur I/ 
Cirkt'ldiagra/ll behorende bij figuur 9 

Voor de afleiding gaan we uit van figuur 12. We zien daarbij, dat 
LlPT:x,... LlAAy:X, ~odat PT/Pj=AAV/Ai waaruit de formule direct 
volgt. -

LOf 
I A De blligdrke/ 

Voor die punten A (r, e) van het bewegende vlak waarvoor de 
krommingsmiddelpunten op oneindig liggen, is r Ö I = O. Zulke pun
ten liggen, op grond van de formule van Fuler-Savary op een cirkel 
met als vergelijkingr =-(ujw)sin e. Aangezien dekromming van de 
baan in zulke punten nul is, zeggen we dat we dan te doen hebben met 
blligpull/en. Er is nu sprake van een drieplllllige aanraking met de 
haalltangente in zo'n buigpunt. De meetkundige plaats van alle 
buigpunten in een bepaalde stand van het vlak is dus een cirkel, die 
blligcirkel wordt genoemd (zie figuur 13). De diameter (j van deze. 
cirkel voldoet aan de betrekking ,.--/ 

b - u/wo 

Het is duidelijk, dat de buigcirkcl in de pool Paan p raakt. Het 
diametraal tegenover P gelegen punt op de buigcirkel wordt de 
buigpoo/ W genoemd. Men noemt de buigpool ook wel de geometri
sche I'ersnellingspoo/ (of poo/van de 2e orde) omdat in dat punt de 
versnelling nul is, wanneer <p =t, dwz. wanneer voor de tijd t de 
hoekverdraaiing <p van het bewegende vlak wordt genomen (in het 
algemeen is aw (jw = 0 als <i> = 0). 

Met uitzondering van de snelheidspool doorloopt ieder punt van de 
buigcirkel een buigpunt in zIjn baan. 
De buigraaklijnen vormen een lijnenwaaier met de buigpool als 
centrum. (Iedere buigraaklijngaatdusdoor W.) De snelheidspoolP 
zèlf doorloopt een keerpunt in ZÜn baan, waarvan de keerpuntraak
lijn ook door W gaat. (Voor een keerpunt is O=rrcrr, zodat op 
grond van Euler-Savary, inderdaad r 0, hetgeen alléén de pool P 

aanwijst.) r 
de constructeur I december 1978 I nr. 12 
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Pool normaal 

~ , , , , 
'" 

Poolraaklijn ----...... ~~~----~--~~~~--------~-----p 

figuurJ2 
De Regell'an lIartmann 

Poolnormaal 

n 

Buigcirkel 

--------~--~--~~----------------p 

figuur 13 
Buigcirkel 

figuurJ4 

Poolraaklijn ___ x 

De formule van Euler-Sal'ary meetkundig uitgewerkt 
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c 

Buigcirkel (be) 

figuurl5 
Krommingsbepaling met behulp van de buigcirkel 

De buigcirkel stelt ons ook in staat om krommingsmiddelpunten te 
bepalen (zie figuur 14). 
Op iedere baannormaal liggen telkens vier punten. te weten P, het 
baanpunt X, het bijbehorende krommingsmiddelpunt Xo en het 2e 
snijpunt Xw van de baannormaal met de buigcirkeL Tussen de ligging 
van deze punten op de baannormaal bestaat de volgende relatie: 

PX 2 = XXo . XXw (Fuler-Savary) 

Een relatie, die onmiddellijk tot de formule van Euler-Savary terug te 
voeren is. Op de zojuist afgeleide betrekking berust een constructie. 
die weergegeven is in figuur 14. De formule. zowel als de constructie 
kan worden gebruikt om het baan punt X. het krommingsmiddelpunt 
Xo Of het snijpunt Xw van de baannonnaai met de buigcirkel te 
bepalen. 
Een voorbeeld van toepassing wordt weer gevonden met de stangen
vierzijde (zie figuur 15). Daarbij gaat men voor het opsporen van het 
krommingsmiddelpunt Î' van C als volgt te werk: 
Men trekt eerst de buigcirkel door de pool P. en door de snijpunten 
Awen Bw van de beide krukken AoA en BoB met de buigcirkel. Deze 
twee snijpunten bepaalt men met behulp van de zojuist afgeleide 
formule van Euler-Savary. Vervolgens snijdt men de baannormaal 
CP met de buigcirkel in het punt Cw' waarna de formule van Euler
Savary ten slotte de ligging van y aangeeft (y = Co), 

Opgave: 
Bereken met behulp van de formule van Euler-Savary, de ligging van 
de 2 mogelijke snelheidspolen voor een gestrekte stangenvierzij
de. Wat betekent dit voor de beweging in die stand? (Zie fi
guur A.) 

c 

--~ , \ 
I - ---- . _. ,- --- - -

A d~O B "'" ""Bo , ' .... -' 
a d 

b 
c __ 

figuur A 
Strekbare l';erzijde (a +d=b +c) 
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2. Krommegeleidingsmechanismen 

Wanneer een, bewegende kromme glijdt en rolt over een an4ere 
kromme, blijven de twee krommingsmiddelpunten voor het gemeen
schappelijke aanrakingspunt (C) voor drie infinitesimaal dicht bij 
elkaar liggende standen op vaste afstand van elkaar (zie figuur 16). 
Men zegt daarom, dat de beide middelpunten bij elkaar horen als 
baanpunt M en kromtemiddelpunt Mo' Het baanpunt M behoort 
daarbij tot het vlak van de bewegende kromme en krommingsmiddel
punt Mo tot het vlak van haar omhul/ende, waarover dusde bewegen
de kromme beweegt. (In feite is er geen voorkeur voor de een of de 
ander en zijn beide krommen elkaars omhullende.) 
De relatieve pool P..l staat loodrecht op Yrel en ligt daarom weer op 
één rechte met de punten M en Mo' Voor de ligging van deze punten 
op de gemeenschappelijke normaal, geldt nu dus ook de formule van 
Euler-Savary:c",,, 

--1 -- --
(PreI M) = MMo' MMw, 

waarbij Mw het 2e snijpunt is van de normaal met de buigcirkel. 
Door het geven van de beide krommen is de relatieve beweging echter 
nog niet vastgelegd, omdat de verhouding tussen rollen en glijden 
nog niet is aangegeven. Dit is wel het geval. wanneer er sprake is van 
(zuivere) roJling bijvoorbeeld (zie figuur 17). De beide rolkrommen 
worden in dit geval de bewegende en de vaste porode genoemd. 
Toepassing van de formule van Euler-Savary geeft hier 

Bewegende kromme 

jiguur 16 
De glijsne/heid tussen elkaar omhullende krommen 
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waarin R - I en Ro 1 de respectieve krommingen zijn van de bewegen
de en de vaste polode. 

Voorbeeld van toepassing (zie figuur 18) 
Van twee nokschijven, die ieder voor zich gelagerd zijn in een 
gestelpunt, wordt geëist, dat zij zich zuiver over elkaar afrollen. Dit 
betekent, dat zij zich in de relatieve beweging gedragen als vaste en 
bewegende polode. Aangezien het mechanisme slechts 3 schakels (of 
lichamen) telt, zijn er ook niet meer dan 3 relatieve polen, waarvan er 
2 in de gestélpunten te vinden zijn en de 3e het contactpunt is tussen. 
de twee nokschijven. 
Volgens de stelling van Aronhold-Kennedy liggen deze 3 polen op 
één rechte. Hieruit volgt, dat de relatieve pool P tussen de twee 
nokschijven steeds op de gestellijn AoBo te vinden is. Wanneer daar 
in iedere stand aan is voldaan is zuivere rolling mogelijk. 

R 
------~ .. ~~------~~--p 

-Ro 

jiguur17 
De l'aste en bewegende polode 

Veronderstel nu, dat in een bepaalde positie alléén de ligging van de 
beide gestelpunten Aa en Bo> voorts de ligging van P op de gestellijn 
en ten slotte het krommingsmiddelpunt M van de om Bo draaiende 
nok schijf zijn gegeven. Gevraagd wordt dan de kromming van de met 
MBo samenwerkende nokschijf te bepalen (zie figuur 19). 
Hiertoe wordt de om Ao draaiende nokschijf stilgezet. De omtrek van 
deze schijf is dan te beschouwen als een vaste polode waarover de 

. bewegende polode (dit is de omtrek van de tweede en enig bewegende 
nokschijf) rolt. De punten Bo en Ao horen nu voor deze beweging bij 
elkaar als baanpunt en krommingsmiddelpu!lt. Dus ~ = B en Au 

p. Op grond van Euler-Sa vary is voorts, PB l = Bp' BB"" waarmee 
het snijpunt Bw van AoBo met de buigcirkel te bepalen is. 
Aangezien bij zuivere rolling de poolraaklijn p loodrecht staat op de 
gegeven poolnormaal PM, kan nu de buigcirkel getekend worden. 
Deze raakt nl. pin P en gaat door het punt Bw' dat reeds bepaald is. 
Vervolgens snijdt men de poolnormaal PM met de buigcirkel in het 
punt M",#P. De formule van Euler-Savary geeft dan ten slotte de 
ligging van het gezochte krommingsmiddelpunt Mo: 

PM l MMo·MM ... 

De waarde PMo 1 geeft dan de grootte van de kromming aan van de 
om Ao roterende nok schijf. 
(Hierop berust een handzame constructie voor het bepalen van de 
vorm van de met een gegevén nokschijf s~enwerkende schijf, voor 
het geval zuivere rolling is voorgeschreven.) 
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figuur 18 
SYlltrepent-krommen 
(om vaste punten draaibare afrolkrommen) 

figuur 19 
Bepaling \lan het punt MO 

figuur 20 
Hypo-cyctoïdale beweging 
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Opm.: De beweging van de twee nokschijven kan men voor drie 
infinitesimaal dicht bij elkaar liggende standen, vervangen denken 
door de beweging van de twee krukken AoMo en DoM van de 
stangenvierzijde AoMoMBo' 

3. Vervangingsmechanismen 

3.1 Algemeen 
Men maakt onderscheid tussen: 
1) elkaar globaal vervangende mechanismen (met dezelfde of van 

elkaar verschillende killematische keten) 
2) elkaar momentaan vervangende mechanismen (vervanging van de 

Ie orde, 2e orde etc.). 
Tot de eerste groep behoort bijvoorbeeld de vervanging van een 
tandwielmechanisme door een ander tandwielmechanisme met meer 
schakels of door een kettingmechanisme. 
(In het bijzondere geval, dat ook de structuur (d.i. de kinematische 
keten) van het mechanisme dezelfde blijft, spreken we van een ver
zwagerd mechanisme of ook wel een 'cognate'.) 
De belangrijkste zijn die vervangingsmechanismen, die de beweging 
van één of meerdere vlakken reproduceren. 
In figuur 20 zijn als voorbeeld vier mechanismen getekend, waarvan 
de eerste drie globaal vervangende mechanismen zijn, terwijl het 
vierde, de drie andere momentaan vervangt (de vervangipg is daarbij 
van de 2e orde).Voor het eerste drietal mechanismen is de beweging 
van tandwiel 2 t.o.v. wiel I identiek. Dit komt omdat zowel de vaste 
als de bewegende polode (n21 en nu) voor ieder van deze mechanis
men dezelfde is. (De meetkundige plaatsen van de pool P21 zijn zowel 
in het vaste vlak als in het bewegende vlak van de pool P21 zijn zowel 
in het vaste vlak als in het bewegende vlak cirkels voor ieder van de 
drie mechanismen.) 
Het vierde en laatste mechanisme heeft alléén de buigcirkel gemeen 
met ieder van de vorige mechanismen. (Men bewijst dat door aan te 
tonen, dat bijv. voor de twee laatste mechanismen de ligging van 
zowel de pool P21 van de poolraaklijn P21 alsmede van het krom
mingsmiddelpunt Co van het symmetrisch gelegen punt C dezelfde 
is *. Euler-Savary, nl. 
PC2 = CCo . CCw ' geeft dan ook dezelfde ligging voor de buigpool W 
=Cw van beide mechanismen aan.) 
Merk op dat de vervanging hier een overeenstemming heeft tot de 2e 
orde, omdat momentaan gezien, de krommingen van ieder punt van 
schakel 2 dezelfde zijn. (wordt vervolgd) 

Literatuuropgave volgt aan het eind van deel 2. 

• Dat dit JUÎst Îs kan met behulp van de Regel van Hartmann worden 
aangetoond. 
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