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/ Dr E.A. Dijksman, Fac. Werktuigbouwkunde, TU Eindhoven

Hulpmiddelen voor het ontwerpen van
stangen- en tandwielmechanismen
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Figuur 4

Figuur 5

deer van de oorspronkelijke beweging gereproduceerd dient te
worden in verband met de afstemming van het toe te voegen
geautomatiseerde gcdeelte op dat van het reeds bestaande
gedeelte van de machine.

Een ander voorbeeld is de
rechtgeleiding van een cir
kelzaag, [1J (fig. 2) of het
transport van stukgoede
ren middels een tuime
larmkraan bij en have
nopslagplaats. [1J (fig. 3).
Belangrijk is verder de
keuze van het mechanis
me. dat een gewenste
functie moet kunnen ui
toefcnen. Vaak kan cen
probleemstelling niet door
een eenvoudig mechanis
me worden opgelost. en
dient het probleem in
deelproblemen te worden
opgedeeld. Denk bij voor
beeld aan het omzetten
van een rotatiebeweging
in een slingerbeweging
van 360° (fig. 4). De wijze
van samenstellen van
ieder der deelmechanis
men dient met zorg te ge
schieden, waarbij vooral
ook op de onderlinge af
stelling (nul-posities) gelet
moet worden.
Altematieve oplossingen
van een (deel-)probleem
zijn voor de constructeur
eveneens van wezenlijk
belang vooral in verband
met de kosten en de be
schikbare plaatsruimte.
Ook kan het zijn. dat bij
een geplande (tlexibele)
automatisering of mecha
nisering van een tot nu toe
tel kens door mensenhand
in te stellen machine, een

~ L.(J"a,tI'. 0. ViiJt.; _
I~S"- NI.J

Figuur I

Figuur 2

Figuur 3

In het artikel gaat de auteur in op het vinden van alternatieve
(mechanische) oplossingen voor een identiek probleem. Bijzondere
aandacht wordt daarbij besteed aan het vinden van 'verzwagerde'
tandwielmechanismen.

Bij mechanismen zijn praktijkproblemen vaak vanwege de slechte
toegankelijkheid moeilijk op directe wijze op te fossen. Verplaat
sing van het probleem naar een beter beheersbaar gebied. biedt
dan veelal uitkomst. Denk bij voorbeeld aan het door Leonardi da
Vinci gevonden mechanisme voor het wegduwen van stormlad
ders. die door de vijand tegen de muur van een vestingwerk werden
gezet. (fig. I).
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Verzwagerd mechanisme

In een voorbeeld, [2), waarbij dil oplreedl (fig. 5) word' een
reproduclie van een hypocloi"dale beweging aan de builenkanl van
een beslaande machine vereisl. Voor de oplossing van dil pro
bleem wordl gebruik gemaakl van een oude slelling.13]. van Dc La
Hire uil 1706. Deze slelling wijsl op de reproduelie van een
cycloi"dale baan door een punt van een soorlgelijk. zogenaamdc
'verzwagerd' mechanisme (figuren fl en 7).
Dc combinalie van Iwce van zulkc verzwagcrdc mechanismcn voor
2 verschillende koppclpunlen van hel bewegende vlak levert dan
de reproduclie van hCI hele bewegende vlak op, Er onlslaal een
alternalief mechanisme. dal door bijzondere keuze van de beide
koppclpunlen inderdaad builen hel oorspronkelijke wielenslelsel
kan worden geplaalst.
Hel mechanisme, zoa1s gedemonslreerd in figuur 8, hecfl gediend
om een bestaande machine voor de produklic van papieren
induslriezakken. sneller Ie kunnen omslellen voor andere zalma
len leneinde een Ie grole voorraadvorming en een daarmee
verbandhoudend beslag op hel bedrijfskapilaal Ie kunnen legen
gaan, 14].
Alternalieve oplossingen zijn anderzijds ook van belang als hel er
om gaal eoncurrerende palenlen Ie omzeilen. Zoals we ge7.ien
hebben, behoeft daarbij hel aanlal schakels of lichamen niel
helzelfde Ie blijven.
De cyclo'idale beweging kan anderzijds ook minder omslachlig mel
slechls een exIra landwiel worden gereproduceerd.
Er zijn 4 verschillende manieren waarop dil kan gebeuren. Oil
blijkl mel name uil nevenslaande figuren en de bijbehorcnde label.
Een hypo-cycloi"dale beweging, [5]. kan bij voorbeeld worden
voorlgebrachl, wanncer voor de rolslralen van de beide wielen R2
< R] en bovendien hellekenprodukl van de Iwee elemenlenparen
mel hellussenwiel posilief uilvalt, (zie de hulpfiguur. de label en
de figuren 91/m 18). Anderzijds wordl een epi-cyclo'idale beweging
gereproduceerd wanneer bij de 3 fricliewielen. waarvan de middcl
punten een slarre. lernaire schake1 vormen. aileen hel produkl der
lekens van de Iwee elemenlenparen, negalicf uilvalt, Indien
tenslolle R2 > R 1 en hel produkl van de lekens van de Iwee
elemenlenparen is positief, dan is sprake van een peri-cyclo'idalc
beweging (overigens mag hel IUssenwiel 4, dal lussen de wielen
1 en 2 is geplaalst, een willekeurige slraal R4 hebben: haar cnige
funelie is dan ook Ie zorgen voor de bewegingsoverdrachl),
Mechanismen. waarin uitsluilend slangen voorkomen. wordcn
onderscheiden naar het aanlal stangen, die in hel mcchanisme
optreden, en naar de slrucluur. waarin ze zijn geplaalsl (de zgn.
kinemalische kelen).
Alternalieve slangenmechanismen zijn mechanismen. die we Iis
waar dezelfde laak uilvoeren, maar nicl noodzakelijk dczelfde
kinemalisehe kelen hoeven Ie hebben. 18].
Daarenlegen: zijn verzwagerde slangenmechanismen altcrnalicvc
mechanismen mel dezelfdc kincmalischc kelen.
Ze zijn niel aileen verzwagerd vanwege dc gelijkblijvende slruc
IUUf, maar 6ak omdal zij gedurcnde de gehele beweging dczelfdc
laak (of funelie) kunnen uilvoeren. Zelfs wanneer hel aantal
schakcls dezelfde is maar de slrucluur, of kinemalischekelen.is
anders dan bij het oorspronkelijke meehanisme. spreken we reeds
van een alternalief in plaals van een verzwagerd meehanisme.
Voor de meer algemenc groep van de alternalicve meehanismcn.
kan men nog de volgende indeling maken:
a. Momentane - of M.S.P. *)-gelijkwaardige mechanismen. Dal

zijn meehanismen, waarbij punl(en) of sehakel(s) hoogslens
dezelfde precisieposilies innemen (de kinemalische keten kan
daarbij al of niel verschillend zijn).

b. Vervangingsmeehanismen mel een idenlieke laakvervulling
mel belrekking 101 de lotale beweging. maar mel een andere
kinematische keten.

c. Verzwagerde meehanismen met eenzelfdc kinematisehe ketcn
en eenzelfde (idenlieke) laakvervulling.

d. Kinemalisch identieke mechanismen. maar werkluigbouwkun
dig op ondcrseheiden wijze gerealiseerd.
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Verdere indeling

Hulpmiddelen voor het ontwerpen van
stangen- en tandwielmechanlsmen
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Hulp figuur

Voorts zijn er in het algemeen 4 krommeverwanten* *) van het
Watt-l zesstangenmechanisme, vooropgesleld. dat het genererend

Krommeverwanten zijn verzwagerde meehanismen, waarbij een
erueiaal genererend (koppel-)punt de identieke of (eongruente)
baankromme doorloopt. (Twee van zulke krommeverwanten zul
len dan ook, wanneer de genererende punten draaibaar aan elkaar
bevestigd zijn, lezamen een 'kinematisch overbepaald' mecha
nisme vormen. Denk bij voorbeeld aan de Stelling van Dc La Hire
of aan die van Roberts). De Stelling van Roberts hecft hel bij
voorbeeld over 3 verschillende stangenvierzijden, die dezelfde
koppelkromme produceren.\ "'~ <"', ~"IJA-AIJ of+'+ = +

.. : "',/"oa'ucA, VIM" 1J;Po
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Figuur 10
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Figuur 9

Dc verzwagcrde slangenmeehanismen kunnen, al naar gelang de
hun opgelegde laak, verder nog alsvolgt worden onderseheiden.
Zo spreken we van:

I. Kromme-verwanten (Curve-cognates)
II. Tijdsafhankelijke kromme verwanten (Timed Curve Cog

nates)
III. Koppelverwanten (Coupler Cognates)
IV. Tijdsafhankelijke koppelverwanten (Timed Coupler Cog

nates)
(V). Funetieverwanten (Function Cognates).

Slelling: Indien hel lekenprodukl van de lwee elemen/enparen
posilief uilvall en ook Rz < R I • dan wordl een hypocycloi'dale
beweging voorlgebrachl.

Fig. 13

aanvullende slelling: Indien hel lekenproducl van de /Wee ele
menlenpasren positief uitvalt. maar Rz )Ii R I • dan wordt een
peri-cycloi'dale beweging voortgebracht.
Indien namelijk in de figuren 9 tot en mel 12 de nummers van de
wielen I en 2 worden verwisseld. ontstaan peri-cycloi'dale bewe
gingen.
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koppelpunt vast zit aan een binaire schakel, waarvan, in hel
algemeen gesproken, geen enkel punt een cirkelboog beschrijft,
[6]. Zie voor een bijzonder gevaJ de figuren 19 tim 22.
Ook zijn er, om een ander voorbeeld te geven, 4 krommeverwan
ten van een Stephenson-2 zesstangenmechanisme, als het tenmin
ste een genererend punt betreft. dat aan een binaire schakel
vastzit, 17].

Fig. 17

Fig. 15
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Sluitstelling: Er wordl een epi-cycloidale beweging lOt stand
I(ebraclrt. indien I'oor 3 wrijl'ingswielen. waarl'an de middelpun
ten een ternaire schak.e/ I'ormen. het tek.enproduct van de twee
elementellparen tussell de wielen. negatief uitl'alt.
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Groep (II) refereert aan (stangen-)mechanismen, die niet aileen
eenzelfde baan kunnen produceren, maar dat ook nog met
dezelfde (zo nodig variabele) snelheid doen in relatie tot de
ingangsschakel. Indien bij voorbeeld de aandrijvende kruk van
beide mechanismen bij het gelijktijdig doorlopen van de betrokken
baan met dezelfde (zo nodig variabele) hoeksnelheid beweegt,
spreken we van twee tijdsafhankelijke krommeverwanten.
Bij de stangenvierzijde bestaat in het algemeen maar een zo'n
andere tijd-afhankelijke krommeverwant. Dit betreft dan een
Oeclconfiguratie van Roberts.
Groep (11\) wijst op een gemeenschappelijk koppelvlak, waarvan
de totale beweging, geometrisch gezien. identiek is.
Bij de stangenvierzijde treft men zulke koppelverwanten niet aan.
Wei zijn er vele alternatieve zes-stangenmechanismen, die de
beweging van het koppelvlak van een stangen- vierzijde kunnen
regenereren, [9J. Zes-stangenmechanismen bezitten in het alge
mecn wei cen of meerdere koppelverwanten (in een enkel geval
zelfs oneindig veel).
Groep (IV) is cen deelverzameling van de verzwagerde mechanis
men uit groep (III). Oit komt, omdat behalve de voorgeschreven
geometrische beweging van het koppelvlak, ook nog de wijze
waarop dat gebeurt, in haar afhankelijkheid van de tijd, is voorge
schreven. Ook in dit geval bezitlen aile zes-stangenmechanismen
in het algemeen tenminste een ander tijdsafhankelijke koppelver
want. (n een enkel geval zelfs twee of meer of zelfs oneindig veel.
[81·
Groep (V) Functieverwanten. die betrekking hebben op het
functionele verband tussen de hoekverdraaiingen van de uit- en
ingaande schakel ten opzichte van het gestel. zijn er niet voor de
stangenvierzijde. (Wei als het gaat om het functionele verband
tussen de diagonaalhoeken in de stangenvierzijde. [10]).
Voor zes-stangenmechanismen bestaan ze weI. Zo zijn er bij
voorbeeld oneindig kwadrallt veeI Watl-2 functieverwanten, drie
Stephenson-2 functie- verwanten en twee Stephenson-3 functiever
wanten.
Zie voor meer gedetailleerde bijzonderheden het bijgaande
overzicht van de bclangrijkste resultaten van de verzwagerde
zesstangenmechanismen.

Samenvattlng

Oil artikel is voor een groot deel gewijd aan het vinden van
altematieve (mechanische) oplossingen voor een gelijk probleem.
Oaarbij is bijzondere aandacht besteed aan het vinden van 'verzwa
gerde' tandwielmechanismen. Zo blijkt bij voorbeeld cen hypo-.
peri- of een epicyclo"idale beweging telkens op vier (technisch)
verschillende manieren met 3 tandwielen te kunnen worden voort
gebracht.
Voor het vinden van verzwagerde stangenmechanismen is volstaan
met een opsomming en verwijzing naar bestaande literatuur over
dit onderwerp. Eenvoudige voorbeelden van zulke alternatieven
mechanismen iIIustreren het bestaan van deze theorie van verzwa
geringen.
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