
 

Symmetrie bij parallelschakeling van Chebyshev-dyaden

Citation for published version (APA):
Dijksman, E. A. (1979). Symmetrie bij parallelschakeling van Chebyshev-dyaden. Polytechnisch tijdschrift.
Werktuigbouw, 34(7), 439-445.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1979

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/cb745856-d81b-44e5-814d-8102ae0790b9


dr. E. A. Dijksman 
Technische Hogeschool Eindhoven 

algemene inleiding 

De (algebraïsche) krommen die worden 
beschreven door punten van stangen
mechanismen, kunnen worden inge
deeld naar de structuur van het mecha
nisme en de positie die het voortbren
gende punt daarin inneemt. 
Bij vlakke mechanismen die een ge
dwongen beweging uitvoeren, is voor 
het geval er geen schuifparingen aan
wezig zijn, het aantal schakels n steeds 
even, zodat n := 2,4,6 enz. De graad van 
de kromme neemt echter onevenredig 
sterk toe met het aantal schakels n. Zo 
is voor het geval van de stangenvierzijde 
waarvoor dus n 4, de daarbij horende 
koppelkromme van de graad 6, terwijl 
voor het zesstangenmechanisme, al 
naar gelang het type dat gebruikt wordt, 
de graad zelfs 14, 16 of 18 kan zijn. Deze 
graad kan weer worden verminderd, 
wanneer men zich beperkt tot symme
trische krommen. Dit gaat gepaard met 
technische vereenvoudigingen voor de 
constructie van het mechanisme en met 
een gemakkelijker aansluiting op de 
technische toepassingen. 
Om de krommen symmetrisch te maken, 
behoeft echter het mechanisme zèlf 
niet direct symmetrisch te zijn. Integen
deel, om aandrijf technische redenen 
geeft men zelfs de voorkeur aan on
symmetrische mechanismen. De voor
waarden waaraan zul'ke mechanismen 
moeten voldoen opdat zij toch symme
trische krommen kunnen voortbrengen, 
is een onderwerp van onderzoek in dit 
artikel. 
Een bijzondere structuur kan worden 
verkregen, als twee gelijkbenige triaden 
(ook wel Chebyshev-dyaden geheten) 
parallel worden geschakeld. Het blijkt, 
dat dergelijke structuren symmetrische 
krommen van de graad 8 kunnen gene
reren, twee graden hoger dus slechts 
dan die van de koppelkromme van een 
stangenvierzijde. De extra ontwerpvrij
heidsgraad, die hiervan het gevolg is, 
kan aanleiding zijn tot toepassingen op 
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gebieden waar de enkele stangenvier
zijde tot dusver gèfaald heeft. 

samenvatting 

De vijf voorwaarden die aan zesstangen
mechanismen moeten worden opge
legd, opdat de door hen gegenereerde 
krommen symmetrisch zijn, kunnen 
worden afgeleid door omvorming van 
symmetrische mechanismen. In het be
schouwde geval van een Watt-l-me
chanisme wordt de symmetrisch aan
gedreven Peaucellier-Lipkin-cel als uit
gangsmechanisme gekozen. Het Watt-
1-mechanisme, dat hieruit is afgeleid, ge
nereert dan dezelfde symmetrische 
kromme als oorspronkelijk door het 
vliegerhoekpunt van de Peaucellier-cel 
werd beschreven. Een gevolg van de 
symmetrie is ook, dat de graad van de 
Watt-1-zesstangenkromme geredu
ceerd is van 14 tot 8. Voorts blijkt uit de 
afleiding, dat de genoemde achtste
graadskromme ook kan worden voort-

1. Transformatie van een cirkel in een 
symmetrische (vierstangen-)koppel
kromme. 

----/' .......... 
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gebracht door een zesstangenmecha
nisme' met twee parallel geschakelde 
Chebyshev-dyaden. De 'vliegercel', die 
daarin is aan te wijzen, bestaat daarbij 
uit een vlieger-vierhoek met twee gelijk-
vormige en gelijkbenige aankoppel
driehoeken, die bevestigd zijn aan twee 
aangrenzende zijden van de vierhoek. 
De cel heeft de eigenschap, dat de beide 
toppunten van de aan koppeld rie
hoeken steeds op een rechte blijven 
met het vierde hoekpunt van de vlieger. 
Ten slotte transformeert de vliegercel 
een symmetrische vierstangenkoppel
kromme van de zesde graad in een 
eveneens symmetrische zesstangen
kromme van de achtste graad. 
Toepassing als benaderd rechtgelei
dingsmechanisme is mogelijk door het 
beschrijvende punt samen te laten val
len met het punt van Bali van het be
trokken koppelvlak. Dit wordt bereikt 
door juiste keuze van de lengte van de 
ingaande kruk van het zesstangen
mechanisme. 

inleiding 

Zoals bekend [1] kunnen Chebyshev
dyaden worden gebruikt om symme
trische krommen in andere symmetri-
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sc he krommen van meestal hogere orde 
om te zetten. Een eenvoudig voorbeeld 
is dat waarbij de cirkel als ingangs
kromme zich door middel van een 
Chebyshev-dyade transformeert tot een 
sym metrische vierstangen-koppelkrom
me (zie figuur 1). De Chebyshev-dyade 
bestaat daarbij uit slechts twee met 
elkaar gekoppelde schakels, waarvan 
de één een starre gelijkbenige driehoek 
en de ander een enkelvoudige staaf is, 
die dezelfde lengte heeft als de aan 
elkaar gelijkzijnde zijden van de drie
hoek (zie fig. 2). 
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K 3. Transformatie van een symmetrische 
koppelkromme in een symmetrische 
zesstangenkromme. Serieschakeling 
van twee Chebyshev-dyaden. 
Stephenson-3-mechan is me. 

\ 
\ 

4, Symmetrische en niet-symmetrische 
koppelkrommen verbonden door een 
Chebyshev-dyade. 
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Voorwaarde voor het handhaven van 
de symmetrie is, dat het losse einde van 
de enkelvoudige staaf, dat tot gesteI
punt is genomen, steeds op de symme
trie-as van de ingangskromme moet 
worden gekozen. Deze symmetrie
voorwaarde spreekt duidelijker aan de 
hand van een tweede voorbeeld, waarbij 
een symmetrische vierstangenkoppel
kromme ingangskromme is voor een 
tweede in serie geschakelde Cheby
shev-dyade (zie fig. 3). Er ontstaat daar
bij uiteindelijk een zesstangenmecha
nisme van het type Stephenson-3, waar
bij de uitgangskromme een symme
trische zesstangenkromme is [2]. 
Een tweede voorwaarde voor het hand
haven van de symmetrie is, dat het be
schrijvende punt van de ingangs
kromme en het dyade-draaipunt nooit op 
één lijn mogen komen met het gestel
draaipunt van de betrokken Chebyshev
dyade. Als dit namelijk wél het geval is, 
gaat de symmetrie verloren, zoals duide
lijk gedemonstreerd is aan de hand van 
het voorbeeld van een niet-Grashof
vierzijde, waarbij ieder punt van de 
koppelstang een volledige koppel
kromme beschrijft, die symmetrisch is 
ten opzichte van de gestellijn (zie fig. 4). 
Wordt een dergelijke kromme als in
gangskromme genomen, dan transfor
meert de Chebyshev-dyade de kromme 
in een niet-symmetrische kromme. 
Sluit men het gestrektkomen en het 
daaraanvolgende doorslaan van de 



5. Parallelschakeling van Chebyshev
dyaden. 

dyade(n) echter uit, dan vindt men juist 
vijf symmetrievoorwaarden voor de af
metingen van hetStephenson-3-mecha
nisme, die nodig en voldoende zijn voor 
het genereren van een symmetrische 
uitgangskromme. 
In het geval zoals hier onderzocht twee 
Chebyshev-dyaden parallel worden ge
schakeld, zijn voor het mechanisme ook 
vijf voorwaarden nodig en voldoende 
om een symmetrische uitgangskromme 
te kunnen produceren (zie fig. 5). De 
totstandkoming van een dergelijk me
chanisme, dat een Watt-l-mechanisme 
blijkt te zijn, vindt plaats door uit te 
gaan van een zogenaamde Peaucellier
cel [3], bekend als onderketen voor het 
samenstellen van inversiemechanis· 
men. 

6. Symmetrische aandrijving van de 
Peaucellier-Lipkin-cel. Transformatie 
van een symmetrische koppelkromme 
in een symmetrische, achtstegraads
kromme. 

symmGtrl··Q1:1 
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Symmetrische krommen voortgebracht 
door zesstangenmechanismen kunnen 
in het algemeen worden geproduceerd 
door verschillende typen mechanismen, 
zoals het Watt-1-, het Watt-2-mechanis
me [4] en voorts het Stephenson +, -2- en 
-3-mechanisme [5]. In dit artikel wordt 
vooral aandacht geschonken aan het 
Watt-l-mechanisme, waarbij het gene
rerende punt deel uitmaakt van dat kop
pelvlak, dat juist één cirkeldoorlopend 
punt bezit. 

symmetrische aandrijving van de 
Peaucellier-Lipkin-cel 

De Peaucellier-Lipkin-cel, die bestaat uit 
een ru it en een vliegervierhoek, kan sym
metrisch worden aangedreven door ge
bruik te maken van een Chebyshev
dyade (zie fig. 6). De genoemde cel heeft 

symmetrie-ast 
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7. Ontstaan van het vervangende 
zesstan genmechan isme. 

de eigenschap dat de draaipu nten Bo, BV 

en E steeds op een rechte blijven en wel 
zó, dat EBv , EBo = BE2 

- BB~ = constant 
De cel, die op zichzelf al een symme
trische figuur is, wordt gelagerd in het 
punt Bo en aangedreven door het punt 
BV langs een symmetrische kromme te 
voeren. In het geval het punt A uit het 
vlak van BB" daarbij langs een cirkel 
loopt, wordt de kromme, die BV be
~hrijft, een vierstangenkoppelkromme 
van de zesde graad. Deze wordt sym
metrisch, indien BA = BBo = BBv. De 
symmetrie-as van de koppelkromme valt 
langs de lijn BoB", zodra het krukpunt A 
op de gestellijn AoBo komt. 
Het geheel vormt een achtstangen
mechanisme, waarbij als gevolg van de 
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symmetrische aandrijving van het kop
pelpunt BV, ook het punt E een symme
trische kromme zal gaan beschrijven. 
Volgens een berekening van G. R. Veld-
kamp is dit een kromme van de achtste 
graad. 

het alternatieve Watt-1-mechanisme 
(koppelverwant voor het vlak BE) 

Door toepassing van de theorie over 
verzwagerde mechanismen [6] is het 
mogelijk uit het zojuist besproken me
chanisme een zesstangenmechanisme 
van het type Watt-l af te leiden, dat de
zelfde symmetrische kromme als be
schreven door het punt E, voortbrengt. 
De afleiding vindt plaats door succes
sieve strekrotaties om de draaipunten B 
en Bo. Dit gebeurtals volgt(zie fig. 7}: 
a. Kies een willekeurig draaipunt BX in 
het vlak van BoB. 
b. Strekroteer de vliegervierhoek 
BoBEB'" om B naar 0 BXBDxKx (de 
strekrotatiefactor f B = BBx/BBo). 
c. Formeer de starre en onderling gelijk
vormige driehoeken BoBBx en EBDx. 
d. Strekroteer DAoABBo om Bo naar 
DA~A'BxBo (de strekrotatiefactor 
tB = BoB X /BoB). 
e.

o 

Formeer de starre /:::,. A'BxKx. 
Het resultaat is een zesstangenmecha
nisme van het type Watt-l, bestaande uit 
een stangenvierzijde A~ A'BxBo en een 
daaraan gekoppelde tweeslag KXDxcx 

met aankoppeldriehoek EcxDx. Het alter
natieve zesstangenmechanisme gene
reert dezelfde, achtstegraads en sym
metrische Watt-l-kromme als het oor
spronkelijke achtstangenmechanisme 
waarvan men is uitgegaan. 
De vijf symmetrievoorwaarden die voor 
de afmetingen van het Watt-l-tnecha
nisme nodig zijn, volgen direct uit de af
leiding. Deze zijn: 
1: BXA' = BXB 
2: KXBx = CXBx met C X = B 
3: DXKx = DXCx 

4 en 5: /:::,. EBDx - /:::,. BoBBx 
In de ontwerppositie van het mechanis
me, waarbij tegelijkertijd het punt A' op 
de gestellijn A~Bo en het beschrijvende 
punt E op de symmetrieas komt, kan nu 
het mechanisme als volgt worden ont
worpen (zie fig. 8): 
a. Teken de stangenvierzijde A~A'BxBo 
met A' op A~Bo en A'Bx = BoBx. 
b. Kies de draaipunten KX en DX wille
keurig. 

----
8. Vervangend zesstangenmechanisme 
van het type Watt-1. Transformatie van 
een cirkel in een achtstegraads
kromme. 

c. Spiegel KX in BXDx naar het punt 
CX = B en formeer de starre driehoeken 
AXBxKx en BoBBx. 

d. Formeer de vliegervierhoek KXBxBDx 

en maak /:::,. EBDx - /:::,. BoBBx. 
Bij beweging van het mechanisme be
sch rijft dan het pu nt E een sym metrische 
kromme van de achtste graad, waarvan 
de lijn BoE in de ontwerppositie de sym
metrie-as is. 
N u is 1:: A'BxKx = 1:: BoBBx - 1:: ABBY + 
+ 1:: BXBoB = 2 Jt - 1:: BBxBo - 1:: ABBY = 
= 2 1:: BABY - 1:: BBxBm 

zodat met 
1:: ABoE = Jt /2 + 1:: BABY 

1::A'B E= 

1:: 8 xB
o 
B -+ ~ +.! 1:: A'BxKx +.! 1:: BBxB 

o 2 2 2 o' 

symm ... tri ... -as-f 

. ........... . I 
IE 

.............. 

Deze waarde blijft dezelfde - ook als A~ 
niet op de lijn A'Bo ligt. Hieruit volgt, dat 
ook tijdens de beweging, de rechten 
BoA' en BoE steeds dezelfde hoek blij
ven insluiten, en wel een hoek ter grootte 
van de in het rechterlid aangegeven 
waarde. 
Een andere conclusie is, dat deze hoek 
tevens de hoek (1:: A~BoE) is, die de sym
metrieas met de gestellijn A~o insluit 
(merk op, dat het snijpunt SX van de 
symmetrieas en de diagonaal BXDx op 
de omgeschreven cirkel van /:::,. BoBBx 
ligt). Het is duidelijk, dat in feite een 
nieuwe cel is ontstaan, die de eigen
schap heeft een cirkel (beschreven door 
het punt A') in een symmetrische, acht
stegraads kromme (beschreven door 
het punt E) om te zetten. Deze cel bestaat 
uit een vliegervierhoek BBxKxDx en drie 
aankoppeldriehoeken, waarvan el' twee 
onderling gelijkvormig zijn en de derde 
alleen twee voorgeschreven zijden 
heeft. 



Bij de telling van het aantal ontwerp
vrijheidsgraden blijken er op grond van 
de in het voorgaande onder de letters 
a ... d aangegeven constructie, tien vrij 
te kiezen coördinaten te zijn. Voor een 
Watt-l-zesstangenmechanisme zijn dit 
er in het algemeen vijftien, zodat er in
derdaad vijf gebonden coördinaten 
overblijven, die juist overeenkomen met 
de vijf symmetrievoorwaarden die aan 
het mechanisme moeten worden op
gelegd. 

drie Chebyshev-dyaden in één zes
stangenmechanisme (de symmetrisch 
aangedreven vliegercel) 

Door de vrije keuze van het draaipunt BX 

voor het verkrijgen van het alternatieve 
Watt-1-mechanisme, is het mogelijk dit 
draaipunt ergens op de middelloodlijn 
van staaf BoB te kiezen (zie fig. 9). Dit 
geeft aanleiding tot een aantal vereen
voudigingen en een overzichtelijker 
structuur. Zo volgt hieruit bijvoorbeeld 
dat: 
B'K' B'B = B'Bo = B'A' 
en voorts, vanwege het feit dat 
l:::. EBD' - l:::. BoBB" dat ook: 
DXE = D'B = DXKx• 

Het resultaat is dus een zesstangen
mechanisme met ten minste drie Che
byshev-dyaden, en met nog steeds de
zelfde beweging voor het koppelvlak 
BE. 

Omdat <}: BK'Bo ! 1:BBxB =!!-2 0 2 

- x B BBx :r1: - <}: Bft'BKX staat KXB ~ 0 2 ' 0 

loodrecht op BfIfB. Ook EBa staat lood
recht op B'IfB. Hieruit concludeert men 
dat K" Ba en E op één rechte liggen. Dit 
is het geval voor iedere stand van het 
mechanisme, omdat de afleiding on
afhankelijk blijkt van de ontwerppositie. 
In de ontwerppositie, die een sym metrie
positie is van het mechanisme, komt het 
koppelpunt KX juist op de symmetrie
as terecht. Deze as is symmetrieas zo
wel voor de koppelkromme, beschreven 
door het punt K'. als voor de Watt-1-
kromme beschreven door het punt E van 
het mechanisme. 
Het mechanisme zoals getekend in 
figuur 9 is opgebouwd uit een 'vlieger
cel'die in Ba is gelagerd en in hetpuntAX 

draaibaar is bevestigd aan een kruk 
A~N. De vliegercel bestaat daarbij uit 
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een vliegervierhoek met drie gelijk
benige aankoppeldriehoeken, te weten 
l:::. EBD', l:::.BoBBx en l:::. K'NBx

• De twee 
eerstgenoemde zijn onderling gelijk
vormig. Uit figuur 9 blijkt voorts, dat 

1: NBoKx = ~ 1: NB'K'. 

Voor het verkrijgen van een symmetri
sche uitgangskromme bij E kan ieder 
punt N op een cirkel om BX en straal 
BXBo dienen. Zulke punten N leiden, 
wanneer gevoerd langs een cirkel, altijd 
tot symmetrische koppelkrommen bij KX 

en tot symmetrische krommen van de 
achtste graad bij het punt E. 

9. Een symmetrische koppelkromme 
als ingangskromme voor de vliegercel. 

twee parallel geschakelde Chebyshev
dyaden 

Een verdere vereenvoudiging kan wor
den bereikt, wanneer ook nog de af
stand K'A' = 0 wordt genomen. Dus 
KX = N. Onder behoud van de volledige 
beweging van de tweeslag Ba BE treedt 
dit all één op bij een zeer specifieke 
keuze van het draaipunt BX

, Men vindt dit 
punt aan de hand van de volgende 
vectorvergelijking: 
0= K'A' = K'Bx+ B'A' = 
= fB . BIIIBo + fBo' BA 
= (B'B IBoB) BVB + (BoB' I BoB) BA, 
zodat 
BoBx IBBx = - BVB I AB, 
waardoor: 
l:::. BBxBo -l:::.A'BBv als A'B = - AB. 

symmcrtri4- OS I 
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Het punt BX komt dus op de middellood
lijn van de staaf BoB en wel zó, dat 
-9:: BBxBo = (-9:: A'BBV) = !2 -9:: BABv

. Als 
dit het geval is, komt het dubbeldraai
punt KX = A' inderdaad op de symmetrie
as BoE. 
Uitgaande van het oorspronkelijke me
chanisme met de Peaucellier-cel, vindt 
men dus dit alternatieve mechanisme 
met dezelfde kromme voor het punt E 
aan de hand van de volgende instruc
ties (zie fig. 10): 
a. Bepaal het draaipu nt BX op de middel
loodlijn van BoB, zó dat -9:: BBxBo = !2 • 
. -9::BABv. 

b. Formeer de starre!:::. BoBBx. 
c. Strekroteer DAoABBo om Ba naar 
DAóAxBxBo· 
d. Maak van A~een gesteldraaipunt. 
e. Strekroteer D BoBEB'" om B naar 
D BXBDxK" waarbij KX = A'. 
f. Formeer de starre!:::. EBDx -!:::. BoBBx. 
De vijf symmetrievoorwaarden zijn voor 
dit mechanisme: 

BXA' = BXB = BXB 
{ DXA' = DXB

o
= DXE 

!:::. EBDx - !:::. BoBBx 
De vliegercel van dit mechanisme be
staat in feite uit twee parallel gescha
kelde Chebyshev-dyaden. Voor deze 
cel blijven de punten A', Ba en E steeds 
op een rechte. 
Lagert men de vliegercel in het punt Ba 
en leidt men voorts het punt A' = KX 

langs een cirkel, dan beschrijft het punt 
E een symmetrische kromme van de 
achtste graad. De gestellijn A~o valt 
in dit geval samen met de symmetrie
as van deze kromme. Voorts zullen de 
punten A' en E de symmetrieas gelijk
tijdig bereiken. 
Het hier afgeleide zesstangenmecha
nisme met het tweevoudige draaipunt in 
het krukpunt A' genereert dezelfde be
weging voor de tweeslag BoBE als het 
oorspronkelijke achtstangenmechanis
me. Men kan zeggen, dat met behoud 
van de genoemde beweging, de Peau
cellier-Lipkin-cel omgevormd is tot een 
enkele vliegercel met eveneens drie 
markante punten, die op een rechte blij
ven. 
Bij lagering van één van de punten Ba 
of E, wordt daarbij een symmetrische 
ingangskromme bij A' omgezet in een 
symmetrische uitgangskromme van ho
gere orde bij één van de punten E of Ba. 
In het geval het punt Ba wordt vast
gehouden, wordt de omzetting van een 

10. Een cirkel als ingangskromme 
voor de vliegercel (vervangend zes
stangenmechanisme met twee parallel
geschakelde Chebyshev-dyaden). 

ingangskromme bij A' naar de uitgangs
kromme bij het punt E, beheerst door 
drie opeenvolgende transformaties. 
Deze zijn achtereenvolgens: 
BoA = (BoB/BoBX) . BoAx (voor de trans
formatie van A' naar A), 
BVA2 = B N + B Bv' - !2 • BA· B BV . o 0 0 0 

sin -9:: BABv (voor de transformatie van 
het punt A naar het punt BV) 
en 
BoE' (BoE - BoBV) = BE2 - BoB2 (voor 
de transformatie van het punt BV naar 
het punt E). 
Voor het geval A' een cirkel beschrijft, 
geven zij dus ten slotte aanleiding tot 
een achtstegraadskromme bij het uit
gaande punt E. 

symm<ltr i e - as I 

benaderde rechtgeleiding met een 
vliegercel 

Legt men in de ontwerppositie het punt 
E in een buigpunt van zijn baan, dan is 
dit tevens een undulatiepunt of een punt 
van Bali met een vierpu ntsaanraki ng aan 
de baantangente. Dit is een directgevolg 
van de symmetrie, die geen oneven
puntsaanraking op de symmetrieas toe
laat. De constructie van het mechanisme 
met E = U als undulatiepunt, verloopt als 
volgt (zie figuur 11): 
a. Teken de vliegervierhoek ABCD. 
b. Kies het gestelpunt Ba ergens in het 
vlak van BC (Iet er op, dat de overbren
gingshoeken ADC en ABBa niet kleiner 
dan 30 0 of groter dan 150 Q worden). 
c. Snijd de rechte ABo met de cirkel om 
D en straal DC in het undulatiepunt 
E = Ew = U. 
d. Teken de buigcirkel bC40 voor het vlak 
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11. Benaderde reehtgeleiding door een 
zesstangenmeehanisme met een 
vliegeree!. 

CDE. gaande door Ew en rakend aan de 
pool raaklijn P40 = BoC in Bo· 
e. Bepaal het snijpunt P42 :; F :; (BC x 
x AD). 
f. Snijd de rechte FBo met de buig
cirkel bC40 in het punt F w=F Bo. 
g. Teken de buigcirkel bC20 voor het vlak 
AB. gaande door F w en rakend in Bo aan 
de poolraaklijn P20 = BoB. 
h. Snijd de rechte ABo in Aw =F Bo met de 
buigcirkel bC2o, 
i. Bereken de ligging van het gestel
punt Ao met behulp van de Euler-Sava
rysche betrekking P2oA2 = AAw' AAo. 
waarbij Bo = P20 := P30 :; P40 P50. 
j. Herhaal de berekening voor de lig-
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ging van het punt Ao door wijziging van 
de afmetingen. zoals gekozen on~r de 
instructies a en b. net zo lang totdat de 
genoemde overbrengingshoeken ADC 
en ABBo ook in de tweede symmetrie
ständ tussen de 300 en 1500 komen te 
liggen. 

De constructie stoelt op het feit dat juist 
in de relatieve pool F = P 42 van CD ten 
opzichte van AB. zowel de Coriolis- als 
de relatieve versnelling nul zijn. doordat 
zowel de relatieve snelheid in de pool 
als de relatieve hoeksnelheid in de be
trokken positie nul zijn. Op grond hier
van zijn dan ook de absolute versnel
lingen van de vlakken AB en CD in dat 
punt aan elkaar gelijk, waardoor ook 
de baankrommingen in dat punt voor 
die vlakken gelijk zijn. Mede door de 
stelling van Euler-Savary volgt hier dan 

uit, dat de lijn FBo de twee betrokken 
buigcirkels, bC20 en bC4o, in één gemeen
schappelijk punt F w snijden. 

De uiteindelijk gevonden kruklengte AoA 
maakt dat DAoABBo een dubbelkruk
mechanisme is, zoals getekend infiguur 
11. De baan beschreven door het punt E, 
lijkt veel op die van een cirkel, met een 
afgeplat deel in de omgeving van de ge
tekende symmetriestand van het me
chanisme. 
Opmerking. Voor een eventuele zes
puntsaanraking in het undulatiepunt 
moet C middelpunt zijn van een cirkel 
door Bo en U, die een tak is van de cirkel
loopkromme. In dat geval is dus 
CBo = CE, waardoor ook CB :; CD en 
o ABCD een ruit wordt. Hef vlak CDE 
is dan niets anders dan een koppelvlak 
van een stangenvierzijde, waarvoor 
geen uitbreiding meteen tweeslag meer 
nodig is. 
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