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dr. E.A.Dijksman 

TH -Eind hoven 
Afdeling Werktuigbouwkunde 

inleiding 

In de massafabricage worden voor de 
bewerking van produkten meestal 
rondlopende draaitafels of molens 
gebruikt. Dit zijn doorgaans gelijkma
tig roterende of anders intermitte
rend-roterende (zogenaamde stap
rust) draaitafels. Het overzetten van 
de deels gereedgekomen produkten 
van de ene naar een volgende draai
tafel gebeurt daarbij door zogenaam
de overzetters. In de beschouwing, 
die in dit artikel ter sprake wordt ge
bracht, nemen we aan, dat het gaat 

, om een overzetter, die produkten van 
een telkens stilstaande draaitafel (of 
molen) naar een gelijkmatig roteren
de (= een met constante hoeksnel
heid ronddraaiende) molen moet 
overzetten. 
De eigenlijke overzet beweging den
ken we daarbij door middel van een 
stangen mechanisme te kunnen uit
voeren, aangezien veelal grote af
standen moeten worden overbrugd, 
waarvoor bijvoorbeeld nokmecha
nismen in het algemeen minder ge
schikt zijn. Voor het stangenmecha
nisme nemen we, als het enigszins 
kan, een stangenvierzijde vanwege 
het geringe aantal draaipunten en 
schakels. Aan de koppelstang van 
deze stangenvierzijde is dan een kop
peldriehoek bevestigd, waarvan het 
toppunt een zogenaamde koppel
kromme beschrijft. Een gedeelte van 
deze kromme is dan de baan, waar
langs het produkt van de ene naar de 
andere draaitafel wordt geleid (in fei
te geleidt de overzetter het produkt 
alléén van de o verneem- naar de 
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KINEMATISCH ONTWERP 
VAN EEN OVERZE I I ER 

met behulp van de (PP-PP)-methode 

Met een overzetter-stangenvierzijde kunnen produkten 
zonder stoten of rukken van de ene naar de volgende 
draaitafel worden overgezet. In dit artikel wordt een 
methode gegeven om de afmetingen te bepalen van een 
overzetter die rekening houdt met de snelheid en de 
versnelling van het produkt. Als voorbeeld is een 
overzetter geconstrueerd waarbij in de twee overgeef
posities alleen de snelheden op die van de draaitafels zijn 
afgestemd. 

overreikpositie langs de koppelkrom
me van de stangenvierzijde). 
De te formuleren eisen voor het over
nemen en het overreiken van het be
trokken produkt zijn belangrijk voor 
het bepalen van de afmetingen van 
de overzetter, in casu van de afme
tingen van de stangenvierzijde. 
Ook in het geval dat beide draaitafels 
anders roterende molens zijn dan is 
aangenomen, hebben we te maken 
met een overneem- en een overreik
positie, waarmee de afmetingen van 
de stangenvierzijde kunnen worden 
vastgelegd. De keuze van stap-rust 
naar gelijkmatig roterend is in dit arti
kel dan ook alléén gedaan om beide 
mogelijkheden gelijktijdig in de hier
navolgende theorie te kunnen opne
men. Het zal dan ook blijken, dat 
voor andere combinaties slechts een 
geringe wijziging in de behandeling 
nodig is. Zo is de theorie dus eenvou
dig aan te passen, wanneer het een 
overzetter betreft, die tussen twee 
stap-rust of zelfs tussen twee continu 
roterende draaitafels moet worden 
geplaatst. 

algemene beschouwing 

In alle zojuist besproken gevallen 
wordt de eis gesteld, dat de snelheid 
van het koppelpunt van de stangen
vierzijde in de betrokken overneem
respectievelijk overreikpositie in 
grootte en richting gelijk is aan de 
omtreksnelheid van de betrokken 
draaitafel. 
Voor de 'nog betere' overzetter kan 
bovendien nog de eis worden ge-

steld, dat ook de veranderingssnel
heid in de grootte van de koppel
puntssnelheid (= de tangentiële ver
snelling van het koppelpunt langs de 
koppelkromme) gelijk moet zijn aan 
die van het daarmee momentaan sa
menvallende punt van de betrokken 
draaitafel. Aangezien in elk geval de 
hoekversnellingen van de draaitafels 
zowel in de overneem- als in de over
reikpositie gelijk zijn aan nul, verdwij
nen daarmee ook de tangentiële ver
snellingen van het koppelpunt in de
ze twee posities. Deze aanvullende 
eis is nodig, hoewel nog niet vol
doende, om de overneem- respectie
velijk overreikperiode, die in principe 
kort duurt vanwege de momentane 
beschouwing, praktisch nog iets lan
ger te laten voortduren. Wèl wordt 
ermee bereikt, dat de koppelpunts
snelheid een stationaire waarde zal 
aannemen. 
Een tweede eis voor de betere over
zetter kan zijn, dat ook de kromming 
van de koppelkromme in de betrok
ken posities gelijk moet zijn aan die 
van de omtrekscirkels van de betrok
ken draaitafels. 
In combinatie met de voorgaande 
eisen betekent dit, dat in ieder van 
de twee overgeefposities zowel de 
snelheid als ook de versnelling van het 
koppelpunt K in grootte en richting 
gelijk moet zijn aan de snelheid en 
versnelling van het daarmee momen
taan samenvallende punt van de 
draaitafel. De belangrijkste eisen zijn 
natuurlijk die eisen die betrekking 
hebben op de gelijke overneem- res
pectievelijk overreiksnelheden tussen 
de draaitafel en het koppelpunt 



polytechnisch tijdschrift I werktuigbouw 36 (1981) nr. 5 - 254 

(wordt hier namelijk niet aan vol
daan, dan ondergaat het produkt in 
zulke posities een stoot met alle ge
volgen van dien). 
Daar ieder van deze snelheden door 
twee infinitesimaal dicht bij elkaar lig
gende posities (pp) van het koppel
punt zijn weer te geven, hebben we 
hier in feite te maken met twee paren 
van infinitesimaal dicht bij elkaar ge
legen koppelpuntsposities. Elk paar 
ligt op een eindige afstand van elkaar 
verwijderd. Vandaar dat we de sym
bolische notatie (pp pp) voor de 
vier betrokken (koppelpunts)posities 
kunnen bezigen (de gebruikte notatie 
is afkomstig en als zodanig ingevoerd 
door prof. Delbert Tesar, University 
of Florida, Gainesville, USA, [1]), 
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De door Tesar ingevoerde verkorte 
notatie had echter betrekking op vier 
te onderscheiden en gegeven posi
ties van een vlak, waarbij dan in dit 
geval de eerste en de tweede, even
als de derde en de vierde positie el
kaar infinitesimaal dicht benaderen 
(in feïte zijn er alleen de overneem-en 
de overreikpositie, ieder opgesplitst 
in twee infinitesimaal dicht bij elkaar 
liggende posities). 
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Het vlak, dat we hier zullen beschou
wen, is, hoe voor de hand liggend dit 
ook mocht lijken, toch niet het kop
pelvlak van de stangenvierzijde. Van 
dit koppelvlak zijn weliswaar de over
neem- en overreiksnelheden van het 
koppelpunt bekend, maar niet de bij
behorende hoeksnelheden van dat 
vlak. Er wordt daarom naar een ander 
vlak uitgekeken, waarvan méér be
kend is en dat toch ook het koppel
punt K van de stangenvierzijde het zij
ne mag noemen. Daartoe wordt de 
stangenvierzijde AoA-K-BBo aan de 
krukzijde AoA aangevuld met een dya
de (of tweeslag) AoA'K en wel z6, dat 
de vierhoek AoAKA' een stangenparal
lelogram vormt (fig. 1). Het vlak, dat 
bevestigd is aan de stang A'K (die 
overstaande zijde is van de, zo moge
lijk, gelijkmatig ronddraaiende kruk 
AoA van de overzetter) wordt dan het 
te beschouwen vlak, niet alleen om
dat het punt K hiertoe behoort, maar 
óók omdat de hoeksnelheid Wo van 
dit vlak, die, aangezien zij identiek is 
aan de constante hoeksnelheid Wo 

van de ingaande kruk van de overzet
ter, vastgelegd is door de waarde van 
2n1T. Hierin is Tde cyclustijd van de 

1. Configuratie van Roberts met 
twee overzetters en één verwante 
dubbelslinger . 

overzetter, die op haar beurt weer 
gelijk is aan de onderling gelijke cy
clustijden TA en TB van de twee 
draaitafels, waarvan we mogen ver
onderstellen, dat de gegevens be
kend zijn (als namelijk T -:;:. TA TB, 
is het koppelpunt niet op tijd terug 
om het volgende produkt aan te pak
ken of af te geven). 
Het is duidelijk, dat we nu dus uit 
kunnen gaan van de vier precisie
standen (pp-pp) van het vlak, dat be
vestigd is aan de staaf A'K. Het kop
pelpunt K van dit vlak heeft, zoals nu 
bekend, zowel in de overneem- als in 
de overreikpositie een gegeven snel
heid (en eventueel nog een gegeven 
versnelling). 
Merk op dat als ook de versnelling in 
de twee overgeefposities van het 
koppelpunt is gegeven (de hoekver
snelling 00 van het vlak A'K is identiek 
gelijk aan nul) we te maken hebben 
met zes precisiestanden en de sym
bolische notatie (ppp-ppp). 

Van belang voor de constructie van 
de overzetter is, dat zowel het boven
genoemde stangenparallelogram als 
de overzetter zèlf deel uitmaakt van 
een grotere keten, de zogenaamde 
configuratie van Roberts (CR) (fig. 1). 
Deze configuratie bevat naast de 
overzetter nog twee andere stangen
vierzijden, die ieder dezelfde koppel
kromme kunnen voortbrengen. CR 
laat dan ook zien, dat het vlak A'K, 
waarvan veel méér bekend is dan van 
het koppelvlak van de eigenlijke over
zetter I in feite een verwant koppel
vlak is, dat eveneens koppelvlak is 
van een stangenvierzijde. 
Deze 'verwante' stangenvierzijde is 
dus een kromme-verwant van de te 
construeren overzetter. Feitelijk is 
het probleem nu verschoven naar de 
dimensionering van deze verwante 
stangenvierzijde. Is namelijk de stan
genvierzijde die behoort bij het ver
wante koppelvlak A'K eenmaal be
paald, dan geeft CR direct de twee 
overgebleven stangenvierzijden aan, 
die ieder een oplossing vormen van 
het probleem en dus overzetter kun
nen zijn tussen de twee draaitafels 
(uit CR blijkt namelijk direct, dat beide 
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2. Hoofdbegrenzingsruimte voor 
overzetten. 

overzetters dan een kruk bezitten, die 
dezelfde hoekverdraaiingen doorlo
pen als die van het verwante koppel
vlak A'K) [2] en [4]. 

de overneempositie 

Het ligt voor de hand het produkt 
over te nemen juist op het moment, 
dat de intermitterend bewegende 
draaitafel stilstaat. Wil men het pro
dukt dan zonder een stoot overne
men, dan moet ook de snelheid vK 
van het koppel punt van de verwante 
stangenvierzijde de waarde nul aan
nemen. Hieraan wordt voldaan, wan
neer K in de overneempositie samen
valt met de snelheidspool P12 van het 
verwante koppelvlak A'K. Hierdoor 
krijgt de koppelkromme in de over
neempositie een keerpunt. 
Stelt men de extra eis, dat ook de 
koppelpuntsversnellingscomponent 
langs de omtrek van de draaitafel ge
lijk is aan nul, dan betekent dit, dat 
de poolraaklijn van deze positie ook 
een raaklijn moet zijn aan de draaita
fel. De versnelling van het koppel
punt in de snelheidspool staat name
lijk altijd loodrecht op de poolraaklijn, 
zodat inderdaad alleen een radiaal 
gerichte versnelling aan deze extra 

eis tegemoetkomt. Technisch gezien 
is dit ook plezierig, want het bete
kent, dat het koppelpunt K de draai
tafel dan ook radiaal zal in- en uitlo
pen. 
Eist men het onmogelijke, namelijk 
dat de koppelpuntsversnelling d .wo

2 

in haar geheel nul is, dan moet de dia
meter d van de buigcirkel in deze 
positie nul zijn, hetgeen alléén kan, 
als of de vaste of de bewegende po
lode een keerpunt in haar baan pas
seert. Aangezien dit alléén met strek
bare stangenvierzijden gebeurt [8], 
zal aan deze eis niet tegemoet kun
nen worden gekomen (dit laatste 
heeft betrekking op het technisch 
vaak interessante probleem een rota
tie om een vast punt zo nauwkeurig 
mogelijk door een vlakke beweging 
te benaderen. We hebben het dan 
over een fictief stationair gestelpunt, 
waarom het bewegende vlak dan zo 
lang mogelijk zou moeten draaien). 

de overreikpositie 

Vanzelfsprekend is de (constante) 
omtreksnelheid WB x TB van de gelijk
matig roterende draaitafel ook in de
ze positie gegeven. In dit geval krijgt 
ze echter een eindige waarde, die #= 0 
is. Daarmee is dus ook de snelheid vK 
van het koppelpunt K in deze positie 
in grootte en richting bekend: 
vK = WB x TB 

Ook de nog steeds constante hoek
snelheid Wo van het verwante koppel
vlak A'K is gegeven. Deze volgt na
melijk, zoals eerder opgemerkt, uit de 
betrekking: 
Wo = 2n/T 
De snelheidspooI P34 van deze positie 
is nu te vinden op een radiale lijn door 
het midden MB van de betrokken 
draaitafel, die loodrecht staat op vK' 
De juiste ligging van de pool P34 op 
deze straal wordt bepaald door de af
stand P34K = rB'wB/wo (dit is de 
Aronhold-Kennedy-relatie voor de 
hoeksnelheidsverhouding van de 
draaitafel en het koppelvlak) (fig. 2). 
Indien, zoals in het gekozen voor
beeld van figuur 2, deze verhouding 
> 0 is, dan komt de pool P34 tussen 
het koppelpunt Ka =#> K4 en het middel
punt MB van de draaitafel te liggen. 
Anders ligt P34 juist aan de andere 
kant van Ka op deze straal. Dit kan 
worden afgeleid door een juiste inter
pretatie van de Aronhold-Kennedy
relatie, zoals: 
P34K/ rB = PKOPKO/P'j)'QPKO = 
WOO/WKO = WB/Wo 

waarin: 
PKO = K = Ka =#> K4, PKO = P34 en POO 

MB' 
Voor de hoeksnelheid WB == WOO van 
de draaitafel geldt de relatie: 

2n 
WB = T.D 

waarin 0 het regelmatig over de om
trek van de draaitafel verdeelde aan
tal draagblokken voorstelt. 
Substitutie van de gevonden uitdruk
kingen voor de hoeksnelheden in de 
Aronhold-Kennedy-relatie geeft dan 
de eenvoudige betrekking: 
P34K = rB/D 
In verreweg de meeste gevallen is dit 
een relatief kleine afstand, waardoor 
ook het koppelpunt in de overreikpo
sitie weinig verwijderd is van een 
keerpunt. In het gekozen voorbeeld 
is de straal van de draaitafel rB = 450 
mm en het aantal draagblokken 30, 
zodat P34Ka = 15 mmo Verder is de cy
clustijd TB = T = 1,5 s, zodat Wo = 
4,1888 rad/s en WB = 0,1396 rad/s. 
Stelt men weer de extra eis, dat de 
koppelpu n tversnellingscomponent 
(at

K) langs de omtrek van de draaita
fel gelijk is aan nul, dan wordt Keen 
punt van de normaalcirkel [3] van de
ze positie. Aangezien hier de versnel-
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ling d% 0 van de buig pool gelijk is 
aan nul, valt in dit geval de versnel
lingspooi J samen met de buigpool w 
en valt ook de normaalcirkel uiteen in 
de poolnormaal en in de oneindig 
verre rechte. De poolnormaal - als tak 
van de normaalcirkel door het punt K 
- valt daardoor langs de poolstraal 
P34K, zodat tenslotte, ó6k in de over
geefpositie, de poolraaklijn loodrecht 
op de middellijn K3Ma van de draaita
fel komt te staan. 
Ook het omgekeerde is juist: zodra 
de poolraaklijn loodrecht op de mid
dellijn K3Ma van de draaitafel staat, is 
alK = 0 en is dus ook de grootte van 
de koppelpuntssnelheid in de over
reikpositie stationair. 

/" 

r 

/ 
/ 

f 

/" 
/ 

/" 
/" 

/" 

Willen we dat bovendien de koppel
kromme zich goed aanvleit aan de 
omtrek van de draaitafel, dan moet 
ook de kromming van de koppel
kromme in die positie gelijk zijn aan 
die van de omtrekscirkel van de 
draaitafel. Daarvoor moet het aan K 
toegevoegde krommingsmiddelpunt 
Ka juist in het middelpunt Ma van de 
draaitafel vallen. Dit leidt met de for
mule van Euler-Savary in de vorm 
P34K2 = KKa' KKw (waarin Ka = Ma) di
rect tot het snijpunt Kw van de 
poolstraal P34K met .de buigcirkel. 
Omdat de buigcirkel ook nog in P34 
aan de poolraaklijn raakt, ligt daar
mee de buigcirkel volledig vast (merk 
op, dat de buigpool w, dit is het dia
metraal tegenover de pool P34 gele
gen punt op de buigcirkel, hier een
voudigweg samenvalt met het zojuist 
bepaalde punt Kw op de poolnormaal, 
dus Kw = w). 

OiL-------------------~------7r.n7r-------

Duidelijk is, dat wanneer het verwan
te koppelvlak in de overreikpositie 
deze zojuist bepaalde buigcirkel 
heeft, ook de overzetter aan de 
gestelde eisen bij het overreiken van 
het produkt verregaand zal beant
woorden (de verwante stangenvier
zijde voldoet daarbij dan aan drie ge
geven, infinitesimaal dÎcht bij elkaar 
gelegen precisiestanden (ppp) van 
het verwante koppelvlak) . 

de overneem- en overreikpositie 

Voor vier gegeven precisiestanden 
(pp-pp) van het verwante koppelvlak 
A'K is het nu zaak bijbehorende cirkel
liggingspunten A' en C' op te zoeken 

(zie ook CR). Zulke punten blijven in 
vier standen op een cirkel. Punten, 
zoals A', en c'" waarvoor dit het ge
val is, voldoen in feite aan één enkele 
conditie, waardoor deze cirkellig
gingspunten kunnen worden aange
troffen op een meetkundige plaats (in 
het bewegende vlak) die dan ook cir
kelliggingskromme heet [4]. In de 
stand 1 wordt de cirkelliggingskrom
me aangeduid met de afkorting elk'. 
In de stand 2 met elk2 enz. 
De respectieve middelpunten, Aa en 
Co, die bij de cirkels door de vÎer pun
ten A'i en door de vier punten C'i ho
ren, zijn daarbij de nog te bepalen 
gestelpunten van de verwante stan
genvierzijde, waaruit steeds twee 
overzetters door middel van CR kun
nen worden afgeleid. Zulke middel
punten liggen ook op een meetkundi
ge plaats, die met mpk wordt aange
duid. In het algemeen hoort bij ieder 
punt van clk' slechts één bepaald 
punt van mpk, en omgekeerd [4]. Er 
is dus een éénéénduidige relatie tus
sen de beide krommen. Het blijkt 
overigens dat beide krommen circu
laire krommen zijn van de derde 
graad. Ze kunnen worden vastgelegd 
door middel van de (draai-) polen die 

3. Constructie van de brandas f en 
het brandpunt r van de middel
puntskromme voor de vier standen 
PP-PP. 

bij de vier standen van het verwante 
koppelvlak horen. De draaipolen zijn, 
zoals bekend rotatiecentra waarmee 
telkens twee standen door een enkel
voudige rotatie met elkaar tot dek
king kunnen worden gebracht [4]. 
Voor vier standen zijn dat dus de 
draaipolen P'2' Pn , P34, P 4" P'3 en P24 . In 
ons geval zijn P'2 en P34 tevens mo
mentane snelheidspolen voor twee 
infinitesimaal dicht bij elkaar liggende 
standen. Hierdoor zullen de resteren
de draaipolen in één punt samenval
len, dus Pn = P3, = P'4 P42 (fig. 2). 
De drie poolvierhoeken P'2P24P43P3', 
P'2P23P34P41 en P13P32P24P41 zijn in dit ge
val dus twee samengeknepen vlieger
vierhoeken en één punt-vierhoek. 
Het is bekend, [4] dat mpk tevens de 
meetkundige plaats is van de punten, 
die twee overstaande zijden, zoals de 
zijden P,2Pn en PI4P43 van een tegen
poolvierhoek (bijv. 0 P12P23P34P4') on
der dezelfde hoek zien. 
Doordat P'4 = Pn, krijgt mpk ter 
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plaatse van dat punt een dubbelpunt 
[5]. We spreken daarom ook van een 
ontaarding van de middelpuntskrom
me in dit geval. De dubbel punts
raaklijnen van mpk staan hierbij 
loodrecht op elkaar en zijn juist de 
binnen- en buitenbissectrice van 

« P2,P'4P43' 
De middelpuntskromme is het een
voudigst te bepalen met behulp van 
de zogenaamde brandpuntscon
structie (fig. 3 en 4). Daarvoor moet 
men de ligging kennen van het dub
belpunt P'4 = P23, het brandpunt ren 
de brandas f van de kromme. 
De brandas verbindt de middens van 
de lijnstukken tussen twee comple
mentaire polen. Hier is dit juist de 
zwaartelijn door P,4 in A P2,P'4P43' 
Het brandpunt blijkt isogonaal te zijn 
toegevoegd aan het asymptotisch 
punt ASoo van mpk ten opzichte van 
An24P'2P23' Vandaar dan ook, dat 
« rp23P'2 = « P34P'4ASoo. Net zo is 
« r P'2P'4 = « P'2P'4ASoo en « r P34P'4 
= « P34P'4ASoo . 

*) In het in de figuren gepresenteerde voor
beeld, zijn K, en K3 z6 gekozen, dat MAK, en 
MBK3 hoeken van + 240 respectievelijk 
-36,1 0 maken met de verticaal. 

f 
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. 
"""mpk 

4. De brandpuntsconstructie voor 
de middelspuntskromme. 

De middelpuntskromme kan nu punt 
voor punt worden geconstrueerd 
door telkens overeenkomstige exem
plaren van een lijnenwaaier te snijden 
met die van een cirkelbundel. De lij
nenwaaier heeft daarbij het brand
punt r tot middelpunt. De cirkelbun
del heeft twee samenvallende ba
sispunten in het dubbelpunt P'4 = P23 
en een machtlijn, die loodrecht staat 
op f. Iedere lijn la uit de lijnenwaaier 
snijdt nu de brandas f in het middel
punt Ma van het overeenkomstige 
exemplaar uit de cirkelbundel. Bij de
ze brandpuntsconstructie van mpk 
wordt dus telkens een lijn la door het 
brandpunt r gesneden met een cirkel 
ca(door het dubbelpunt P23) om haar 
middelpunt Ma (Op La) in twee punten 
van de middelpuntskromme (fig. 4). 
Deze middelpuntskromme is dus een 
kromme, waarop in elk geval de 
gestelpunten Ao en Co van de met de 
overzetter verwante stangenvierzijde 
dienen te worden gekozen. 
Het bij een gekozen middelpunt Xo 
van mpk horende cirkelliggingspunt 

x, kan als volgt worden bepaald, als 
men bedenkt, dat x2 tot x, nadert 
vanuit een richting, die loodrecht 
staat op de baannormaal door de mo
mentane snelheidspool P'2' Het cir
kelliggingspunt x, bevindt zich dus 
op de poolstraal P'2xo' Een tweede 
meetkundige plaats voor x, leidt men 
af uit het feit, dat « X,P'3X3 = 0"3' 
waardoor « X,P'3xo = 0"3/2. Dit be
paalt dus onmiddellijk de juiste lig
ging van x, op P'2xo' 
Deze transformatiemethode transfor
meert dan ook ieder punt Xo van mpk 
in een bijbehorend cirkelliggingspunt 
x, van clk' (en omgekeerd). Keuze 
van twee gestel punten Ao en Co op 
mpk, leidt op zo'n manier direct tot 
de bijbehorende draaipunten (cirkel
liggingspunten) A', en c', van het met 
de overzetter verwante koppelvlak 
(fig. 5). 
Voor de uiteindelijk gekozen verwan
te stangenvierzijde AoA'C'Co dient er
op te worden toegezien, dat de hoek 
tussen de opstaande zijden AoA' en 
coc' nergens kleiner wordt dan een 
toegelaten waarde van zeg 30°. Ook 
moet de koppelstang A'C' volle om
wentelingen kunnen maken. De twee 
met de configuratie van Roberts (CR) 
uit de verwante stangenvierzijde af te 
leiden overzetters zijn dan óf twee 
krukslingers óf twee dubbelkrukken. 
In beide gevallen zal de minimum 
overbrengingshoek JAmin' die een maat 
is voor de goede bewegingsover
dracht in de overzetter, niet kleiner 
worden dan een toelaatbare waarde 
van 300

• Bij het uitvoeren van de 
constructie, dient erop gelet te wor
den, dat niet een deel van de overzet
ter door het veld van de draaitafels 
maait. Ten einde zo weinig mogelijk 
ruimte voor de bewerking van de pro
dukten op de draaitafels onbenut te 
laten, kiest men* de respectieve af
en aanvoerpunten K, en K3 op de om
trek van de respectieve draaitafels, 
zo mogelijk in de omgeving van een 
straal onder 450 met de horizontaal. 
Enige afwijkingen hiervan zijn echter 
toelaatbaar, waardoor het mogelijk 
wordt nog meer eisen - zoals voor
heen besproken - aan de overzetter 
op te kunnen leggen. 
Afgezien van de gekozen ligging van 
de koppelpunten K, en K3 op de 
respectieve omtrekscirkels van de 
twee draaitafels, is er ook nog enige 
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vrijheid van keuze in de verhouding 
(2n - 0"3)/0"3 van de heen- en te 
rug looptijd van het koppelpunt. Dus: 

Theen _ 2n - 0"3 
----

Tterug 0"3 

In het algemeen ligt het voor de hand 
deze verhouding groter dan 1 te kie
zen, omdat de grijper op de héénweg 
het wellicht broze produkt moet ver
voeren en dit op de terugweg (door
gaans) niet meer het geval is. Ligt de 
verhouding eenmaal vast, dan is 
daarmee tevens de juiste ligging van 
de draaipool P'3 bepaald, omdat K,P'3 
= KaP13 en 0"3 = « K,P'3Ka. 

, 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

.... ". ::: :'0 

K3*K~ 

Kiest men voor de verhouding Th/ ~ 
de waarde 1,8, zoals gedaan is in het 
gegeven voorbeeld, dan wordt de 
verdraaiingshoek ala = + 128,570

• 

Duidelijk is, dat geheel andere uit
komsten worden verkregen, wanneer 
de draairichting van de aangedreven 
kruk van de overzetter veranderd zou 
worden: de pool P'3 komt dan juist 
aan de andere kant van de verbin
dingsrechte K,K3 te liggen, met alle 
gevolgen van dien voor de middel
puntskromme in de ter beschikking 
staande ruimte voor de overzetter. 
Opmerking. Het lijkt op het eerste ge
zicht mogelijk, de vrij te kiezen ver
draaiingshoek 0"3 van het 'verwante' 
koppelvlak te vervangen door de ver
draaïingshoek E'3 van het koppelvlak 
van de overzetter. Dit zou dan de 
noodzakelijk geachte omweg via de 
configuratie van Roberts overbodig 
hebben gemaakt. Dán echter is de 
ligging van de momentane snel
heidspool S34 (in plaats van P34) niet 
langer bepaald door de eenvoudige 
betrekking P34Ka = ± rB/D, maar nu 
mede afhankelijk van de zeker niet te 
voren gegeven hoeksnelheid dE/dt 
van het koppelvlak van de overzetter 
in de overgeefpositie. 

o~----------~--~»-------------~~r---

Aangezien door het geven van deze, 
uit constructief oogpunt weinig be
langwekkende grootheid, het aantal 
ontwerpvrijheidsgraden - dan met 
ten minste een extra, in principe niet 
noodzakelijk te geven grootheid, zou 
worden verminderd, wordt een der
gelijke, op het eerste gezicht 'directe' 

*1 De heer P. Smits is kandidaat-ingenieur bij 
de groep bedrijfsmechanisatie en mechanis
men aan de afdeling Werktuigbouwkunde van 
de TH-Eindhoven. 

aanpak in dit bestek zeker niet aanbe
volen. 
De uiteindelijk verkozen overzetter, 
die door middel van de configuratie 
van Roberts is verkregen, binnen de 
beschikbare ruimte is gelegen en een 
toelaatbare minimum overbrengings
hoek heeft, is getekend in figuur 6. 
De afmetingen van het, uit achttien 
andere, verkozen krukslingermecha
nisme, zijn berekend met behulp van 
een door Smits* uitgewerkt compu
terprogramma, door hem in een 
ALGOL-taal gezet op een Burroughs 
B7700 Algol Compiler. De afmetin
gen zijn gegeven in figuur 6. 
De koppelkromme van de overzetter, 
die de baan is die het 'geometrische 
midden' van de klauwen van de grij
per in feite aflegt, krijgt, zoals ook 
bedongen, een keer- of snavelpunt 
op de omtrekscirkel van de stap-rust
draaitafel in de overneem positie van 
de grijper. De snavelpuntsraaklijn valt 
daarbij samen met de pool normaal, 
die loodrecht staat op de poolraaklijn 
p van de overzetter in de overneem
positie. In figuur 6 is daarom de pool
raaklijn p bepaald met behulp van de 
stelling van Bob/llier. Deze pool
raaklijn is het spiegelbeeld van de zo-

5. Verwante vierzijde met overzet
ter. 

genaamde collineatie-as P,2012 ten 
aanzien van de bissectrice van « 
A,P'2B, (voor het collineatiepunt 0'2 
geldt hierbij, dat 0'2 (A,B" AoBo)). 
Zoals blijkt, maakt de gevonden sna
velpuntsraaklijn in het gekozen voor
beeld slechts een flauwe hoek met de 
raaklijn in het overneempunt van de 
draaitafel. Dit kan in sommige geval
len nog te gering zijn om te verhinde
ren, dat de grijper door zijn omvang 
niet door een ander draagblok van de 
draaitafel heenmaait. 
Verbeteringen kunnen in dit opzicht 
worden bereikt door een intensiever 
gebruik van de nog ter beschikking 
staande ontwerpvrijheidsgraden, zo
als de posities van K, en Ka en verder 
de ligging van P 13 op de middellood
lijn van het lijnstuk K,Ka. 

verbeterde oplossingen 

De hiervoor aangeduide, nog ter be
schikking staande, ontwerpvrijheids
graden maken het mogelijk een vijfde 
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Th/ Tt = 1,8 gekozen) <I: A,AoA3 = 128,57° 
TA = TB = T = 1,5 s; WA = 0; wB = -0,139626 rad/s 
rA = rB = 450 mm MAMB = 1600 mm; MAO = 1600 mm 
<I: OMAK, = 0,42 rad' = 24,064°; <I: VMBK3 = 0,63 rad = 36,096° (gekozen) 
AoBo = 968,10 mm; Bo (808,68; 4,15); Ao (1544,57; 633,18) 
AaA = 416,44; ÄB = 845,45; BBo = 1038,22 
Ai( = 1054,14; BK = 301,60; "'min = 32°. 

') gekozen 

6. De overzetter met grijpermiddel
puntsbaan. 

voor te schrijven positie in de 
constructie te betrekken. Dit kan aan 
de overreikzijde bijvoorbeeld gedaan 
worden door de buigcirkel voor de 
standen 3, 4 en 5 (PPP) erbij te be
trekken (zie ook 'de overreikpositie' 
voor de constructie van deze buigcir
kel). 
Duidelijk is, dat dan niet meer elk 
punt van de middelpuntskrornme 
mpk'234 als gestelpunt (Ao ) kan wor
den genomen. In principe kunnen 
dan alléén oplossingen worden ge
bruikt die behoren bij de snijpunten 
van mpk'234 met mpk2345 (voor de vier 
standen 2, 3, 4 en 5, in verkorte nota
tie aan te duiden met p-ppp). 

Een methcide om de middelpunts
kromme voor de standen p-ppp te 
vinden, is weergegeven in [7]. 
Het blijkt, dat in het algemeen niet 
meer dan vier snijpunten voorhanden 
zijn. Zulke punten, die middelpunten 
zijn voor vijf standen, worden ook 
wel Burmester-centra genoemd. 
Zo'n centrum Xo vormt samen met 
het bijbehorende cirkelliggingspunt 
x3 een Burmester-paar. Hiervoor 
geldt, dat: 
« X3P3'xo = Q'3/2 
Het aan het Bu-centrum Xo van 
mpk'234 toegevoegde cirkellig
gingspunt x3 ligt daarbij op de baan
normaal P34xo en wel ZÓ, dat voldaan 
is aan de al eerder aangeduide formu
le van Euler-Savary: 
-2 - -
P 34X3 = x3xo • X3><W

345 
Hierin is ><W

345 
het snijpunt van de 

baan normaal P34xo met de reeds be
paalde buigcirkel voor de standen 3, 
4 en 5. 
In de praktijk kan voor ieder punt Xo 
op mpk'234 worden. nagegaan of het 
samen met het bijbehorende cirkel lig
gingspunt x3 ook voldoet aan de for
mule van Euler-Savary. Is dit binnen 
redelijke grenzen van nauwkeurig
heid het geval, dan hebben we te 
doen met een Burmester-paar. Varia
tie van één van de drie ons nog ter 
beschikking staande ontwerpvrij
heidsgraden, maakt het dan onge
twijfeld mogelijk Burmester-paren 
(Ao, A3) en (Co, C3) te vinden, waaruit, 
net als voorheen, bruikbare overzet
ters kunnen worden afgeleid. 
Een verdere nuttige selectie is die, 
waarbij ook de poolraaklijn in de 
overneempositie een raaklijn wordt 
van de stap-rust-draaitafel. 

literatuur 

1. Tesar en Eschenbach: Four Multiply Separa
ted Positions in copla nar motion, Transactions 
of the ASME, Series B, Journalof Eng. for In
dustry 89 (1967) 2, p. 231-234. 
2. Dijksman, E.A.: Coordination of CoupIer
Point Positions and Crank-Rotations in Con
nection with Roberts' Configuration, Journal 
of Engineering for Industry, Transactions of 
the ASME, Series B, 91 (1969) 1, p. 55-65 or 
ASME-Paper Nr. 68-Mech-l0, 10th Conference 
on Mechanisms, Atlanta (1968), 
3. Dijksman, E.A.: Motion Geametry of Me
chanisms, Cam bridge University Press, Cam
bridge, London, New Vork, Melbourne (1976) 
p.126. 
4. Dijksman, E.A.: Het Ontwerpen van Stan
genmechanismen, Pt-Monografie Nr. 33 
(1968)*, Uitgeverij H. Stam, Culemborg/Keu
len, blz. 5-20. 
5. Volmer, J.: Die Sonderfälle der Burmester
schen Mittelpunktkurve mit Doppelpunkt und 
ihre getiebetechnische Bedeutung, Revue de 
mécanique Appliquée, Académie de la Répu
bi ic Populaire Roumaine 4 (1959) 2, p. 301-322. 
6. Dijksman, E.A.: De stangenvierzijde als aan
drijvingsmechanisme, Technische Uitgeverij 
H. Stam (1964), Culemborg, Haarlem, Ant
werpen, Keulen, blz. 23, 24 en 25. 
7. Dijksman, E.A.: Geometrical Treatment of 
the pp.p Case in Coplanar Motion (Three infi
nitesimally and one finitely separated positions 
of aplane), Journalof Mechanisms, Volume 4 
(1969) pp. 375-389. 
8. Hall, A.S.: Kinematics and Linkage Design, 
Balt Publishers, West Lafayette, Indiana 
(1966), p. 86-110. 

*) Deze monografie is nog leverbaar, zie de ge
le kaart achterin. 




