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Definities en theorie 
De clotoïde is een kromme met volgende karakteristieke hoofdeigenschap: in elk punt 
(Xc,Yc) ervan is de booglengte vanaf een referentiepunt (X0,Y0) evenredig met de 
kromming 1/Rc in datzelfde punt (Xc,Yc). De formule van de kromme is bijgevolg: 

   (1) 
Het product van de booglengte Lc met de kromtestraal Rc is dus een constante in elk punt van 
de clotoïde. Herwerken we de formule als volgt naar dimensieloze verhoudingen:  

   (2) 
De parameter Ac is dus gewoon een schaalfactor voor de lengtegrootheden van de curve. 
Beschouwen we nu de centripetale kracht nodig om een massa m met een snelheid v op een 
clotoïdale curve te houden: 

    
Na substitutie van Rc blijkt Fr lineair toe te nemen met de afgelegde booglengte Lc, en dat is 
o.m. in de wegenbouw een interessante eigenschap voor de aanleg van een vloeiende 
overgang tussen een recht weggedeelte en een bocht, of voor optimale bochten in een 
atletiekbaan.  
Uit de definitie van de kromtestraal volgen de differentiaalvergelijkingen: 

       
waarin τc de hellingshoek van de raaklijn in (Xc,Yc) t.o.v. deze in het referentiepunt 
voorstelt. 
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De derde vergelijking is integreerbaar en levert: 

   (3)      (4) 
Door substitutie en eliminatie van parameters uit vgl. (1),(2),(3),(4) bekomen we: 

   (5)      (6)      (7)      (8) 
De Cartesische coördinaten Xc en Yc zijn niet rechtstreeks uit de differentiaalvergelijking te 
expliciteren. Voor praktische toepassingen wordt de Clotoïde slechts gebruikt met begrensde 
hoekwaarden (τc<π), en dan kan met voldoende nauwkeurigheid gebruik gemaakt worden 
van de McLaurin reeksontwikkelingen voor SIN(τc) en COS(τc): 

    
Invoering van de McLaurin benaderingen, substitutie van vgl. (5) en integratie in Lc levert: 

(9) (10)

 
Implementatie van deze benaderingsformules in HP48 RPL resulteert in de program objects 
'XClot' en 'YClot' hieronder. Daarin worden termen van de reeksontwikkeling toegevoegd 
tot twee opeenvolgende benaderingen voor de geschaalde grootheid Xc/Ac of Yc/Ac tot op 11 
decimalen gelijk zijn. In de praktijk blijkt de reeksontwikkeling zelfs tot τc waardes gelijk 
aan 2π voldoende snel te convergeren. Theoretisch spiraliseert de clotoïde steeds verder door 
naar een bepaald punt. Dit houdt o.m. in dat voor de volledige curve de X waarde van dat 
"attractorpunt" overeenstemt met een oneindig aantal Y waardes. Om bij het oplossen van 
SOLVER vergelijkingen teveel problemen met meervoudige en ongewenste oplossingen voor 
de inverse functie te voorkomen, wordt de τc waarde beperkt tot τc<π.  
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(X0,Y0) Oorsprong van assenstelsel betrokken op Clotoïde 

θ0 Helling van X-as betrokken op Clotoïde 
Ac Schaalparameter van de Clotoïde 
Rc Kromtestraal van de Clotoïde in het punt (X,Y) 
Lc Booglengte van de Clotoïde van (X0,Y0) tot het punt (X,Y) 
(Xc,Yc) Coördinaten van punt (X,Y) in assenstelsel betrokken op Clotoïde 

τc Hellingshoek raaklijn in punt (X,Y) in assenstelsel betrokken op Clotoïde  
(Xrc,Yrc) Coördinaten van punt (Xr,Yr) in assenstelsel betrokken op Clotoïde 
Ec Excentriciteit van Clotoïde in punt (X,Y) (verschil tussen Yrc en Rc) 
(X,Y) Snijpunt met rechte door (X1,Y1) op booglengte Lc van oorsprong Clotoïde 
Tc Snijpunt tussen X-as betrokken op Clotoïde  en kromtestraal in punt (X,Y) 
(Xr,Yr) Coördinaten van middelpunt raakcirkel aan Clotoïde in punt (X,Y) 
(X1,Y1)  Referentiepunt van rechte die Clotoïde snijdt in (X,Y) 

θ1 Hellingshoek van rechte door (X1,Y1) 
(Xm,Ym) Middelpunt  van cirkel die Clotoïde snijdt in (X,Y) 
Rm Straal van cirkel met middelpunt (Xm,Ym) 



2004.12.08 update 

4

Voor de parameters Xrc, Yrc, Ec en Tc gelden nog de volgende vergelijkingen: 

   (11)      (12) 

   (13)      (14) 

Uitbreiding 
Alle parameters gerefereerd t.o.v. het assenstelsel betrokken op de clotoïde zelf ( Ac, Rc, Lc, 
Xc, Yc, τc, Xrc, Yrc, Ec, Tc ) zijn bepaald van zodra 2 ervan gegeven zijn. De positie en de 
oriëntatie van de clotoïde moeten dan nog nader bepaald worden via de coördinaten (X0,Y0) 
van het referentiepunt en de helling θ0 van de raaklijn aan de clotoïde in dat punt. De twee 
coördinatensystemen zijn dan onderling verbonden door een translatie van het assenstelsel 
naar  (X0,Y0) en een rotatie over θ0: 

   (15)      16) 
Waarin XRot en YRot de volgende functie subprogramma's oproepen: 

  

De standaard clotoïde zoals hierboven gedefinieerd verloopt slechts in het eerste kwadrant 
van het assenstelsel (positieve Xc en Yc waardes). Voor praktisch rekenwerk is o.m. ook de 
gespiegelde versie van de curve nodig, en hiertoe wordt de definitie van de curve best uitge-
breid naar de vier kwadranten door ook negatieve parameterwaarden te voorzien. Onder-
staande figuur geeft een overzicht van het tekengebied voor de parameters: 

 Yc>0
Rc>0
Ec>0

Xc>0 
Lc>0 

Tc>0 

Lc<0 
Xc<0 
Tc<0 

Yc<0
Rc<0
Ec<0

Ac>0
τc>0 

Ac>0 
τc>0 

Ac<0 
τc<0 

Ac<0
τc<0 
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Noteer de bijzondere interpretatie van negatieve  Ac waardes. Omdat deze parameter in de 
definitie wordt gekwadrateerd, moet het teken van Ac telkens afzonderlijk behandeld worden 
in de veralgemeende vergelijkingen.  Dit is o.m. als SIGN(A) terug te vinden in de code van 
de 'YClot' functie hogerop. Ook bij het gebruiken van volgende belangrijke correlaten 
tussen clotoïdecoördinaten met willekeurige schaalfactor in ieder kwadrant en deze van de 
standaard eenheidsclotoïde (Ac=1, in eerste kwadrant), moet rekening gehouden worden met 
het teken van de parameters:  

(17)
 

(18)
 

De 'L1Clot' functie berekent de booglengte op de standaard eenheidsclotoïde volgens 
formule (7). Voor algemene toepasbaarheid moet τc in absolute waarde genomen worden: 

 
De 'UREF' functie is vooral bij de definitie van SOLVR of MES vergelijkingen met hoeken zeer 
belangrijk om onderlinge consistentie tussen verschillende Unit Objects te garanderen, en op 
eenduidige wijze het gebruik van functies toe te laten die geen Unit Objects aanvaarden. Dit 
onderwerp wordt in een ander PCXJ  artikel nog in extenso besproken. 

 
De Multiple Equations Solver gaat steeds het stelsel vergelijkingen afzoeken naar een 
vergelijking waarvan alle parameters op één na gegeven zijn, lost deze op met de SOLVR, en 
herhaalt dit proces zo ver als mogelijk na toevoegen van de oplossing aan de gegevens. Om in 
een set MES vergelijkingen voldoende oplosbaarheid te garanderen voor diverse probleem 
gevallen is het meestal nodig eenvoudige verbanden tussen bepaalde parameters te explici-
teren in de meer ingewikkelde vergelijkingen van het systeem om eliminatie van een of meer 
parameters te verkrijgen. Dergelijke substituties kan de MES namelijk zelf niet aan. Zo zijn 
vgl. (17) & (18) op meerdere plaatsen expliciet terug te vinden in de clotoïde MES set. 

Snijpunt met andere curves 
Om het snijpunt van een clotoïde met een gegeven rechte of een cirkel te kunnen berekenen 
werden nog enkele vergelijkingen aan de set toegevoegd. Dit laat eliminatie van een extra 
clotoïde parameter toe. 

De parametrische PLOT EQuation 

De PLOT omgeving aanvaardt geen Unit Objects. Vandaar deze Parametric PLOT EQuation: 

 

De MES Equation set 

'Clot.INIT' initialiseert de clotoïde MES set m.b.v. de MINIT & MITM instructies. Eenmaal 
MPAR gecreëerd is volstaat  MSOLVR voor toegang tot de MES omgeving via het menu. 
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Voorbeeld 
Vloeiende overgang van een cirkel met gegeven middelpunt & straal naar een rechte lijn met 
een gegeven helling via een clotoïde met gegeven schaalparameter. Na ingave en definitie 
van volgende list parameters als MUSER, vindt de MES de eropvolgende oplossingen (2 FIX 
mode): 

 

 
Bepalen we vervolgens het snijpunt van de clotoïde met de loodlijn op de X0-as door het 
middelpunt van dezelfde cirkel. Hiertoe moeten volgende parameters als MUSER gedefinieerd: 

 
De MES vindt hiermee de volgende oplossingen: 

 


