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 3ی کند و لغزندهگرد دوران میدر جهت ساعت =5𝜔2(rad/s) ای ثابتبا سرعت زاویه 2که با مقیاس واقعی رسم شده است، عضو  زیردر مکانیزم شکل  (1)

 3ای عضوهای زاویه ای و شتابدهد. سرعت زاویهدر این لحظه نشان می، Aی را در نقطه 4مرکز انحنای منحنی عضو  Cی لغزد. نقطهمی 4روی عضو منحنی 

 دست آورید.ی نشان داده شده بهرا برای لحظه 4و 

(cm)3O2A=  (، 70°)زاویه با افق(cm)5AC=  (، 25°)زاویه با افق(cm)4O2O4= ،(cm)1/4O4A=. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسم شده است. واقعیشکل مکانیزم که با مقیاس (: 1شکل )

 

 

 پاسخ:

ی در نتیجه رابطهاست.  C، منحنی با مرکز انحنای 4نسبت به عضو  Aی با توجه به اطالعات مسأله، مسیر نقطهد. شوابتدا بخش سرعت مسأله حل می
( نشان داده شده 1( در جدول )1ی سرعت )جزییات رابطهشود. ( نوشته می1ی )صورت رابطهاین رابطه به شود.نوشته می 4نسبت به عضو  A ینقطه سرعت

 ( رسم شده است.2ر شکل )ی سرعت دترسیمه و
(1) �⃗�A = �⃗�O4

+ �⃗⃗⃗�4 × O4A⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + �⃗�rel 
 

 (1ی سرعت )(: جزییات رابطه1جدول)

 نام بردار

 بردار هایهمشخص

 اندازه راستا

 وضعیت شرح وضعیت شرح

�⃗�A  عمود برO4A  O4A × 𝜔2 = 15 (cm/s)  

�⃗�O4
 - - 0 - 

�⃗⃗⃗�4 × O4A⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ O4A  O4Aعمود بر   × 𝜔4 ؟ 

�⃗�rel  عمود برAC  𝑣rel ؟ 

 
 آید.دست میبه (2ی )مطابق رابطه( 1ی )های رابطه، مجهول(2در شکل ) رسم شده برای سرعت یبا استفاده از ترسیمه

(2) 
𝜔4 = 2.77 (rad/s) ↻ ∴ |�⃗⃗⃗�4 × O4A⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ | = 11.37 (cm/s) 

  |�⃗�rel| = 14.8 (cm/s) 

 
با  3عضو  مطلق ایو در نتیجه سرعت زاویه 4نسبت به عضو  3ای نسبی عضو (، سرعت زاویه2های )دست آمده در رابطههای بهبا استفاده از نتیجه

صورت پادساعتو به 𝜔4خالف جهت  𝜔3/4(، جهت 2ی شکل )در ترسیمه 𝑣relشود با توجه به جهت یادآوری می آیند.دست می( به3ی )استفاده از رابطه
 گرد است.
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 است. 3(𝐜𝐦/𝐬)ی سرعت معادل در ترسیمه 1(𝐜𝐦)ی سرعت: هر مقیاس ترسیمه (.1ی سرعت مکانیزم شکل )ترسیمه(: 2شکل )

 

(3) 𝜔3 = 𝜔4 + 𝜔3/4 = −2.77 + 2.96 = 0.19 (rad/s) ↺ ∴ 𝜔3/4 =
𝑣rel

AC
= 2.96 (rad/s) ↺ 

 
( در جدول 4ی شتاب )جزییات رابطه شود.نوشته می (4ی )صورت رابطهبه 4نسبت به عضو  Aی نقطهی شتاب (، برای شتاب، رابطه1ی )مشابه رابطه

 ( رسم شده است.3ی شتاب در شکل )( نشان داده شده و ترسیمه2)
 

(4) �⃗�A = �⃗�O4
+ �⃗�4 × O4A⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ + �⃗⃗⃗�4 × (�⃗⃗⃗�4 × O4A⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) + 2�⃗⃗⃗�4 × �⃗�rel + (�⃗�rel)𝑛 + (�⃗�rel)𝑡 

 
 (3ی شتاب )(: جزییات رابطه2جدول)

 نام بردار

 بردار هایهمشخص

 اندازه راستا

 وضعیت شرح وضعیت شرح

�⃗�A موازی AO2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  O2A × 𝜔2

2 = 75 (cm/s2)  

�⃗�O4
 - - 0 - 

�⃗�4 × O4A⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ O4A  O4Aعمود بر   × 𝛼4 ؟ 

�⃗⃗⃗�4 × (�⃗⃗⃗�4 × O4A⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ AO4 موازی (
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  O4A × 𝜔4

2 = 31.55 (cm/s2)  

2�⃗⃗⃗�4 × �⃗�rel  عمود بر�⃗�rel  2 × 𝜔4 × 𝑣rel = 82.12 (cm/s2)  

(�⃗�rel)𝑛 موازی AC⃗⃗⃗⃗⃗⃗  (𝑣rel
2/AC) = 43.81 (cm/s2)  

(�⃗�rel)𝑡  عمود برAC  (𝑎rel)𝑡 ؟ 

 

 
 است. 15(𝐜𝐦/𝐬𝟐)معادل  شتابی در ترسیمه 1(𝐜𝐦): هر شتابی مقیاس ترسیمه (.1مکانیزم شکل ) شتابی ترسیمه(: 3شکل )

 
 

�⃗�A 

O𝑎 

�⃗⃗⃗�4 × (�⃗⃗⃗�4 × O4A⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ) 

2�⃗⃗⃗�4 × �⃗�rel 
(�⃗�rel)𝑛 

(�⃗�rel)𝑡 

�⃗�4 × O4A⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

�⃗�A 

O𝑣 

�⃗�rel 

�⃗⃗⃗�4 × O4A⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  
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 مدرس: مهدی سلمانی تهرانی  (3)ی صفحه
 

 

 آیند.دست می( به5ی )صوت رابطه( به4ی شتاب )های رابطهمجهول(، 3ی شتاب شکل )با استفاده از ترسیمه

(5) 
𝛼4 = 10.7 (rad/s2) ↺ ∴ |�⃗�4 × O4A⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ | = 43.8 (cm/s2) 

  |(�⃗�rel)𝑡| = 13.5 (cm/s2) 

نسبت به عضو  3ای نسبی عضو زاویه شتاب(، 5های )دست آمده در رابطههای بهبا استفاده از نتیجه بیان شد، 3ای عضو چه برای سرعت زاویهمشابه آن
(، جهت 3ی شکل )در ترسیمه 𝑎relشود با توجه به جهت آیند. یادآوری میدست می( به6ی )با استفاده از رابطه 3عضو  مطلق ایزاویه شتابو در نتیجه  4

𝛼3/4 با جهتهم 𝛼4 گرد است.صورت پادساعتو به 

(6) 𝛼3 = 𝛼4 + 𝛼3/4 = 2.7 + 10.7 = 12.4 (rad/s2) ↺ ∴ 𝛼3/4 =
(𝑎rel)𝑡

AC
= 2.7 (rad/s2) ↺ 

 
 


