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ЗАВДАННЯ К-1 

ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ТА ПРИСКОРЕННЯ ТОЧКИ ПО ДАНИМ РІВНЯННЯМ ЇЇ 
РУХУ В ПЛОЩИНІ 

Точка М рухається в площині xOy. Рух точки задано рівняннями: 
)t(fx 1= , )t(fy 2= , де  x  та y  визначаються  в см, час t - в секундах. 

 Знайти рівняння траєкторії точки, визначити для часу 1tt =   положення 
точки на побудованій траєкторії, її швидкість та прискорення, а також її 
дотичне і нормальне прискорення та радіус кривизни в відповідній точці 
траєкторії. Траєкторію точки та вектори  швидкості та прискорень в заданий 
час показати графічно. 

Завдання приведені в табл.К1.1. 

Теоретичні відомості 
Траєкторією точки називається геометричне місце послідовних положень 

точки, яка  рухається в просторі з перебігом часу. Траєкторією є неперервна 
лінія, яка може бути прямою або кривою, замкненою або розімкненою. 

Рух точки визначається законом руху. Закон (рівняння) руху точки 
представляє залежність між параметрами, які встановлюють положення точки в 
просторі від часу. Існують три способи завдання руху точки: координатний, 
векторний та натуральний. Для вивчення руху точки в площині 
застосовуватимемо координатний і натуральний способи. 

При координатному способі застосовують нерухому декартову систему 
координат xOy та два рівняння руху:       

)t(fx 1= , )t(fy 2=                                         (К1.1) 
Рівняння (К1.1) одночасно являються і параметричними рівняннями 

траєкторії точки. 
Для визначення рівняння траєкторії в координатній (явній) формі 

0=)y,x(F необхідно з рівнянь (К1.1) якимось чином виключити параметр часу 
t . Для цього доцільно застосовувати відомі тригонометричні формули: 

;cossin2 12 =+ αα  

;cossincos 12212 22 −=−= ααα  
ααα cossinsin 22 = ; 

)/(tg

)/(tg
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21

21
2

2
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21

22
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+
= , 

а в деяких варіантах – спосіб підстановки та алгебраїчні спрощення. 
Положення точки на площині в заданий момент часу 1t  визначається 

координатами, які розраховують підстановкою значення часу 1tt =  в рівняння 
(К1.1). 

ТЕМА 3   К-2 Прості рухи твердого тіла.  (практичне заняття 3)  

ТЕМА 4    К-3 Складний рух точки.  (практичне заняття 4)
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Таблиця К1.1 

№ 
Рівняння руху, см Час 

1t , сек.)t(fx 1= )t(fy 2=
1 2 3 4 

1 4/π(cos2 t  )4/πsin(5 t  1 

2 t/6)cos(π3− )/tsin( 664 π− 1 

3 )/tsin( 342 π+ )/tcos( 34 π 1 

4 24t
223 t+ 1 

5 )6/πsin(4 t  )6/π(cos2 2 t  2 

6 166 2 +)/t(cos π 766 2 −− )/t(sin π 1 

7 )/tsin( 36 π )/tcos( 36 π 1/2 

8 266 −)/tcos(π )/tsin( 62 π− 1 

9 te,50 te−3 1 

10 )/tsin( 68 π− 366 −)/tcos(π 1 

11 )/tcos( 331 2π+ 133 2 −)/tsin(π 1 

12 33 2 ++ tt 3355 2 −+ t)/(t 1 

13 )/t(sin 661 2 π− )/t(cos 66 2 π 1 

14 )/tsin( 32 π 4t/3)cos( +− π3 1 

15 t3 14 2 +t 1/2 

16 122 2 −)/t(sin π 224 2 +)/t(cos π 1/3 

17 134 −− )/tcos(π )/tsin( 34 π− 1 

18 4−t 22 )t( + 1 

19 566 2 −)/t(sin π )/t(cos 66 2 π− 1 

20 232 −)/tcos(π 332 +− )/tsin(π 1 

21 t/2)πtg(3 tπcos 3/1  

22 25t )t(e 123 +− 1/2 

23 13 +t 31 t− 2 

24 )/tcos( 62 2π 362 2 −)/tsin(π  1 

25 t/4))sin(-t/4)cos(( ππ2 ))/tsin()/t(cos( 443 ππ − 2/3 

26 )2/π(2 ttg  tπsin3 2/1  
27 t )/tcos( 3π 1 

28 tπsin2 tπ2cos4 2/1  
29 13 2 −t 22 +t 1 

30 3t,5e0 te, 350 − 0 
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  Вектори швидкості V  та прискорення a  точки визначаються по їх 
проекціям на вісі декартових координат: 

 

                             x)t(f
dt

dx
Vx &=′== 1 ;  y)t(f

dt

dy
Vy &=′== 2 ;                   (К1.2) 

 

                                          22
yx VVV += ;                                          (К1.3) 

 

               x)t(f
dt

dV

dt

xd
a x

x &&=′′=== 12

2

;  y)t(f
dt

dV

dt

yd
a y

y &&=′′=== 22

2

;       (К1.4) 

 

                                                   22
yx aaa += .                                          (К1.5) 

 
Вектор швидкості точки завжди спрямований по дотичній до траєкторії в 

напряму її руху, вектор прискорення – в бік вгнутості траєкторії (рис.К1.1). 
Повне прискорення a  можна виразити через проекції на натуральні вісі 

координат: 

                                                  2
n

2 aaa += τ ,                                           (К1.6) 

 
де τa , na  - дотичне ( проекція на дотичну вісь τ ) та нормальне (проекція на 
головну нормаль n ) прискорення точки при її  русі в площині. 

Дотичне прискорення τa  характеризує зміну швидкості за модулем. Воно 
дорівнює нулю, коли швидкість – величина стала або досягає екстремальних 
значень. Модуль дотичного прискорення визначається за формулами: 

 

                                            
dt

dV
a =τ     або   

V

aVaV
a yyxx +

=τ ,                        (К1.7) 

 
а  напрям (рис.К1.1) – по дотичній до траєкторії точки в бік швидкості при 
прискореному русі і в протилежний бік – при сповільненому. 

Нормальне прискорення na  характеризує зміну швидкості за напрямом. 
Воно дорівнює нулю при прямолінійному русі точки, а також в точках перегину 
траєкторії. Модуль нормального прискорення визначається за формулами: 

 

                                      
ρ

2V
an =    або   

V

aVaV
a xyyx

n

−
= ,                      (К1.8) 

 
а напрям – по головній нормалі до центру кривизни траєкторії (рис.К1.1). 
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Для визначення радіуса кривизни ρ  траєкторії в заданій точці 

застосовують формулу (К1.8):               
n

2

a

V=ρ . 

 
Рис. К.1.1 

Розв'язок завдання доцільно виконувати в наступній послідовності. 
1. Вибрати декартову систему координат xOy. 
2. По рівнянням руху (К1.1) визначити траєкторію руху та положення 
точки в момент часу 1tt = ; рівняння траєкторії спростити до виду, 
зручного для побудови лінії траєкторії. 

3. Визначити за формулами (К1.2) проекції швидкості xV , yV  точки на 

вісі координат, за формулою (К1.3)  - модуль швидкості V ; на рисунку 
в масштабі швидкості зобразити перелічені швидкості xV , yV  та V . 

4. Визначити за формулами (К1.4) проекції прискорення xa  та ya  точки 

на вісі координат, за формулою (К1.5) – модуль прискорення a ; на 
рисунку в масштабі прискорення зобразити перелічені прискорення 

xa , ya  та a . 

5. Визначити дотичне τa  і нормальне na  прискорення за формулами 
(К1.7) та (К1.8). В деяких випадках при визначеному повному 
прискоренні a  використовувати формулу (К1.6); на рисунку в 
масштабі прискорення зобразити перелічені прискорення na  та τa . 
Вектори повного прискорення, які побудовано за проекціями xa  та ya  

на декартові вісі координат і на натуральні вісі na  та τa , повинні 
співпадати. 

6. Визначити радіус кривизни ρ  траєкторії за формулою (К1.8). 
 

Питання для самоконтролю 
          1. Визначення кінематики. 
          2. Основні кінематичні характеристики руху точки (траєкторія точки, 
дугова координата, швидкість та прискорення). 
          3. Три кінематичні способи задання руху точки. 
          4. В чому полягає векторний спосіб задання руху точки. 
          5. Що є траєкторією точки при векторному способі задання руху точки? 
          6. В чому полягає координатний спосіб задання руху точки. 
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          7.Як за рівняннями руху точки в координатній формі визначити її 
траєкторію? 
         8. В чому полягає природній спосіб задання руху точки. 
          9. При яких умовах значення дугової координати точки в деякий момент 
часу дорівнює шляху, на який перемістилася точка за проміжок від початкового 
до даного моменту часу?  
         10. Швидкість та прискорення точки при векторному способі задання її 
руху. 
        11.Чому дорівнює вектор швидкості точки в даний момент часу та який 
його напрямок? 
        12. Який зв'язок між ортом дотичної та крива з радіусом-вектором рухомої 
точки? 
        13.Чому дорівнює проекція швидкості точки на дотичну до її траєкторії та 
модуль її швидкості? 
        14. Швидкість та прискорення точки при координатному способі задання її 
руху. 
        15. Як визначаються проекції швидкості точки на нерухомі осі декартових 
координат? 
        16. Що є годографом швидкості та які його параметричні рівняння? 
        17. Який вид має годограф швидкості при прямолінійному нерівномірному 
русі точки? 
       18. Який вид має годограф швидкості точки при рівномірному русі за 
кривою, що не лежить в одній площині? 
       19. Траєкторія точки при координатному способі задання руху. 
       20. Формули прямолінійного руху точки. 
       21. Швидкість та прискорення точки при природному способі задання її 
руху. 
       22. Чому дорівнює вектор прискорення точки та як він спрямований по 
відношенню до годографу швидкості? 
       23. Як спрямований природні координатні осі в кожній точці кривої? 
       24. Який модуль та напрямок вектора кривизни кривої в даній точці? 
       25. В якій площині розміщено прискорення точки та як визначається його 
проекції на природні осі координат? 
       26. Що характеризує дотичне прискорення точки? 
       27.Що характеризує нормальне прискорення точки? 
       28. При якому русі точки дотичне прискорення дорівнює нулю? 
       29. При якому русі точки нормальне прискорення дорівнює нулю? 
       30. Яка класифікація рухів точки за прискоренням? 
       31. В який момент часу нормальне прискорення при криволінійному русі 
дорівнює нулю? 
       32. В який момент часу дотичне прискорення при нерівномірному русі 
дорівнює нулю? 
  

Приклад виконання завдання К-1 
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По заданим рівнянням руху точки М в декартових координатах 
визначити траєкторію, швидкість та прискорення точки в заданий момент часу 

1tt = , а також радіус кривизни траєкторії в цьому положенні точки М. 
Дано: t/6)3cos(x π= ; )/tsin(y 621 π+= ; 1t =1с ( x  та y - в см; t  та 1t  - в 
секундах). 
Визначити: 0=)y,x(F ; )t(xxM 11 == ; )t(yyM 11 == ; xV , yV  та V ; xa , ya , na , 

τa  та a ; ρ . 
Розв'язування 

           Оскільки рух точки задано координатним способом, застосовуємо 
декартові вісі координат. 
            Для визначення траєкторії руху точки виключаємо час t  з рівнянь руху. 

Для цього виділяємо з першого рівняння )/tcos(
x

6
3

π= , з другого  рівняння 

)/t(sin
y

6
2

1 π=−
 та виконуємо перетворення         

                                 )/t(sin)/t(cos)
y

()
x

( 66
2

1

3
2222 ππ +=−+  

або                                               1
4

1

9

22

=−+ )y(x
. 

Таким чином, знайденою траєкторією є еліпс з центром в точці 1O  з 
координатами (0; 1) та напів осями  а=± 3 см, b=± 2 см (рис.К1.2). 

Визначаємо  координати  положення  точки  М   в  заданий   момент   часу  

1t =1с:  ≈= )/tcos(xM 63 1π 2,6 см;    =+= )/tsin(yM 621 1π 2 см. 
          Складаємо рівняння проекцій швидкості точки на координатні вісі, 
диференціюванням по часу відповідних рівнянь руху за формулами (К1.2): 

)/tsin(xVx 6
2

- ππ== & ;         )/tcos(yVy 6
3

ππ== &  

та визначаємо їх величини в момент часу 1t =1 с: 

=⋅== /6)sin()/tsin(Vx 1
2

-6
2

- 1 ππππ -0,79 см/с; 

91061
3

6
3 1 ,)/cos()/tcos(Vy =⋅== ππππ

см/с. 

Напрям вектора швидкості V  при 1t =1с визначаємо графічно за складовими xV  
та yV  (рис.К1.2), а модуль - за формулою (К1.3): 

211910790 2222 ,,),(VVV yx =+−=+= см/с. 

Складаємо рівняння проекцій прискорень  точки  на   координатні   вісі 
диференціюванням по часу відповідних рівнянь проекцій швидкості точки за 
формулами (К1.4): 

)/tcos(
dt

dV
a x

x 6
12

2

ππ−== ;    )/tsin(
dt

dV
a y

y 6
18

2

ππ−==  
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та визначаємо їх значення в момент часу 1t =1 с: 

=⋅−=−= /6)cos()/tcos(ax 1
12

6
12

2

1

2

ππππ -0,71 см/с2; 

=⋅−=−= )/sin()/tsin(ay 61
18

6
18

2

1

2

ππππ
-0,27 см/с2 . 

 

 
 

Рис. К.1.2 
 
Напрям вектора повного прискорення a  при 1t =1с визначаємо графічно 

за складовими  xa   та  ya  (рис.К1.2), а модуль – за формулою (К1.5): 

                750270710 222 ,),(),(aaa y

2

x =−+−=+= см/с2 . 

Визначаємо модуль дотичного прискорення точки за формулою (К1.7): 

260
211

270910710790
,

,

),(,)+,)(,(

V

aVaV
a yyxx =−−−=

+
=τ  см/с2, 

а модуль нормального прискорення – за формулою (К1.8): 

710
211

710-910 -270-790- -
,

,

),(,),)(,(

V

aVaV
a xyyx

n ===  см/с2 

або за формулою (К1.6):   

                                    710260750 2222 ,,,aaan ≈−=−= τ см/с2. 

Вектор a  будуємо за складовим τa  та na (дивись рис.К1.2). 
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Вектори повного прискорення точки a , які визначали координатним та 
натуральним способами, співпадають, що підтверджує правильність 
розв'язування. 

Після обчислення нормального прискорення, радіус кривизни траєкторії в 
заданому положенні точки M  визначаємо за формулою (К1.8): 

062
710

211 2

,
,

,

a

V

n

2

===ρ см. 

Результати проміжних та кінцевих обчислень при розв'язуванні завдання 
зведені в табл.К1.2. 

Таблиця К1.2 
Координати, 

см 
Швидкість, см/с           Прискорення, см/с2 

Радіус 
кривизни, см 

x  y  xV  yV  V  xa  ya  a  τa  na  ρ  

2,6 2 -0,79 0,91 1,21 -0,71 -0,27 0,76 0,26 0,71 2,06 

 
ЗАВДАННЯ К-2 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТЕЙ ТА ПРИСКОРЕНЬ ТОЧОК ТВЕРДОГО ТІЛА ПРИ 

ПОСТУПАЛЬНОМУ ТА ОБЕРТАЛЬНОМУ РУХАХ 
 

Для механізмів, схеми яких зображено на рис.К2, по заданому  рівнянню 
руху  одного  з  тіл  знайти  для  певного  моменту   часу  1tt =   швидкості   та 
прискорення точок А та В. На схемі механізму показати вектори швидкостей та 
прискорень точок А та В. 

Необхідні для розрахунку дані наведено в табл. К2.1. 
 

Теоретичні відомості 
Поступальний рух та обертання твердого тіла навколо нерухомої вісі – 

найпростіші види руху, комбінуванням яких можна одержати інші, більш 
складні рухи. 

Поступальним називається рух тіла, при якому відрізок прямої, що 
з’єднує дві будь-які його точки, залишається паралельним своєму початковому 
положенню в кожний момент часу. Поступальний рух не слід плутати з 
прямолінійним. При поступальному русі тіла траєкторії його точок можуть 
бути прямими або будь-якими кривими лініями. 

 Поступальний рух характеризується наступною теоремою: при 
поступальному русі твердого тіла траєкторії, швидкості та прискорення всіх 
його точок однакові. Тому поступальний рух твердого тіла цілком 
характеризується рухом будь-якої точки цього тіла, а кінематика зводиться до 
кінематики точки. 

При поступальному прямолінійному русі твердого тіла закон його руху 
має вид:                                              

                                                 )t(fx 1= .                                                 (К2.1) 
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            Швидкість та прискорення визначаються за формулами: 

                                                              
dt

dx
V = ,                                                    (К2.2) 

Таблиця К2.1 
           

№ 
 

Радіуси, см Закон руху 
Час 

1tt = , с 
2R  2r  3R  3r  

тіла 1 
)t(x1 , см 

тіла 3 
)t(3ϕ , рад 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 20 15 10 - )t( 25 2 −  - 2 

2 20 10 8 - )t(t −45  - 1 

3 35 30 15 - 4(5t - )t  - 1 

4 16 8 10 - - t)t( −5  0,5 

5 20 10 30 - - t)t( 12 −  1 

6 15 10 20 - - 12 2 −t  2 

7 40 10 10 - 23 2 −− tt  - 0,5 

8 30 15 10 - 24 t−  - 1 

9 35 20 40 - 253 t,  - 2 

10 40 20 30 - - 223 t−  1 

11 45 10 30 15 122 +− tt  - 2 

12 20 10 15 - -  tt 32 −  2 

13 30 15 20 - )t(t 135 −  - 0,5 

14 15 10 40 - )t( 145 2 −  - 1 

15 20 10 35 - - )t(t, −450  1 

16 25 10 20 - - 250 t,  3 

17 20 15 25 10 )t(t 1−  - 1 

18 40 30 10 - 32 2 −t  - 1 

19 40 30 5 - - 22 −t  0,5 

20 25 20 10 - )t(t 13 −  - 1 

21 20 10 40 - 24t  - 2 

22 40 32 10 - - 223 tt +−  2 

23 30 10 20 - 32 2 −t  - 1 

24 30 20 30 - 12 −− tt  - 5 

25 20 10 30 - - 32t  1 

26 40 10 20 10 - t)t( 4+  0,5 

27 25 15 30 10 )t)(t( 21 +−  - 2 

28 30 20 42 20 250 2 +t,  - 3 

29 30 15 20 - 122 −+ tt  - 0,5 

30 20 10 40 20 tt 44 2 −  - 1 
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Рис. К2.1 
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2

2

dt

xd

dt

dV
a == .                                             (К2.3) 

 
Обертальним називається рух тіла, при якому принаймні дві його точки 

залишаються нерухомими в кожний момент часу. Пряма, яка проходить через 
ці нерухомі точки, називається віссю обертання тіла. Кожна точка, яка не 
лежить на вісі обертання, рухається по колу, площина якого перпендикулярна 
до цієї вісі, а центр лежить на ній. 

Для визначення положення тіла при його обертанні навколо нерухомої 
вісі в кожний момент часу необхідно знати залежність кута повороту ϕ  від t : 

                                                      )t(f2=ϕ .                                             (К2.4) 
Рівняння (К2.4) визначає закон обертального руху твердого тіла в радіанах                   
навколо нерухомої вісі. 

Характеристиками обертального руху тіла є кутова швидкість ω  та 
кутове прискорення ε , які визначаються за формулами: 

                                                                
dt

dϕω = ;                                                 (К2.5) 

                                                 
2

2

dt

d

dt

d ϕωε == .                                           (К2.6) 

        
Якщо в даний момент часу 0>⋅ωε , то тіло обертається прискорено, 

якщо 0<⋅ωε , то сповільнено. 
На рисунках кутову швидкість і кутове прискорення показують дуговими 

стрілками навколо осі обертання. Дугова стрілка кутової швидкості вказує 
напрям обертання тіла. При прискореному обертанні тіла дугові стрілки кутової 
швидкості і кутового прискорення співпадають за напрямом (рис.К2.2, а), при 
сповільненому – протилежні (рис.К2.2, б). 

Кутову швидкість тіла можна зобразити у вигляді вектора ω , модуль 
якого дорівнює ω  і який відкладають вздовж вісі обертання від довільної її 

точки в той бік, звідки видно обертання тіла проти ходу годинникової стрілки. 
Коли тіло обертається прискорено, напрями векторів ε  та ω  співпадають 
(рис.К2.2, а), при сповільненому – протилежні (рис.К2.2, б). 

Швидкість будь-якої точки тіла, що обертається, визначається за 
формулою: 

                                                   RV ⋅= ω ,                                               (К2.7) 
 

де R - радіус обертання точки (найкоротша відстань від точки до вісі 
обертання). 

Швидкість точки V  на відміну від кутової швидкості тіла ω  називають 
лінійною або коловою швидкістю. 

При обертальному русі тіла, як окремий випадок криволінійного руху 
точки, повне прискорення a  точки складається з двох прискорень – дотичного 
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(обертального) τa  та нормального (доцентрового) na , величини яких 
визначаються за формулами: 

                                                  Ra ⋅= ετ ;                                               (К2.8) 
 
                                                  Ran

2ω= ;                                               (К2.9) 
 

                                                 22
naaa += τ .                                        (К2.10) 

 
Вектори швидкості V  та дотичного прискорення τa  спрямовані по 

дотичній до кола, яке описує точка тіла, а вектор нормального прискорення na  
спрямований за радіусом кола до його центру (рис.К2.3). 

Якщо обертання тіла прискорене, то вектори V  та τa  спрямовані в один 
бік (рис.К2.3), якщо сповільнене – в протилежні. 

 
      а)         б)   
   
                Рис. К2.2      Рис. К2.3 
 
 Передачу    обертального  руху  від  одного  твердого  тіла  до  іншого 

реалізують зубчастим або фрикційним зачепленням двох коліс (рис.К2.4, а, б) 
або пасовою передачею (рис.К2.5, а, б). 
 

 
    а)           б)  

 
 

Рис. К2. 
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           а)          б)  

Рис. К2.5 
 

При внутрішньому зачепленні (рис.К2.4, а) та несхрещуваній пасовій 
передачі (рис.К2.5, а) напрями обертання коліс співпадають. При зовнішньому 
зачепленні (рис.К2.4, б) та схрещуваній пасовій передачі (рис.К2.5, б) напрями 
обертання коліс протилежні. Величини швидкостей точок на ободі зубчастих 
коліс, що знаходяться в зачепленні, однакові. Рівні за модулем також і 
швидкості точок на ободі шківів пасової передачі, якщо відсутнє ковзання пасу 
по шківу. Кутові швидкості коліс обернено пропорційні кількості зубців або 
радіусам:                  

                             
1

2

1

2

2

1

z

z

r

r ==
ω
ω

,                                        (К2.11) 

 
де  1r , 2r  та 1z , 2z - радіуси та кількість зубців першого та другого коліс 
відповідно. 

Зубчасті колеса та пасові передачі, які зображено на рис.К2.4 та К2.5, є 
прикладами послідовного з'єднання коліс та шківів. При послідовному з'єднані 
кожне з коліс обертається навколо своєї нерухомої вісі. В деяких випадках 
застосовують паралельне з'єднання коліс, коли два колеса обертаються навколо 
однієї нерухомої вісі. Якщо при цьому вони жорстко з'єднані одне з одним 
(колеса 2 на рис.К2.1), то їх кутові швидкості однакові. 

Розв’язок типових завдань на перетворення найпростіших 
(поступального та обертального) рухів  твердого  тіла  незалежно   від   способу 
передачі руху доцільно виконувати в такій послідовності. 

1. Згідно  з  умовами  завдання  з  табл.К2 виписати  задане рівняння руху  
твердого тіла:          )t(xx 1=  - для поступального прямолінійного, 

                     )t(3ϕϕ = - при обертанні навколо нерухомої вісі. 
2. У  випадку заданого  поступального руху  тіла  1  знайти  швидкість  та  

прискорення точки А, користуючись формулами кінематики точки. 
3. У випадку заданого обертального руху тіла 3 знайти кутову швидкість  

ω  та кутове прискорення ε  тіла 3, швидкість V , складові  τa , na та повне a  
прискорення його точки А.  

4. Знайти  рівняння  кутової  швидкості  іншого тіла,  якому  передається 
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 рух,   а  також  визначити  швидкість та  прискорення  точки  В,  яка  належить 
тілу, аналогічно до п.2 та п.3. 
 

Питання для самоконтролю 
       1. Перелічити основні види руху твердого тіла. 
       2. Який рух твердого тіла називається поступальним та якими 
властивостями він характеризується? 
       3. Який рух твердого тіла називається обертанням навколо нерухомої осі та 
якими властивостями він характеризується? 
       4. За якою формулою визначається модуль кутової швидкості тіла, що має 
обертальний рух? 
       5. За якою формулою визначається модуль кутового прискорення тіла, що 
має обертальний рух? 
      6. Як спрямований вектор кутової швидкості тіла, що має обертальний рух? 
      7. Як спрямований вектор кутового прискорення тіла, що має обертальний 
рух? 
      8. За якими формулами визначаються швидкість та прискорення точки тіла 
при його обертальному русі? 
      9. При яких умовах прискорення точки тіла, що обертається складає з 
радіусом обертання кути 0, 45 та 90 градусів? 
     10. Прискорення яких точок тіла, що має обертальний рух: 
а) дорівнюють за модулем; 
б) співпадають за напрямком; 
в) дорівнюють за модулем та співпадають за напрямком? 
     11. Який вид має векторне рівняння обертальної швидкості, обертального та 
доцентрового прискорення точки? 
 

Приклад виконання завдання К-2 
 

Колесо 3 обертається навколо нерухомої вісі, яка проходить через центр 

3O  перпендикулярно площині обертання, за законом 2
3 2tt −=ϕ  (рис.К2.6). 

Пасовою передачею рух передається на два інші колеса, які мають спільну 
нерухому вісь обертання та жорстко скріплені одне з одним (паралельне 
з'єднання коліс 2). Рух вантажу 1 передається мотузкою, яка намотується на 
колесо 2 радіуса 2R . В момент часу 1t =0,5с визначити швидкості та 
прискорення тіла 1 та точок А і D , якщо радіуси коліс 2r =20 см, 2R =30 см, 

3R =40 см; ковзанням пасу нехтувати. 

Дано: 2
3 2tt −=ϕ ; 2R =30 см; 2r =20 см; 3R =40 см. 

Визначити: AV , DV , 1V , Aa , Da  та 1a  при 1t =0,5с. 
Розв'язування 

Визначаємо рухи тіл механізму: колеса 2 та 3 мають обертальний рух 
навколо нерухомих осей, які проходять відповідно через центри 2O  та 3O , тіло 
1 – поступальний. 
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По заданому закону обертання колеса 3 за формулами (К2.5) та (К2.6) 
визначаємо алгебраїчні значення кутової швидкості та кутового прискорення 
колеса 3:       

( ) ttt
dt

d
412 23

3 −=
′

−== ϕω ;  ( ) 4413
3 −=′−== t

dt

dωε , 

які в момент часу 1t =0,5с відповідно дорівнюють: 

 13 −=ω ; модуль 3ω =1 рад/с;  43 −=ε ;  модуль 3ε =4 рад/с2. 

В цей момент часу дугові стрілки для кутової швидкості 3ω  та кутового 
прискорення 3ε  спрямовуємо в бік, протилежний додатному напряму відліку 
кута 3ϕ , оскільки алгебраїчні значення кутової швидкості та кутового 
прискорення від'ємні. 

Модулі швидкості та прискорень точки А ободу колеса 3 визначаємо за 
формулами (К2.7)…(К2.10):      

 4040133 =⋅=⋅= RVA ω см/с; 

 16040433 =⋅=⋅= RaA ετ
см/с2; 4040123

2
3 =⋅=⋅= Ran

A ω см/с2; 

 ( ) ( ) 48940160 2222
,aaa n

AAA =+=+= τ см/с2. 

Вектор AV  3AO⊥  в напряму дугової стрілки 3ω  (за ходом годинникової 

стрілки). Оскільки 04133 >−−=⋅ ))((ωε , то вектор 
τ
Aa  співпадає за напрямом з 

вектором AV   або  
τ
Aa 3AO⊥  в напряму дугової стрілки 3ε . 

Оскільки всі точки пасу мають однакові швидкості за модулем, то 

CA VV =   або  2233 rR ⋅=⋅ ωω . 

Тоді рівняння кутової швидкості коліс 2 має вид: 

 
2

3
32 r

Rωω =  або )t()t(
r

R
)t( 412

20

40
4141

2

3
2 −=−=−=ω . 

При 1t =0,5с  маємо 22 −=ω  рад/с  та  модуль =2ω 2 рад/с. 

Визначаємо алгебраїчне рівняння кутового прискорення за формулою (К2.6): 

))t((
dt

d ′−== 4122
2

ωε . 

При 1t =0,5с   маємо 82 −=ε рад/с2   та  модуль  82 =ε рад/с2. 

Швидкість точки D та її прискорення в момент часу 1t =0,5с визначаємо 
за формулами:       

 603022 222 =⋅=⋅=⋅= RRVD ω  см/с; 

1203042 2
2

2
2

2 =⋅=⋅=⋅= RRan
D ω  см/с2; 

 2403088 222 =⋅=⋅=⋅= RRaD ετ  см/с2; 

 ( ) ( ) 33268120240 2222
,aaa n

DDD =+=+= τ  см/с2. 
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Швидкості та прискорення всіх точок мотузки, а також вантажу 1 при 
його поступальному русі однакові, тобто 

 601 === DB VVV см/с;  2401 === τ
DB aaa см/с2. 

Вектори визначених кінематичних параметрів тіл та точок механізму 
показані на рис.К2.6. 

Рис.К2.6 

Відповідь: =AV 40 см/с; =DV 60 см/с; 489,aA = см/с2; 33268,aD = см/с2; 
=1V 60 см/с; 1a =240 см/с2. 

ЗАВДАННЯ К-3 

ВИЗНАЧЕННЯ АБСОЛЮТНОЇ ШВИДКОСТІ ТА АБСОЛЮТНОГО ПРИСКОРЕННЯ 
ТОЧКИ ПРИ ЇЇ СКЛАДНОМУ РУСІ 

Рух точки А відносно тіла I  задається рівнянням відносного руху 
)t(fSOA r 2== , а переносний рух тіла I  – рівнянням )t(fe 1=ϕ . Визначити для 

моменту часу 1tt =  абсолютну швидкість та абсолютне прискорення точки  А. 
Схеми механізмів подано на рис. К3.1, а необхідні для розрахунку дані 

приведено в табл. К3. 
Теоретичні відомості 

Якщо вивчаємо рух точки А по відношенню до системи координат 

111 zyxO1 (рис.К3.2), яка в свою чергу рухається відносно нерухомої системи 
відліку xyzO , то рух точки А по відношенню до рухомих осей 111 zyxO1

називається відносним. Рух осей 111 zyxO1 , які жорстко скріплені з точкою А 
тіла, відносно нерухомої системи відліку xyzO , називається переносним, а рух 
точки  А відносно нерухомих осей називається складним, складеним або 
абсолютним рухом. В зв’язку з цим розрізняють абсолютну aV , відносну rV  та 

переносну eV  швидкості точки А, а також абсолютне aa , відносне ra  та 

переносне ea  прискорення цієї точки. Відносною швидкістю та відносним 
прискоренням точки є її швидкість та прискорення у відносному русі,  
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Таблиця К3                                               

№ 
 

Рівняння перенос-
ного руху тіла I  

)t(fe 1=ϕ , рад. 

Рівняння відносного 
руху точки А 

)t(fSOA r 2== ,см 

R, 
см 

a , 
см 

α , 
град. 

1t , 

с 

1 )t(t 26 2 −  312 2 /)t(R −π  50 60 - 1 

2 )t(t 22 −  375 3 /)t( −π  10 - - 2 

3 )t(t 2−  )t( 124 −π  16 20 - 1 

4 )t(t 212 −  )tt( 225 +π  25 - - 0,5 

5 tt 112 3 −  3050 3 −− )tt(  - 50 45 0,5 

6 )tt(t 23 −  )t(t 260 2 −  - 60 30 1 

7 )t(t −8  )t(t 210+  - - 60 2 

8 )t,(t 120 2 +  )t(t 125 +  - 60 45 2 

9 )t(t 83 −  32340 22 −− )t(t  80 - - 1 

10 )t(t 45 −  222 /)t(Rt −π  40 50 - 2 

11 )t(t 38 −  2120 tπ  40 - - 1/3 

12 )t( 14 2 −  )t( 1350 −  - 30 - 1 

13 )t(t 52 −  )t,(t 5016 +  - - 30 2 

14 )t,(t 501−  tsinπ20  - 20 - 1/3 

15 )t(t 122 −  )/tsin( 418 π  - 25 - 2/3 

16 )t,(t 1022 −  t/4)sin(ππ10  30 - - 2/3 

17 )t(t, 1450 −  )/tsin( 325 π  - 25 - 4 

18 28t  312 /)t(Rt −π  20 - - 1 

19 )t(t 14 +  )t( 2325 −  - 30 30 1 

20 )t(t 12 −  313 /)t(Rt −π  40 50 - 1 

21 )t(t 52 2 −  252 t, π  40 - - 2 

22 22 tπ−  )/tcos( 28 π  - - 45 1,5 

23 )t,(t 302 −  )t,t,( 3301075 +π  30 - - 1 

24 260 t,  )/tsin( 610 π  - - 60 1 

25 )t(t 235 −  651 /)t(Rt −π  20 35 - 0,5 

26 )t(t −16 2  40240 3 −− )tt(  - 60 - 1 

27 )t,(t 140 +  tsinπ20  20 - - 5/3 

28 )t,(t 4014 +  )tsin( π2110 +  - - - 1/8 

29 )t(t, +1010  )/tsin( 315 π  - - - 5 

30 )t(t 212 −  63 /t)t(R −π  30 60 - 1 



 25 

 



 26 

 



 27 
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 29 

 
Рис. К3.1 
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абсолютною швидкістю та абсолютним прискоренням – швидкість та 
прискорення в абсолютному русі. Переносною швидкістю та переносним 
прискоренням точки називається відповідно швидкість та прискорення цієї 
точки, незмінно зв’язаної з рухомою системою осей, з якою в даний момент 
збігається точка А. 

Залежність між абсолютною, відносною та переносною швидкостями 
точки при її складному русі визначається теоремою про додавання швидкостей: 

                                            rea VVV += .                                               (К3.1) 
Для визначення відносної швидкості точки необхідно подумки зупинити 

переносний рух та визначити відносну швидкість за правилами кінематики 
точки. 

Для визначення переносної швидкості точки достатньо подумки 
зупинити відносний рух і визначити переносну швидкість за правилами 
кінематики точки або кінематики твердого тіла, як швидкість цієї точки 
рухомої системи координат, з якою співпадає в даний момент рухома точка. 

Модуль та напрям вектора абсолютної швидкості визначається за 
формулами:                              

αcosVVVVV rerea 222 ++= ;                                  (К3.2) 

                                           
γβα sin

V

sin

V

sin

V rea == ,                                       (К3.3) 

 
де β , γ  - кути між вектором aV  та векторами rV  і eV ; α - кут між 

векторами rV  і eV . 
В деяких випадках зручно застосовувати формулу (К3.2) в проекціях на 

координатні вісі:  
               rxexax VVV += ; ryeyay VVV += ; rzezaz VVV += .               (К3.4) 

Тоді величина абсолютної швидкості за її проекціями визначається за 
формулою:       

                       222
azayaxa VVVV ++= ,                                           (К3.5) 

а напрям – по відповідним косинусам: 

   
a

ax
a

V

V
)Ox^Vcos( = ; 

a

ay
a

V

V
)Oy^Vcos( = ; 

a

az

V

V
)Oz^Vcos( = .              (К3.6) 

 
Абсолютне прискорення aa  точки при складному її русі визначається за 

теоремою про додавання прискорень ( за теоремою Коріоліса): 
 
                                       Crea aaaa ++= ,                                              (К3.7) 

де ea , ra  - переносне та відносне прискорення точки; Ca  - прискорення 
Коріоліса. 

Модулі та напрями векторів швидкості та прискорення точки в її 
переносному та відносному рухах визначаються за формулами та 
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властивостями того чи іншого руху, яке здійснює точка в переносному та 
відносному рухах. Тоді в загальному випадку рівняння (К3.7) матиме вид: 

                                    C
n
rr

n
eea aaaaaa ++++= ττ ,                                          (К3.8) 

де 
τ
ea  , 

n
ea  - дотична та нормальна складові переносного прискорення точки; 

τ
ra  , 

n
ra  - аналогічні складові відносного прискорення. 

Якщо переносний або відносний рух є прямолінійним, то відповідні 

нормальні прискорення  
n
ea  та 

n
ra  дорівнюють нулю, оскільки при ∞=ρ  маємо 

0
2

==
ρ

V
an . 

При криволінійному рівномірному переносному та відносному рухах 

відповідні дотичні прискорення 
τ
ea  або 

τ
ra  також дорівнюють нулю, оскільки 

0== Ra ετ  при 0==
dt

dωε , якщо const=ω . 

Модуль та напрям прискорення Коріоліса визначають за формулою: 
                                               rec Va ×= ω2 .                                           (К3.9) 

Тоді модуль прискорення 
                                                             αω sinVa rec 2= ,                                   (К3.10) 

де α - кут між векторами  eω  та rV . 
Прискорення Коріоліса дорівнює нулю в двох випадках: 

- коли eω =0, тобто переносний рух є поступальним; 

- коли  0=)V^sin( reω , тобто вектор відносної швидкості rV  

точки   паралельний вісі обертання (лінії напряму вектора eω ). 

           Напрям вектора ca  прискорення Коріоліса визначають двома способами: 

           а) за правилом векторного добутку: вектор ca  прискорення Коріоліса 

перпендикулярний до площини, яка проходить через вектори eω  та rV  та 

спрямований в той бік, звідки найкоротше суміщення векторів eω  та rV  видно 
проти ходу годинникової стрілки (рис.К3.3); 
            б) за правилом Жуковського:  щоб  визначити  напрям  прискорення  
Коріоліса ca ,  потрібно  вектор  відносної  швидкості   rV    спроектувати  на  

площину, яка перпендикулярна  вісі обертання, і повернути цю проекцію ′
rV в  

цій же площині на кут o90  в бік переносного обертання (рис.К3.4). 
Якщо абсолютне прискорення складається з трьох та більше прискорень, 

то для його обчислення доцільно використовувати метод проекцій. Спочатку 
визначають проекції абсолютного прискорення aa  на декартові вісі координат: 

                                    Cx
n
rxrx

n
exexax aaaaaa ++++= ττ ; 

                                    Cy
n
yxry

n
eyeyay aaaaaa ++++= ττ ;                        (К3.11) 

                                                  cz
n
rzrz

n
ezezaz aaaaaa ++++= ττ   . 
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Модуль та напрям вектора абсолютного прискорення визначаємо за 

формулами: 

                                          22
azay

2
axa aaaa ++= ;                                   (К3.12) 

            
a

ax
a

a

a
)Ox,acos( =

∧
;  

a

ay
a

a

a
)Oy,acos( =

∧

;  
a

az
a

a

a
)Oz,acos( =

∧

.   (К3.13) 

 
            При розв'язку завдання К-3 на складний рух точки рекомендується 
наступна послідовність дій. 

  1.   Визначити    положення  точки  на   тілі   в   заданий   момент    часу  

1tt = (положення тіла визначається умовою завдання) . 
            2.  Вибрати рухому та нерухому системи координат. 

3. Розкласти рух точки на складові: переносний, відносний та  
абсолютний рухи. 

4.  Подумки  зупинити  переносний  рух  та  визначити  за  правилами  
кінематики точки відносну швидкість та відносне прискорення точки. 

5. Подумки зупинити відносний рух та за рівнянням переносного руху 
визначити переносну швидкість та переносне прискорення точки. 
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6. За теоремою про додавання швидкостей визначити абсолютну 
швидкість за модулем та напрямом. 

7. За відомими кутовою швидкістю переносного руху та швидкістю 
точки в відносному русі визначити прискорення Коріоліса точки за 
модулем та напрямом. 

8. Визначити проекції абсолютного прискорення точки на декартові 
вісі координат. 

9. За обчисленими проекціями абсолютного прискорення на декартові 
вісі координат визначити абсолютне прискорення за модулем та 
напрямком. 

Питання для самоконтролю 
       1. Складений рух: поняття відносного, переносного та абсолютного рухів 
точки 
       2. Визначення абсолютної швидкості точки при її складному русі як 
додавання швидкостей. 
       3. Визначення переносного прискорення точки при її переносному русі. 
       4. Визначення відносного прискорення точки при її відносному русі. 
       5. Як визначають абсолютне прискорення точки при не поступальному 
переносному русі та при поступальному переносному русі? 
       6. Які причини спонукають до появи прискорення Коріоліса? 
       7. Прискорення Коріоліса: визначення величини та напрямку. 
       8. При яких умовах прискорення Коріоліса дорівнює нулю? 
        9. Сформулювати теорему Коріоліса. 

 
Приклад виконання завдання К-3 

 
Половина диску  радіусом R=40 см обертається навколо вертикальної 

вісі z за законом )t(, 150 2 −=ϕ  в радіанах.  По ободу півдиску з радіусом R 

рухається точка А за законом 210 tOAS π== , де S виражається в см, час t  - в 
секундах. 

Визначити абсолютну швидкість та абсолютне прискорення точки А в 
момент часу 1t =1секунд (рис.К3.5). 

Дано: R=40 см; )t(, 150 2 −=ϕ рад.; 210 tOAS π== см; 1t =1с. 

Визначити: aV ; aa .  
Розв'язування 

 
Припускаємо, що в заданий момент часу 1t  площина рис.К3.5 співпадає 

з площиною півдиску. Положення точки А на ободі півдиску визначаємо за 
відстанню OASr = . При 1t =1с  маємо ππ 10110 2 == )(Sr  см. 
            Оскільки R=40 см, то положення точки визначаємо центральним кутом 

ϕ , що спирається на дугу кола довжиною rS : 
440

10 ππα ===
R

Sr = o45 . 
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Вибираємо рухому систему координатних осей 111 zyxO1 , яка незмінно 
зв’язана з півдиском. Нерухому систему координат спрямовуємо так, щоб вісі z 
та 1z  співпадали. 

Точка А має складний рух. Розкладаємо цей рух точки на обертальний 
разом з півдиском навколо вісі )z(z1  та криволінійний рух точки по ободу 
півдиску. Перший рух для точки А є переносним за законом обертального руху 

)t(,
е

150 2 −=ϕ , другий -  відносним за законом 210 tSr π= . 
За формулами кінематики точки (див. завдання К-1) визначаємо модуль 

відносної швидкості точки: 

                                    
dt

dS
V r

r = , де t
dt

dSr π20= . 

  При 1t =1с маємо π20=rV см/с. Додатний знак при rV  означає, що вектор rV  
спрямований в бік збільшення rS  по дотичній до дуги кола півдиску. 

Визначаємо модулі дотичної та нормальної складових прискорень 
відносного руху:           

                                          πτ 20
2

2

===
dt

dV

dt

Sd
a rr

r  см/с2; 

                    22
222

10
40

20
t

)t(

R

VV
a rrn

r ππ
ρ

==== см/с2. 

При 1t =1с маємо πτ 20=ra  см/с2; 210π=n
ra см/с2. 

Додатний знак τ
ra  означає, що відносний рух точки прискорений і вектор 

τ
ra  спрямований по дотичній в бік напряму вектора швидкості rV . Вектор 

прискорення 
n
ra  спрямовано до центру кривизни траєкторії відносного руху, 

тобто до центру 1O  за радіусом півдиску. 
Оскільки переносним рухом є обертання півдиску разом з точкою А 

навколо нерухомої вісі )z(z1 , то траєкторією руху точки в переносному русі є 
коло з радіусом ϕRsinr =  , площина якого перпендикулярна вісі обертання з 

центром на вісі обертання (точка 1O ). При 1t =1с  та о45=ϕ маємо 

3284540 ,sinr о =⋅=  см. 
Для визначення швидкості та складових прискорень переносного руху 

обчислюємо кутову швидкість та кутове прискорення півдиску: 

                             t
dt

d e
e == ϕω ; 1==

dt

d e
e

ωε . 

В момент часу 1t =1с відповідно маємо    1=eω рад/с; 1=eε  рад/с2. 
Додатні знаки при величинах eω  та eε  означають, що обертання 

півдиску відбувається в додатній бік відліку кута eϕ , тобто проти ходу 
годинникової стрілки. Оскільки знаки величин однакові, то обертання 
півдиску (разом з точкою А) в даний момент часу є прискореним. 
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При  1t =1с швидкість переносного руху 3281328 ,,rV ee =⋅=⋅= ω  см/с. 

 Вектор eV  спрямовуємо по дотичній до кола (траєкторії переносного руху), 
тобто перпендикулярно до радіуса в напряму обертання, .AOV e 2⊥  

  При 1t =1с модулі складових прискорень переносного руху: 

                         3283281 ,,ra ee =⋅=⋅= ετ см/с2; 

                         328328122 ,,ra e
n
e =⋅=⋅= ω  см/с2. 

Переносне нормальне прискорення 
n
ea  спрямовуємо по найкоротшій 

відстані від точки А до вісі, тобто по 2AO . Переносне дотичне прискорення 
τ
ea , яке перпендикулярне 

n
ea , спрямовуємо у відповідності до напряму 

кутового прискорення за вектором швидкості eV . 
Абсолютну швидкість точки А визначаємо як геометричну суму 

відносної та переносної швидкостей:    
                                             era VVV += . 
Оскільки rV  та eV  взаємно перпендикулярні, то модуль абсолютної 

швидкості точки А        

                         96832820 2222 ,),()(VVV era =+=+= π  см/с. 

 Напрям aV  визначаємо діагоналлю паралелограма (в умовах даної 
задачі – прямокутника), який побудовано на векторах rV  та eV . 

 Вектор переносної кутової швидкості eω  спрямовуємо вздовж вісі 
)z(z1 , а вектор rV  знаходиться в площині zOyі утворює з віссю z кут, який 

дорівнює oo 4590 =− ϕ . Тому вектор прискорення Коріоліса ca  спрямовуємо 
перпендикулярно до площини zOy, тобто паралельно вісі 1x  в бік, 

протилежний переносній швидкості eV . При 1t =1с модуль прискорення 
Коріоліса     

                     888=4520•1•2=45•2= ,sinπsinVωa оо

rec см/с2. 
 
Абсолютне прискорення точки А визначаємо за формулою (К3.8): 

                                     c
n
rr

n
eea aaaaaa ++++=

ττ
. 

Проектуємо обидві частини векторного рівняння на прямокутні вісі координат 
x , y  і z та враховуємо за рис.К3.5 напрями складових прискорень: 

              1117888328 ,,,aaa ceax −=−−=−−= τ  см/с2; 

                                 =−+−= оn
r

о

r
n
eay sinasinaaa 4545τ  

                     65345104520328 2 ,sinsin, оо −=−+−= ππ  см/с2; 
                     =+= оn

r
о

raz cosacosaa 4545τ  

         211445104520 2 ,coscos оо =+= ππ  см/с2. 
Визначаємо модуль абсолютного прискорення точки А: 
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117221146531117 222222 ,),(),(),(aaaa azayaxa =+−+−=++=  см/с2. 

 

 
 

Рис. К3.5 
 

Відповідь: 968,Va = см/с; 1172,aa =  см/с2. 
 

ЗАВДАННЯ К-4 
 

ПЛОСКИЙ РУХ ТВЕРДОГО ТІЛА. 
КІНЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЛОСКОГО МЕХАНІЗМУ 

 
Для заданого положення механізмів, які зображені на рис.К4.1, 

визначити швидкості та прискорення точок В та С, а також кутову швидкість та 
кутове прискорення ланки, до якої ці точки належать. Необхідні для розрахунку 
дані наведено в табл.К4.1. При коченні коліс проковзуванням нехтувати. 

При кінематичному аналізі на схемі механізму показати вектори 
швидкостей, повні та складові прискорення точок А, В та С , а також дугові 
стрілки, які зображають кутові швидкості та кутові прискорення ланок 
механізму.  

Теоретичні відомості 
Плоским (плоско-паралельним) називається такий рух твердого тіла, при 

якому всі його точки рухаються паралельно деякій нерухомій площині. Цей рух 
відносять до складного плоского руху. Прикладами плоского руху є рух конуса 
відносно нерухомої площини з одночасним обертанням навколо своєї вісі, 
кочення колеса вздовж прямої лінії, рух шатуна кривошипно-повзункового 
механізму. 

Вивчення плоского руху твердого тіла зводиться до вивчення руху 
плоскої фігури S у своїй площині II , яка паралельна деякій нерухомій площині I 
(рис.К4.2). Положення фігури S на площині xOyвизначається положенням 
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будь-якого відрізку АВ (рис.К4.3), який проведено на цій фігурі, тобто вивчення 
руху фігури S на площині xOy зводиться до вивчення руху прямолінійного 
відрізка АВ, з   яким   фігура  незмінно  зв’язана.  Але  положення   відрізка   АВ   
визначається положенням його точки А, яка називається полюсом, і кутом ϕ  
між  цим   відрізком   та   віссю  Ox   (рис.К4.3).   Отже,   рух    плоскої    фігури    

Таблиця К4.1 

 
№  

Кутові 
Швид- 
кість 

AV , см/с 

 
Приско- 
рення 

Aa , см/с2 

 

Розміри ланок, см швидкості, 
рад/с 

приско- 
рення, 
рад/с2 

1ω  3ω  1ε  AO1  АВ  R АC  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 - 1 - - 45 - 15 10 

2 4 - 2 - - 50 - 20 15 

3 5 10 - - - 50 - 20 10 

4 3 - 2 - - 25 - 20 - 

5 - - - 50 25 - - 25 15 

6 2,5 2 - - - 30 - 15 5 

7 2 - 1 - - 40 60 15 - 

8 - - - 30 20 - 40 25 - 

9 - - - 20 20 - 40 - - 

10 3 - 1 - - 30 60 20 - 

11 - - - 25 5 - - 25 15 

12 4 - 2 - - 25 - 20 - 

13 - - - 40 20 - 30 - 20 

14 - - - 35 15 - 50 35 - 

15 2 - 2 - - 40 60 20 30 

16 3 - 1,5 - - 30 60 - 20 

17 4 - 2 - - 25 - - 25 

18 2 - 2 - - 30 50 - 20 

19 - - - 60 12 - 60 - 40 

20 3 - 1 - - 20 40 - 25 

21 - - - 30 15 - 60 - 30 

22 1 - 2 - - 40 - - - 

23 3 - 1,5 - - 20 50 - 25 

24 2 - 1 - - 30 - - 80 

25 4 - 2 - - 20 50 - 30 

26 - - - 30 20 - 100 - 60 

27 2 - 2 - - 30 80 - 40 

28 1 - 2 - - 25 75 - 50 

29 3 - 1 - - 20 50 - 75 

30 3 - 1,5 - - 40 80 - 20 



 38 

 
на   площині xOy визначається рівняннями, які називаються законом плоского 
руху твердого тіла:            

     )t(fxA 1= ; )t(fyA 2= ; )t(f3=ϕ .                     (К4.1) 
 

Плоский рух твердого тіла як окремий випадок складного розкладається 
на два рухи (рис.К4.3): поступальний переносний разом з вісями ηζА  та 
полюсом А, який визначається першими двома рівняннями (К4.1) і обертальний 
відносний навколо полюса А, який визначається третім рівнянням (К4.1). 

Швидкості точок плоскої фігури визначаються трьома методами. 
            1.   Визначення швидкості як суми двох швидкостей з використанням 
теореми про додавання швидкостей при складному русі. Швидкість будь-якої 
точки плоскої фігури, що рухається в своїй площині, дорівнює векторній сумі 
швидкості довільно вибраної точки А, яку приймаємо за полюс, та швидкості, 
яку точка В отримає при обертанні фігури навколо цього полюса (рис.К4.4): 

                                               BAAB VVV += ,                                          (К4.2) 
де AV  - швидкість полюса А при поступальному переносному русі плоскої 
фігури; BAV - швидкість точки В при  відносному  обертанні  навколо  полюса   А  

 з    кутовою   швидкістю   BAω  ( ABV;ABωV BAВАBA ⊥=    в   напряму  кутової  

швидкості BAω ). Модуль та напрям швидкості BV  знаходять побудовою 
відповідного паралелограма швидкостей (рис.К4.4). 

 
 
                          Рис. К4.2     Рис. К4.3 

 
2. Використання теореми про проекції швидкостей двох точок  тіла:  при  
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Рис. К4.1 
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плоскому русі тіла проекції швидкостей двох точок на вісь, яка з’єднує ці 
точки, однакові (рис.К4.4), тобто   

                                BxAx VV =       або    βα cosVcosV BA = .                     (К4.3) 
3. Використання  миттєвого  центру   швидкостей.  Миттєвим    центром  

швидкостей (МЦШ) називається точка Р площини плоскої фігури, швидкість 
якої в даний момент часу дорівнює нулю. Використання МЦШ дозволяє при 

плоскому русі тіла визначати в даний момент швидкість будь-якої точки як при  
 

обертальному навколо МЦШ. Очевидно, що швидкості точок тіла відносяться 
як їх відстані до МЦШ (рис.К4.5): 

                                                  
CP

V

BP

V

AP

V CBA
BA ===ω  ,                                     (К4.4) 

де  CPV,BPV,APV CBA ⊥⊥⊥  в напряму дугової стрілки кутової швидкості ω ; 
СР,ВР,АР  - миттєві радіуси обертання точок А, В, С , які визначаються  як 

відстані від точки Р  до точок А, В, С , швидкості яких обчислюють. 
При відомих напрямах швидкостей точок плоскої фігури, МЦШ 

знаходиться в точці перетину перпендикулярів, які проведено з точок А, В та С 
до векторів швидкостей цих точок (рис.К4.5). 

Якщо вектори швидкостей точок А і В плоскої фігури паралельні один 
одному, перпендикулярні до відрізка АВ, мають однаковий напрям і не рівні 
між собою, то МЦШ перебуває на продовженні  АВ в точці перетину  з  прямою 
 яка з’єднує кінці векторів швидкостей цих точок (рис.К4.6). 

 
 

Рис. К4.4     Рис. К4.5 
 

Якщо вектори швидкостей точок А і В плоскої фігури паралельні один 
одному, перпендикулярні до відрізка АВ і мають протилежні напрями, то МЦШ 
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лежить на відрізку АВ в точці його перетину з прямою, яка з’єднує кінці 
векторів швидкостей цих точок (рис.К4.7). 

Якщо плоска фігура котиться без ковзання по нерухомій прямій, то 
МЦШ перебуває у точці дотику плоскої фігури з прямою (рис.К4.8). 

Якщо вектори швидкостей двох точок плоскої фігури паралельні один 
одному і не перпендикулярні до відрізка, який з’єднує ці точки (рис.К4.9, а) або 
вектори швидкостей двох точок паралельні, рівні між собою і перпендикулярні 
до відрізка, який з’єднує  ці точки (рис.К4.9, б), то МЦШ в даний момент часу 
не існує (перебуває в нескінченності). Тому кутова швидкість плоскої фігури в 
даний момент часу дорівнює нулю, а плоска фігура перебуває в миттєво-
поступальному русі. 

Прискорення точки B  тіла, що має плоский рух, визначається як 
геометрична сума трьох прискорень (рис.К4.10): 

                               
τ
BA

n
BABBAAB aaaaaa ++=+= ,                          (К4.5) 

де  Aa  - прискорення точки А як полюса при переносному поступальному русі; 
τ
BA

n
BA a,a - нормальна та дотична складові прискорення точки В навколо полюсу 

А при обертальному відносному русі:    

                                                            ABa BA
n
BA ⋅= 2ω ;                                        (К4.6)                                                      

вектор 
n
BAa  спрямовується по радіусу обертання АВ від точки В до А, 

                                                ABa BABA ⋅= ετ ;                                         (К4.7) 

вектор 
τ
BAa  спрямовується перпендикулярно до радіуса обертання АВ в 

напряму кутового прискорення, тобто  BAaBA ⊥
τ

. 

Прискорення BAa  характеризується напрямом, який визначається кутом 

між вектором BAa  та радіусом АВ:      

                                              
2
BA

BA
n
BA

BA

a

a
tg

ω
εα

τ
==                                          (К4.8) 

та величиною                          

                                                         24
BABABA ABa εω +=                                     (К4.9) 

Розв'язування завдання К-4 по визначенню швидкостей точок доцільно 
виконувати в наступній послідовності. 

1. Вибрати за полюс точку плоскої фігури, швидкість якої відома або   
визначається за умовою завдання, наприклад, точку А. 

2. Вибрати іншу, наприклад, точку В  плоскої фігури, напрямок вектора     
швидкості BV  якої встановлюється або задано. Користуючись 
формулою розподілу швидкостей (К4.2), визначити швидкість цієї 
точки плоскої фігури. 

3. Визначити значення кутової швидкості 
АВ
ω  плоскої фігури в даний 

момент часу за формулою (К4.4) розподілу швидкостей. 
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4.   По обчисленій кутовій швидкості 
АВ
ω  та швидкості вибраного 

полюсу АV  визначити швидкості інших точок за допомогою формули 
(К4.2) розподілу швидкостей. 

При  розв'язуванні завдання К-4 доцільно також застосовувати метод 
проекцій в наступній послідовності.  

1. Вибрати за полюс точку плоскої фігури, швидкість якої задана або 
визначається за умовою завдання, наприклад, точку А. 
2. Вибрати іншу, наприклад, точку В плоскої фігури, напрям вектора 
швидкості якої відомо. 
3. Спроектувати вектори швидкостей на вісь, яка проходить через 
точки А і В, та за рівнянням проекцій BxAx VV =  визначити швидкість 
точки В. 
4. Визначити обертальну складову швидкості BAV  точки В по 
відношенню до полюсу A. 
5. Визначити кутову швидкість плоскої фігури 

АВ
ω , поділивши 

обертальну швидкість на відстань від точки до полюсу.                  
6. Визначити швидкості інших точок плоскої фігури за формулою 
розподілу швидкостей та обчисленій кутовій швидкості фігури. 
При розв'язуванні завдання К-4 по визначенню швидкостей точок з 

використанням миттєвого центру швидкостей рекомендується наступна 
послідовність. 

1. Визначити положення  МЦШ  плоскої  фігури  одним   з   перелічених  
                 способів. МЦШ знаходити  для кожної ланки окремо. 

2. Знайти миттєвий  радіус  для  точки   плоскої  фігури,  швидкість  якої  
задана або визначається за умовою завдання і обчислити кутову 
швидкість плоскої фігури, поділивши модуль швидкості точки на 
довжину миттєвого радіусу.  

3. Визначити   величини    швидкостей   точок,   помноживши кутову 
швидкість плоскої фігури на миттєвий радіус відповідної точки. 

  При розв'язуванні завдання необхідно послідовно розглядати рух 
окремих ланок механізму, починаючи з ланки, рух якої задано, а далі 
переходити від однієї ланки до іншої, визначаючи швидкості спільних для 
ланок точок. Необхідно пам’ятати, що кожне тіло механізму, яке рухається  не 
поступально, в даний момент часу має свої МЦШ та кутову швидкість. 

Перелічені способи визначення швидкостей точок плоскої фігури 
доцільно застосовувати у випадках, коли необхідно знайти швидкості різних 
точок плоскої фігури в даний момент часу при заданому положенні плоскої 
фігури. 

Розв'язування завдань за допомогою МЦШ має переваги, якщо 
необхідно визначити швидкість декількох точок, для яких обчислення миттєвих 
радіусів не ускладнено. Якщо за умовою завдання необхідно знайти швидкість 
однієї точки плоскої фігури, то більш ефективним є застосування теореми про 
рівність проекцій швидкостей точок плоскої фігури на вісь, яка проходить через 
ці точки. 
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При розв'язуванні завдання К-4 на визначення прискорень точок плоскої 
фігури при заданих швидкості і прискоренні  однієї з точок та напрямам 
швидкості  і прискорення іншої точки фігури рекомендується наступна 
послідовність дій.  

1. Для  окремої  ланки  механізму знайти  положення миттєвого 
центру швидкостей  на  перетині перпендикулярів до векторів 
швидкостей двох точок ланки як плоскої фігури та визначити кутову 
швидкість ланки за формулою (К4.4). 
2. Визначити нормальну складову прискорення іншої точки В навколо 
точки А при обертальному відносному русі ланки за формулою (К4.6).     
3. Приймаючи  точку А   за  полюс,  скласти   для   точки   В     векторне  

              рівняння (К4.5) розподілу прискорень. 
4. Спроектувати  кожну  складову  векторного  рівняння  на  вісь,  яка 
перпендикулярна до АВ і визначити величину невідомої дотичної 

складової прискорення τ
BAa . 

  5. Визначити   по   обчисленій   дотичній   складовій прискорення τ
BAa  

кутове  прискорення ABε  плоскої фігури. 
   У випадках, коли задано швидкість та прискорення однієї, наприклад, 

точки А плоскої фігури і відстань від точки до МЦШ весь час є сталою, кутове 
прискорення плоскої фігури визначати за формулою:     

                             
AP

a

dt

dV

AP
)

AP

V
(

dt

d

dt

ωd
ε

AAABA
ВА

====
1

.                  (К4.10) 

 
Питання для самоконтролю 

1. Який рух твердого тіла називають плоским (плоско-паралельним)? 
       2.  Як плоский рух тіла приводиться до руху плоскої фігури? 
       3. Чи залежить поступальне переміщення плоскої фігури та її повороту від 
вибору полюсу? 
       4. Розкладання плоского руху на поступальний та обертальний рухи. 
       5. Визначення швидкості точки плоскої фігури (теорема про додавання 
швидкостей, теорема про проекції швидкостей на вісь, за допомогою миттєвого 
центру швидкостей). 
      6. Яку точку плоскої фігури називають миттєвим центром швидкостей? 
      7. Визначення положення миттєвого центру швидкостей плоскої фігури. 
      8. Окремі випадки визначення положення миттєвого центру швидкостей 
плоскої фігури. 
      9. Як розподіляються швидкості точок плоскої фігури в даний момент часу? 
      10. Визначення прискорення точки плоскої фігури. 
      11. Чому проекція прискорення будь-якої точки плоскої фігури на вісь, яка 
проходить через цю точку з полюса, не може бути більшою проекції 
прискорення полюсу на цю вісь? 
      12. Яку точку плоскої фігури називають миттєвим центром прискорення? 
      13. Чи може миттєвий центр прискорення співпадати з миттєвим центром 
швидкостей плоскої фігури? 
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    14. Перелічити відомі способи визначення положення миттєвого центру 
прискорення. 
    15. Як розподіляються прискорення точок плоскої фігури в даний момент 
часу в трьох окремих випадках: 
           а) 0≠ω ; 0≠ε ; 
           б)  0≠ω ; 0=ε ; 
           в)  0=ω ; 0≠ε ? 
     16. Як визначають прискорення точок та кутове прискорення ланок плоского 
механізму? 

Приклад виконання завдання К-4 
 

Механізм складається (рис.К4.11) з трьох стержнів довжиною 
АО1 =40см, ВС =50см, 2СО =20см і двох коліс з однаковими радіусами 

2024021 === )/()/AO(r см. Колесо 2, вісь якого насаджена на кінець А 
стержня АО1 , обкочує нерухоме колесо 5. Стержень ВС шарнірами В та С 
приєднується  до колеса 1 та стержня 2СО . Вісі обертання 1О  та  2О  стержнів 

АО1  та 2СО  нерухомі і лежать на одній горизонталі. При заданому положенні 
механізму стержні АО1  та ВС горизонтальні, а стержень 2СО  вертикальний. 
Визначити кутові швидкості та кутові прискорення ланок 2, 3 та 4, швидкості та 
прискорення точок А, В, D ( DCBD = ) та С, якщо в даний момент часу 
стержень АО1  (ланка 1) має кутову швидкість 1ω =2 рад/с і кутове прискорення 

=1ε 1 рад/с2. 
Дано: 1ω =2 рад/с; =1ε 1 рад/с2; АО1 =40см, ВС =50см, 2СО =20см; 20=r см; 

DCBD = ; ABBC ⊥ ; 2COBC ⊥ . 

Визначити: 2ω … 4ω ; 2ε … 4ε ; AV ; BV ; CV ; DV ; Aa ; Ba ; Ca  та Da . 
                                                      Розв'язування 

1. Визначаємо швидкості точок та кутові швидкості стержнів механізму 
(рис.К4.11, а). 

Стержні 1 та 4 мають обертальний рух, ланки 2 та 3 - плоский, колесо 5 - 
нерухоме. 
           Обчислюємо модуль швидкості точки А стержня 1 для заданого 
положення механізму:                 •= 1ωVA АО1 =2·40=40 см/с. 
Вектор швидкості точки А перпендикулярний до АО1  в напряму обертання, яке 
вказано дуговою стрілкою кутової швидкості 1ω . 
           Миттєвий центр швидкостей колеса 2, який котиться без ковзання по 
колесу 5, знаходиться в точці Р2 їх дотику. Тому 22 BPV,APV BA ⊥⊥  та кутова 

швидкість колеса в даний момент часу 
2

2 BP

V

AP

V B

2

A ==ω , де 22 BP,AP - миттєві 

радіуси обертання точок  А та В. З прямокутного рівнобічного трикутника 

2АВР  маємо:    
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20240212 === )/()/AO(AP см; 2828450
22 ,)sin/AP(BP == см. 

Відповідно  

              2
20

40
2 ===

2

A

AP

Vω рад/с  та 57562828222 ,,BPVB =⋅=⋅= ω см/с. 

Для перевірки результатів розрахунку визначаємо швидкість точки В  за 
теоремою про рівність проекцій точок на вісь, яка проходить через точки А та 
В. Вісь y  проводимо через ці точки в напряму додатних значень проекцій їх 

швидкостей AV  та BV . 

Тоді                         ByAy VV =  або    o
BBBA cosV)y^Vcos(VV 45== ,  

 звідки   5756454045 ,)cos/()cos/V(V oo
AB === см/с. 

Стержень ВС  має плоский рух; швидкість точки В відома за напрямом 
та величиною, вектор швидкості точки С перпендикулярний до стержня 2СО : 

2COV C ⊥ . 
Миттєвий центр швидкостей Р3 стержня ВС  знаходиться в точці 

перетину  перпендикулярів,   які   проведено   з   точок    В  та  С  до  векторів їх 
швидкостей. Тоді кутова швидкість стержня ВС : 

                                   
3

DС

3

В

DP

V

СP

V

ВP

V ===
3

3ω , 

де 333 DP,СP,ВP - миттєві радіуси обертання точок B , C  та D , які належать 
стержню ВС . З прямокутного рівнобічного трикутника 3СВР маємо: 

        50==3 ВССP см; 7170=45= 0
3 ,)sin/ВС(BP см. 

Відповідно 80
5756

3 ,
70,71

,

ВP

V

3

В ===ω рад/с  та  40508033 =⋅=⋅= ,CPVC ω см/с. 

З трикутника 3BDP  маємо   =∠⋅−+= 33
2

3
2

3 2 DBPcosBPBDBPBDDP  

955457170252717025 22 ,cos,, o =⋅⋅−+= см. Також з трикутника 3CDP  

9555025 222
3

2
3 ,CPDCDP =+=+= см.  

Тоді 72449558033 ,,,DPVD =⋅=⋅= ω см/с. Вектор DV  спрямовуємо 
перпендикулярно до відрізку 3DP  в напрямку обертання ланки 3 навколо 
миттєвого центру швидкостей 3P . 

За теоремою про рівність проекцій швидкостей точок на вісь x , яка 
проходить через  точки C , B  та D  в напряму додатних значень проекцій їх 
швидкостей, маємо DxCxBx VVV ==  . Тоді )x^Vcos(V)x^Vcos(VV DDBBC == . 

Кут, який утворює вектор DV  з віссю x , визначаємо з трикутника 3BDP . 

Попередньо з трикутника 3DCP  обчислюємо 8950=
955

50
==∠

3
3 ,

,DP

СP
СDPsin 3 , 

звідки 6′263=∠
0

3СDP . Враховуючи, що  3DPV D ⊥ , маємо 
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4′326=90∠180= 0
3

0 o
D СDPx^V . Остаточно проекції швидкостей точок C , 

B  та D  на вісь x  однакові:       4043266143455756 0 =′= cos,cos, o
см. 

При обертальному русі стержня 2СО  маємо 24 COVC ⋅= ω , звідки 

2204024 === )/()CO/V( Cω рад/с. 
2.   Визначаємо  прискорення   точок  та   кутові    прискорення   ланок  

механізму (рис.К4.11, б). 

Прискорення точки А  складається з нормального 
n
Aa  та дотичного 

τ
Aa  

прискорень:                            
τ

A
n
AA aaa += . 

Модуль нормального прискорення 1604022
1

2
1 =⋅=⋅= AOan

A ω см/с2, а 

вектор 
n
Aa  напрямляємо по радіусу обертання AO1  від точки A до точки 1O . 

Модуль дотичного прискорення 4040111 =⋅=⋅= AOaA ετ
см/с2, а вектор 

τ
Aa  

спрямовуємо перпендикулярно відрізку AO1  в напряму дугової стрілки 1ε . 
Прискорення точки A обчислюємо за формулою:    

                  9164=40+160=+= 2222 ,)a()a(a τ

A
n
AA см/с2. 

Для колеса 2, приймаючи точку А  за полюс, у відповідності до теореми 
про прискорення точок плоскої фігури маємо: 

                                     
τ

BA
n
BAАB aaaa ++=                                        (К4.11)   

або                                     
τ

BA
n
BA

τ

A
n
AB aaaaa +++= .                                   (К4.12) 

 
Нормальне прискорення точки В  відносно полюсу А  при обертальному 

русі колеса в даний момент часу:   

                                8020222
2 =⋅=⋅= ABan

BA ω см/с2. 

Вектор 
n
BAa  напрямляємо за радіусом BA до центру обертання  (від 

точки B  до точки A). 
Оскільки швидкість та прискорення точки  А  колеса 2 є визначеними, а 

відстань від цієї точки до миттєвого центру швидкостей 2Р  весь час є сталою, 
то кутове прискорення колеса 2 визначаємо за формулою: 

                  2
20

401

222
2 ======

AP

a

dt

dV

AP
)

AP

V
(

dt

d

dt

d
АAA2
τωε рад/с2. 

Тоді модуль дотичного прискорення 402022 =⋅=⋅= ВAa
ВA ετ

см/с2, а 

вектор 
τ
BAa  спрямовуємо перпендикулярно відрізку BA проти ходу 

годинникової стрілки (напрям дугової стрілки 2ε  збігається за напрямом з 2ω , 
оскільки колесо 2 рухається прискорено: 11 εω ⋅ >0). 

Вибираємо напрями вісей x  та y , як показано на рис.К4.11 та складаємо 
рівняння проекцій векторного рівняння (К4.12) на вісі координат: 
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       20040160 =+=+= τ
BA

n
ABx aaa см/с2;   408040 =+−=+−= n

BAABy aaa τ
см/с2. 

Прискорення точки B  обчислюємо за формулою:     

                         020440200 2222 ,aaa ByBxB =+=+= см/с2. 

Аналогічно визначаємо прискорення точки С , приймаючи точку В  за 
полюс для ланки ВС :      

                                  
τ

СВ

n
СBВС aaaa ++=                                              (К4.13)  

Нормальне прискорення точки С  відносно полюсу В  при обертальному 
русі ланки ВС  в даний момент часу:   

                              032=50•80=•= 22
3 ,,BСωan

СB см/с2.  

Вектор 
n

CBa  напрямляємо за радіусом CB  до центру обертання  (від точки C  до 
точки B ). 

Прискорення точки C  складається з нормального n
Ca  та дотичного τ

Ca  
прискорень:                             

τ

C
n
CC aaa += . 

Модуль нормального прискорення 802022
2

2
4 =⋅=⋅= COan

C ω см/с2, а вектор 
n
Ca  

спрямовуємо по радіусу обертання 2CO  від точки C  до точки 2O . Модуль 

дотичного прискорення невідомий, а вектор 
τ
Ca   спрямовуємо перпендикулярно  

відрізку 2CO  в довільно вибраному напряму.  
Складаємо рівняння проекцій векторного рівняння (К4.13) на вісі 

координат:                              
                                     n

CВBx
τ

С
aaa += ;                                                  (К4.14) 

                                     τ

CBBy
n
С

aaa += .                                                   (К4.15) 

З рівняння (К4.14) отримуємо 0232=032+200= ,,aτ

С
см/с2. Враховуючи, що 

COaC 24 ⋅= ετ , маємо           

                                           611
20

0232
4 ,

,

CO

a

2

C ===
τ

ε  рад/с2. 

Визначаємо прискорення точки С :  

                  41245023280 2222 ,,)a()a(a C
n
CC =+=+= τ  см/с2.  

З рівняння (К4.15) маємо 404080 =−=−= By
n
CCB aaaτ

см/с2. Враховуючи, 

що  BCaCB ⋅= 3ετ  і кутове прискорення 3ε  стержня ВС - алгебраїчна величина, 

отримаємо                                80=
50

40
==3 ,

ВС

а
ε

τ

СВ  рад/с2. 

Напрям прискорення 
τ
CBa  відносно полюсу В  визначає напрямок 

кутового прискорення 3ε . За напрям кутового прискорення 3ε  приймаємо 

напрям дугової стрілки, який співпадає з напрямком вектора 
τ

CВa , тобто по ходу 
годинникової стрілки. 
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Рис.К4.11 

 
Визначаємо прискорення точки D , приймаючи точку В  за полюс для 

ланки ВС :                  

                                      
τ

DВ

n
DBВD aaaa ++= .                                       (К4.16)  
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Нормальне прискорення точки D  відносно полюсу В  при обертальному русі 
стержня ВС  в даний момент часу      
                                         16258,0 22

3 =⋅=⋅= DBan

DB ω см/с2.  

Вектор 
n
DBa  напрямляємо за радіусом DB  до центру обертання  (від точки D  

до точки B ). Модуль дотичного прискорення точки D  відносно полюсу В  при 
обертальному русі стержня ВС  в даний момент часу      

                           20=25•80=•= 3 ,ВDεaτ

ВD см/с2. 

Вектор 
τ
DBa  спрямовуємо перпендикулярно до відрізку BD  в напряму 

обертання дугової стрілки 3ε  (по ходу годинникової стрілки). 
Складаємо рівняння проекцій векторного рівняння (К4.16) на вісі 

координат:                      

                              21616200 =+=+= n
DBBxDx aaa см/с2; 

                                602040 =+=+= τ
DBByDy aaa см/с2. 

Остаточно 1822460216 2222 ,aaa DyDxD =+=+=  см/с2. 

Результати обчислень завдання зведені в табл.К4.2. 
  Таблиця К4.2 

Кутові швидкості ланок, рад/с Швидкості точок, см/с 

2ω  3ω  4ω  AV  BV  CV  DV  

2,0 0,80 2,0 40,0 56,57 40,0 44,72 

Кутові прискорення ланок, рад/с2 Прискорення точок, см/с2 

2ε  3ε  4ε  Aa  Ba  Ca  Da  

2,0 0,80 11,6 164,9 204,0 245,41 224,18 

                                                             
ЗАВДАННЯ К-5 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТЕЙ ТА ПРИСКОРЕНЬ ТОЧОК ТА ЛАНОК ПЛОСКОГО 

МЕХАНІЗМУ МЕТОДОМ ПЛАНІВ ШВИДКОСТЕЙ ТА ПРИСКОРЕНЬ 
 
          Схеми механізмів показані на рис. К5.1, необхідні для розрахунку дані 
приведені в табл.К5.1.  

Визначити для заданого положення механізму кутові швидкості та кутові 
прискорення ланок;  швидкості та прискорення точок та центрів ваги ланок. 
Центри ваги ланок механізмів збігаються з геометричними. 

 
Теоретичні відомості 

Задачі кінематичного аналізу плоских механізмів можна вирішувати 
графічними та аналітичними методами. Графічні методи визначення 
швидкостей та прискорень базуються на поняттях миттєвих центрів 
швидкостей та миттєвих центрів прискорень, побудов планів швидкостей та 
планів прискорень або кінематичних діаграм (метод графічного 
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диференціювання та інтегрування). Найбільш простим з достатньою для 
практики точністю є метод планів швидкостей та прискорень. 

Планом швидкостей механізму називається графічне зображення 
векторів, які дорівнюють по модулю швидкостям точок ланок, і однаково з 
ними спрямовані в фіксованому положенні механізму. План швидкостей 
механізму є сукупність планів швидкостей його окремих ланок, а спільна точка 
складових планів швидкостів називається полюсом плану швидкостей.  

Для побудови плану швидкостей точок ланок, що мають плоский рух, 
застосовують теорему про додавання швидкостей при складному русі точки:   

                                              era VVV += ,                                              (К5.1) 
де era V,V,V - абсолютна, переносна та відносна швидкості точки. Наприклад, 
рух точки В шатуна 2 кривошипно-коромислового (рис.К5.2, а) або 
кривошипно - повзункового (рис.К5.2, б) механізмів можна розкласти на два 
рухи: переносний поступальний з швидкістю AV  точки А та відносний 

обертальний з швидкістю ABV  навколо точки А. При поступальному русі 
плоскої фігури (ланки механізму) всі точки ланки разом з точкою А (полюсом) 
мають однакові переносні швидкості, які дорівнюють абсолютній швидкості 
точки А кривошипа 1:             
                                                       AOAe lVV

11 ⋅== ω .                                           (К5.2) 

Швидкість відносного руху точки В при обертанні ланки (шатуна 2) 
навколо точки А дорівнює:   

                                             ABBAr lVV ⋅== 2ω .                                         (К5.3) 

Вектори AV  та BAV  спрямовані перпендикулярно до відповідних ланок в 
напряму їх обертання, тобто  

                                        AOV A 1⊥   і  BAV BA ⊥  . 

Аналогічно визначаються швидкості BV  точки В коромисла 3 (рис.К5.2, 
а) або куліси 6 (рис.К5.2, в) відповідно кривошипно-коромислового та 
кулісного механізмів:                

                                              BOOB VVV 22 += ,                                          (К5.4) 

де 0
2

=OV  , BOV
2

- відносна швидкість, яка відома за напрямком ( BOV BO 22 ⊥ ). 

Напрям вектора швидкості BV  точки В кривошипно-повзункового 
механізму (рис.К5.2, б) визначається напрямом руху повзуна 4 вздовж вісі 

γγ − . 
Тоді на підставі векторного рівняння (К5.1) для швидкостей точок А і В:    

                                             
−−−

+= BAAB VVV  .                                             (К5.5)     

           Двома лініями підкреслено швидкість точки А, яка відома за модулем та 
напрямом, однією лінією – інші швидкості, які відомі тільки за напрямом. 

Швидкості інших точок ланки при її плоско-паралельному русі 
(наприклад, шатуна 2 на рис.К5.2, а) знаходимо методом пропорційного 
ділення відрізків 111 BS/ASbs/as1 =  або методом подібності фігур плану 
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швидкостей ланки та схеми механізму (відповідно anbm~ ANBM ). 
Правильність графічної побудови подібних фігур на плані швидкостей 
перевіряють збереженням послідовності літер на схемі при обході контуру 
ланцюга за годинниковою стрілкою та обертанням їх одне відносно одного на 
кут 90о в напряму кутової швидкості 2ω  ланки. 

 
            а)     б)     в) 
     Рис. К5.2 
 
При побудові плану швидкостей точок плоского механізму доцільно 

застосовувати наступну послідовність. 
1. Накреслити план положення механізму по заданим довжинам ланок та 
значенню кута обертання ϕ  кривошипа АО1  з урахуванням масштабу 
довжин AO/l AOl 11

=µ , де AO,l AO 11
- довжина кривошипу механізму та 

довжина відрізку, що зображає кривошип на плані положення механізму. 
2. Скласти відповідні векторні рівняння (К5.4) та (К5.5) для кожної ланки 
механізму. 
3. Виконати для кожної ланки механізму наступні дії (наприклад, для 
шатуна АВ рис. К5.2, а): 
- при плоскому русі ланки вибрати за полюс точку, швидкість якої відома 

при переході від попередньої ланки або, у випадку ведучої ланки, 
визначити за формулою (К5.2); 

- вибрати масштабний коефіцієнт швидкості pa/VAV =µ , де pa- 

відрізок, який зображає на плані швидкостей вектор швидкості AV  
точки  А; 

- вибрати точку ланки, напрям вектора швидкості якої відомий (точка В); 
- розв’язати графічним методом векторне рівняння (К5.5) для відповідної 

ланки; 
- відкласти від довільної точки р (полюсу плану швидкостей) вектор pa 

відомої швидкості AV  точки А та провести пряму, яка збігається за 
напрямом з вектором швидкості BV , яку визначаємо; 
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                                                                                                                                                                                Таблиця К5 
№ 

варіа-
нту 

№ 
рисун-
ку 

Довжини ланок, мм Відстані, мм  
α , 
град 

Параметри ланки 1 
Допоміжні відомості 

AO1
l  ABl  2BOl  

21OOl  1l  2l  
ϕ , 
град 

ω , рад/с ε , рад/с2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 
 

1 
200 600 400 - 550 - - + 1,0 2,0 

ABAM l,l 50=  

ABAN l,l 250=  
2 
 

100 400 200 - - - - 45 -1,0 -1,0 

3 
 

2 30 40 20 - 20 37 - 120 2,0 0,5 

4 
 

3 
40 120 70 - 140 0 - 150 -2,0 -1,0 

ммl

lll

MB

AMBNAN

70==
===

 
5 
 

20 85 40 - 110 20 - + -1,0 1,5 

6 
 

4 
14 53 30 40 - - 135 30 3,0 -1,0 

ABAN

BMAB

l,l

;ll

250=
=

 
7 
 

25 65 40 - 70 20 - 60 1,0 1,0 

8 
 

5 
90 230 200 - 270 110 - 40 0,5 2,0 

MBBNAN lll ==  
9 
 

50 130 70 - 120 - - 15 -2,0 2,5 

10 
 

6 40 200 - - 20 - - 75 2,0 1,0 BNAN ll =  

11 
 

7 
15 27 60 70 - - 60 120 1,0 -3,0 

2
50 BOBM

BNAN

l,l

;ll

=
=

 
12 
 

50 130 310 - 180 290 - 50 -2,0 2,0 

13 
8 

50 450 80 445 - - 100 45 1,5 1,5  

ABANAM l)/(ll 31==
 14 180 400 350 - 300 450 - 30 -2,0 1,0 
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                                                                                                                                                              Продовження табл.К5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

15 9 35 100 50 120 - - 45 55 2,0 -1,0 ABAM l,l 250=  

16 10 50 200 - - - - - 45 1,0 2,5 
ммl

lll

AB

BMNBAN

110==
===

 

17 11 150 210 - 760 - - - 60 3,0 2,0 
NBAN

MOBM

ll

ммll

=

== 700
2  

18 
  

12 

16 40 80 - 75 - - + 1,0 2,0  

ABAM ll =  

NBAN ll =  
19 
 

60 170 140 200 - - 15 0 -2,0 -1 

20 
  

13 

200 2000 1000 - 2600 600 - 60 0,5 -0,5  

ABNBBM l)/(ll 31==  21 
 

250 750 500 - 1900 - - 120 -1,0 2,0 

22 
14 

200 430 400 - 480 75 - 150 2,0 
-1,5 

 
 

ABANAM l)/(ll 31==  
23 150 450 200 - 350 - - 90 -1,5 2,0 

24 
15 

200 850 400 - 900 350 - 135 0,5 
1,5 

 
 

22
= MOBO ll  

25 300 700 450 1200 - - 30 45 -2,0 -1,5 

26 
16 

100 1000 450 - 1900 350 - 110 -1,5 
1,0 

 NBAN ll =  

BMBO ll =
2

 27 90 300 150 
 
- 

300 90 - 60 1,5 -2,0 

28 17 40 130 - - - - - 120 2,5 3,5 ABBMNB l)/(ll 31==  

29 
  

18 

30 - 100 - - 40 - 135 0,5 1,0  

BOBNMB l)/(ll
2

31==  30 
 

25 - 90 80 - - 15 45 -2,0 -2,5 
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Рис. К5.1 
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- провести з точки a  кінця вектора pa пряму, яка перпендикулярна AO1 , 

до перетину її з напрямом вектора швидкості BV  (точка b перетину цих 

ліній - кінець вектора pb швидкості BV  точки B , яку визначаємо); 
 - визначити з побудованого на плані швидкостей трикутника швидкостей 

bapapb +=  ( стрілка вектора ba спрямована до точки b, яка 

відповідає першій літері індексу), де pb~ BV ; pa~ AV ;  ab ~ BAV  модулі 
швидкості BV  точки В та відповідної швидкості BAV  ланки АВ:  

                                       )pb(V VB ⋅= µ ; )ba(V VBA ⋅= µ ;   
           - визначити   швидкість  будь-якої  точки S  ланки   АВ  пропорційним 

діленням відрізка ba, який зображає на плані швидкостей відносну 
швидкість BAV :              

                                                               
BA

BS
babs ⋅= ; 

-   визначити кутову швидкість ланки  в  даний  момент  часу  по  значенню 
            відносної швидкості:                   

                                                   
BA

V

BA

BA

l

)ba(

l

V µω ==2 . 

Планом прискорень механізму називається графічне зображення 
векторів, які відповідають за модулями та напрямами прискоренням точок 
ланок в фіксований момент руху механізму. 

 При побудові плану прискорень точок ланки, яка має плоско-
паралельний рух при наявності переносного поступального руху, згідно з 
теоремою про додавання прискорень точки, застосовують залежність: 

                                                       rea aaa += ,                                        (К5.6) 

де aa  - абсолютне прискорення точки; ea  - прискорення точки в переносному 

поступальному русі; ra - прискорення точки в відносному обертальному русі. 
Наприклад, для шатуна АВ кривошипно-коромислового ( рис.К5.2, а) 

або кривошипно-повзункового (рис.К5.2, б) механізмів переносним рухом є 
поступальний разом з точкою А (полюсом) ланки, то переносне прискорення 
точки В:                                          

                                                  ABee aaa ==                          . 
Прискорення точки В при відносному обертальному русі навколо точки 

А (полюса) складається з дотичної та нормальної складових: 

                                        
τ
BA

n
BABABrr aaaaa +=== .                               (К5.7) 

Нормальне прискорення характеризує зміну швидкості за напрямом і 
визначається за формулами:  

                                  
AB

BAn
BA l

V
a

2

=   або  ABAB
n
BA la ⋅= 2ω ,  



 66 

де ABω  - миттєва кутова швидкість ланки AB. Вектор нормального 
прискорення спрямовується за радіусом обертання точки В до центру кривизни 

траєкторії (точки А):     
n
BAa  // )AB(BA → . 

Дотичне прискорення характеризує зміну швидкості за модулем і 
визначається за формулою:             ABABBA la ⋅= ετ ,   
де ABε  - миттєве кутове прискорення ланки AB. Вектор дотичного прискорення 
спрямовується по дотичній до траєкторії або перпендикулярно до радіусу 

обертання ( BAaBA ⊥
τ

). 
Залежність між прискореннями точок А та В плоскої фігури (шатуна АВ)  

за  формулою (К5.6) має вид:               

                                         
τ
BA

n
BAAB aaaa ++= .                                    (К5.8) 

Векторне рівняння (К5.8) розв’язується графічно-аналітичним методом. 
У випадку складного руху точки, коли переносний рух не є 

поступальним, абсолютне прискорення точки за теоремою Коріоліса дорівнює 
векторній сумі трьох прискорень:               

                                             crea aaaa ++= ,                                        (К5.9) 

де ca  - прискорення Коріоліса. 
З виразу )V(a rec ×= ω2  маємо, що вектор ca  знаходиться в площині 

руху механізму, а для визначення його напрямку достатньо вектор rV  
повернути на кут 90о в напрямку переносного обертання. Модуль прискорення 
Коріоліса обчислюється за формулою:  

                                         )V,sin(Va rerec

∧

2 ωω= . 

Враховуючи, що для плоских механізмів re V⊥ω , доцільно застосовувати 
окремий випадок залежності у вигляді rec Va ω2= . 

Прикладом складного руху точки, коли переносний рух не є 
поступальним, маємо рух кінематичної пари повзуна кривошипно-кулісного 
механізму. На рис. К5.2, в  видно, що поступальній парі повзуна 5 належать дві 
точки А та В , які відносяться до двох різних рухомих ланок (кривошипа 1 та 
куліси 6), тому справедлива залежність:  

                                         
c
BABAAB aaaa ++=

τ
,                                   (К5.10) 

де BeA aa = - переносне прискорення точки В повзуна, яке збігається в даний 

момент з абсолютним прискоренням точки А куліси; BrBA aa =
τ

- відносне 

прискорення точки В повзуна при русі відносно куліси; 
c
BAa  - прискорення 

Коріоліса, вектор якого перпендикулярний вісі куліси. 
При побудові плану прискорень точок плоского механізму 

рекомендується наступна послідовність дій. 
1. Накреслити план положення механізму з урахуванням масштабу 
довжин lµ . 

2. Побудувати план швидкостей точок ланок механізму. 
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3. Визначити за планом швидкостей абсолютні та відносні швидкості 
точок ланок, миттєві кутові швидкості ланок механізму. 

4. Скласти відповідні векторні рівняння (К5.8) або (К5.10) для кожної 
ланки механізму. 

5. Виконати для кожної ланки механізму наступні дії: 
-  вибрати за полюс точку, прискорення якої задано або обчислюється; 

  - виконати можливі розрахунки інших складових прискорень, які 
входять в векторне рівняння; прийняти масштабний коефіцієнт 
прискорень та визначити довжини векторів, які зображають відповідні 
прискорення на плані прискорень; 

- графічним способом розв’язати векторне рівняння, враховуючи, що на 
плані прискорень нормальна складова прискорення спрямована 
паралельно ланці до центру її обертання, а дотична - перпендикулярно 
в напрямку обертання. 

 
Приклад виконання завдання К-5 

 
Кривошипно-коромисловий механізм має такі геометричні параметри: 

AO1
l =40мм; ABl =120 мм; BOl 2

= 70 мм; MBAMBNAN llll === =70 мм; 
21OOl = 140 

мм; центри ваги ланок збігаються з геометричними; фіксований кут обертання 

1ϕ =60о. Рух ведучої ланки 1 задається кінематичними параметрами 1ω =2 рад/с 
та 1ε = 1 рад/с2 (напрями кутової швидкості 1ω  та кутового прискорення 1ε  
показані на рис. К5.3 дуговими стрілками. 

Визначити методом плану швидкостей та прискорень для даного 
положення кривошипно-коромислового механізму кутові швидкості та кутові 
прискорення ланок,  швидкості та прискорення точок та центрів ваги ланок.  
Дано: 1ω =2 рад/с; 1ε =1 рад/с2; o601 =ϕ ; AO1

l =40мм; ABl =120 мм; BOl 2
= 70 мм; 

MBAMBNAN llll === =70 мм; 
21OOl = 140 мм. 

Визначити: 2ω ; 3ω ; 2ε  та 3ε ; AV ; BV ; BAV ; MV ; NV ; 
1SV ; 

2SV  та 
3SV ; Àà ; Ba ; Ma ; 

Na ; τ
BAa ; n

BAa ; 
1Sa ; 

2Sa ; 
3Sa . 

Розв'язування 
 

1. Визначаємо кутові швидкості ланок та лінійні швидкості точок  
механізму (рис.К5.3). 

Визначаємо масштабний коефіцієнт довжин в мм/мм: 

2
20

40

1

1 ===
AO

l AO
lµ , 

де AO1 - довжина кривошипу AO1  на плані механізму. 
Будуємо методом засічок план положення заданого механізму в 

вибраному масштабі (рис.К5.3, а). Механізм складається  з шарнірно  з’єднаних  
між собою чотирьох ланок: кривошипу 1, шатуна 2, коромисла 3 та нерухомих 
стояків 4. 
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Визначаємо для ведучої ланки AO1  кривошипа 1 (рис.К5.3, а) модуль 
швидкості точки А (для випадку обертального руху):  

                                1ω=AV · 2
1

=AOl · 8040= мм/с. 

Задаємо довжину відрізка pa, який відповідає AV  на плані швидкостей  
80=pa( мм )  та визначаємо масштабний коефіцієнт швидкості в (мм/с)/мм:  

                                                 1
80

80 ===
pa

VA
Vµ . 

Складаємо рівняння швидкостей точок А та В  ланки АВ ( шатуна 2) при 
плоско-паралельному русі:       ABAB VVV +=  ,  

де AV - швидкість точки А, модуль якої дорівнює переносній швидкості точки В 
і співпадає за напрямом ( AOV A 1⊥ );  ABV  - відносна швидкість точки В при 

обертанні ланки навколо точки А )ABV( BA ⊥ ; BV  - швидкість точки В 

)BOV( B 2⊥ . 
Будуємо план швидкостей точок ланки АВ (рис.К5.3, б). З довільно 

вибраного полюсу p  плану швидкостей  відкладаємо перпендикулярно до 

ланки AO1  відрізок pa, а з точки a  (кінець вектора швидкості AV ) проводимо 

пряму, яка перпендикулярна АВ, до перетину з лінією дії швидкості BV , яка 

перпендикулярна ланці BO2 . Точка b перетину ліній дії векторів BV  та BAV  на 

плані швидкостей - кінець вектора швидкості BV  точки В. Залежність у вигляді 
bapapb +=  (рис.К5.3, б) є графічним розв’язком  векторного рівняння. 

Кожний з відрізків pa, pb та ba пропорційний відповідним швидкостям; 

напрям вектора швидкості BAV  визначається напрямком вектора ba. Швидкості 
нерухомих точок 1O  та 2O  дорівнюють нулю, як і модулі векторів 1pO  та 2pO . 
Тому точки 1O  та 2O  на плані швидкостей збігаються з полюсом p  плану 
швидкостей. 

Визначаємо абсолютну та відносну швидкості точок шатуна 2. По 
довжинам відрізків плану швидкостей pb, ba з урахуванням вибраного 
масштабу швидкостей маємо:    

       44441 === )pb(V VB µ мм/с;   54541 === )ba(V VBA µ мм/с. 
Швидкості точок M  та N  шатуна 2 знаходимо на плані швидкостей за 

теоремою подібності. Враховуючи відношення 

AB

AN

ab

an
= ; 

AB

BN

ab

bn
= ; 

AB

AM

ab

am
= ; 

AB

BM

ab

bm
=  і 35==== AMANBNAN мм 

та довжину відрізка 54=ba мм, маємо: 

5,31=
60

35
54=====

AB

AN
babmambnan мм. 

Далі на відрізку ba плану швидкостей будуємо ромб anbm, який 
подібний ромбу ANBM  ланки 2, виконуючи з точок a  та b засіки радіусами 
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5,31==== bmambnan мм. Точки перетину n  та m розташовуємо таким 
чином, щоб послідовність літер на схемі механізму та плані швидкостей 
співпадали: на схемі по контуру ланки в напряму годинникової стрілки 

MBNA →→→ , на плані швидкостей - така ж послідовність літер 
mbna →→→ . Також ромб anbm плану відносних швидкостей 

MB,MANMNBNA VV,V,V,V  повернуто відносно ромбу ANBM  на кут 90o. 
Далі визначаємо модулі швидкостей точок M  та N , з’єднуючи точки n  

та m з полюсом p  плану швидкостей: 
 49491 =⋅== )pn(V VN µ  мм/с;  72721 =⋅== )pm(V VM µ мм/с. 
Методом пропорційного ділення за наступними відношеннями 

   pa
AS

AO
paas1 2

1

1

1 == ; ba
AB

AS
baas

2

12
2 == ; pb

BO

BS
pbbs

2

1

2

3
3 ==  

визначаємо величини швидкостей центрів ваги ланок. Показуємо на плані 
швидкостей точки 321 s,s,s , які відповідають центрам ваги ланок 321 S,S,S  та 
з'єднаємо їх з полюсом p  плану швидкостей. По довжинам відрізків 

321 ps,ps,ps , враховуючи вибраний масштаб швидкості, маємо: 
4040111

=⋅== )ps(V VS µ  мм/с; 

5050122 =⋅== )ps(V VS µ мм/с; 
                               2222133

=⋅== )ps(V VS µ мм/с. 

Визначаємо кутові швидкості ланок кривошипно-коромислового 
механізму. Кутова швидкість 1ω  ведучої ланки (кривошипа 1) відома за 
величиною ( 1ω =2 рад/с) та за напрямом (обертання проти ходу годинникової 
стрілки). 

Величину кутової швидкості шатуна 2 визначаємо за формулою: 

450
120

54
2 ,

l

V

AB

BA ===ω рад/с. 

Напрям обертання ланки 2 (дугової стрілки кутової швидкості 2ω ) 

визначається напрямом вектора ba, який зображує на плані швидкостей BAV  
точки В при обертанні навколо точки А. Напрям обертання шатуна АВ за 
годинниковою стрілкою визначається обертанням точки В у напряму вектора 
ba відносно точки А, яку приймаємо за нерухому. 

Величину кутової швидкості коромисла 3 при його коливальному русі 

визначаємо за формулою:         630
70

44

2

,
l

V

BO

B
3 ===ω рад/с. 

При визначенні напряму кутової швидкості 3ω  вектор pb переносимо в 

точку В ланки BO2 . Точка В у напряму вектора pb обертається відносно точки 
А проти годинникової стрілки, що і визначає напрям обертання коромисла 3. 

Результати розрахунків стосовно кутових швидкостей ланок та лінійних 
швидкостей точок зводимо до табл. К5.2 
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2. Визначаємо кутові прискорення ланок та прискорення точок  
механізму (рис.К5.3, в). 

Визначаємо для ведучої ланки АО1  (кривошипу1), яка має 
рівноприскорений обертальний рух ( const=1ε ), модулі складових прискорень 

точки А:          -  нормального 16040222
1 1

=⋅=⋅= AO
n
A la ω мм/с2; 

              -  дотичного 40401
11 =⋅=⋅= AOA la ετ мм/с2. 

Вектор 
n
Aa  спрямований по лінії AO1  до центру обертання точки 1O , 

вектор 
τ
Aa  - перпендикулярно AO1  в бік відповідного напрямку кутового 

прискорення 1ε . 
Складаємо для ланки АВ (шатуну 2), яка має плоско-паралельний рух, 

рівняння прискорень точок А та В. Прискорення точки В  ланки АВ  визначаємо 
геометричною сумою прискорень полюса ( за полюс приймаємо точку А) та 
прискорення обертального руху точки В навколо полюса А:                                                               

                                                  BAAB aaa +=                                               (К5.11) 
або з урахуванням складових прискорень: 

                                    
ττ
BA

n
BAA

n
AB aaaaa +++= .                                       (К5.12) 

Вектор 
n
BAa  спрямовано по лінії АВ від точки В до полюса А, вектор 

τ
BAa   - 

перпендикулярно АВ. 

Визначаємо модуль прискорення 324
120

5422
2
2 ,

l

V
la

AB

BA
AB

n
BA ===⋅= ω мм/с2, 

де BAV  - модуль відносної швидкості точки В, який визначено з побудови плану 
швидкостей. 

Прискорення точки В, яка належить ланці ÂÎ 2  та має коливальний 
нерівномірний рух ( nstсоω ≠3 ), знаходимо як геометричну суму нормального 

та дотичного прискорень:               
τ
B

n
BB aaa += .                                            (К5.13) 

Вектор нормального прискорення 
n
Ba  спрямовуємо вздовж ланки від точки В до 

О2 та визначаємо його модуль  627
70

4422
2
3

2

2
,

l

V
la

BO

B
BO

n
B ===⋅= ω  мм/с2, 

де BV - модуль абсолютної швидкості точки В, який обчислено з побудови 
плану швидкостей. 

Додаючи рівняння (К5.12) та (К5.13), отримуємо залежність, яка зручна 
для побудови плану прискорень точок ланок механізму: 

                                       
τττ
BA

n
BAA

n
AB

n
B aaaaaa +++=+ .                            (К5.14) 

Нормальні 
n
Aa , 

n
Ba , 

n
BAa  та дотичне 

τ
Aa  прискорення відомі за модулем та 

напрямом (в векторному рівнянні К5.14 підкреслені двічі), вектори 
τ
Ba  та 

τ
BAa  

відомі тільки за напрямом (підкреслені один раз). Вектор 
n
Ba  спрямовуємо 
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вздовж ланки 3 від точки В до 2О , вектор 
n
Aa  - вздовж ланки 1 від точки А до 

1O ,  вектор 
n
BAa  - вздовж ланки 2 від точки В до А, вектор 

τ
Àa  перпендикулярно 

до ланки 1 ( AO1⊥ ) в напряму, що задається дуговою стрілкою кутового 

прискорення 1ε ; вектор 
τ
Ba  перпендикулярно до ланки 3 ( BO2⊥ ), вектор 

τ
BAa  - 

перпендикулярно до ланки 2 ( BA⊥ ). Таким чином, в рівнянні (К5.14) 

невідомими залишаються тільки модулі векторів прискорень 
τ
Ba  та 

τ
BAa , які 

визначаємо графічно. 
Будуємо план прискорень точок ланок механізму (рис.К5.3, в). 

Враховуючи розміри рисунку та необхідну точність розрахунків, задаємо 
масштабний коефіцієнт прискорень 2=aµ (мм/с2)/мм. 

Прийнявши за полюс плану прискорень довільну точку π  (рис.К5.3, в), 

відкладаємо вектор, який зображає нормальне прискорення 
n
Aa  точки А у 

вигляді відрізка 1nπ . Вектор 1nπ  проводимо паралельно лінії AO1  в напряму від 
точки А до 1O  як центру обертання. Його довжина визначається відношенням 

80
2

160===
a

n
A

1

a
n

µ
π мм. Далі від точки 1n  відкладаємо відрізок an1 , який 

зображає дотичне прискорення точки А: вектор an1  проведемо 
перпендикулярно лінії AO1  плану механізму в бік напряму кутового 

прискорення 1ε кривошипу 1. Довжина вектора з урахуванням масштабного 

коефіцієнту прискорення дорівнює 20
2

40 ===
a

A
1

a
an

µ

τ
 мм. Звідси вектор 

annπaπ 11 +=  відповідає зображенню повного прискорення Aa  точки А. Далі від 

точки а  плану прискорень відкладаємо вектор з модулем 212,
a

an
a

n
BA

2 ==
µ

 мм 

паралельно ланці АВ в напряму від точки В до точки А, через точку 2n  

проводимо перпендикулярно ланці АВ лінію дії дотичного прискорення 
τ
BAa . 

Згідно з рівнянням (К5.13) вектор bnnb 33 += ππ  відповідає зображенню 

повного прискорення Ba  точки В. Вектори 3nπ  та bn3 , які в масштабі aµ  
зображають нормальне та дотичне прискорення точки В, спрямовуємо 
відповідно паралельно та перпендикулярно ланці ВО2 . Вектор 3nπ  довжиною 

813
2

627
,

,a
n

a

n
B

3 ===
µ

π  мм, проводимо з полюсу π  плану прискорень, який 

збігається з точкою 2О . Через кінець вектора 3nπ  (точку 3n ) проводимо лінію 

bn3 . Точка  b  перетину ліній двох векторів bn2  та bn3 , які в масштабі aµ  

відображають невідомі за модулем дотичні прискорення 
τ
BAa  та 

τ
Ba  є кінцем 
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вектора Ba  абсолютного прискорення точки В.  Прискорення Ba  зображено на 
плані прикорень вектором  bπ . 

Графічний розв'язок векторного рівняння прискорень (К5.14) приведено 
на рис.К5.3, в у вигляді векторів:   

                             bnanannπbnnπ 3 22113 +++=+ . 
Кожний  з  векторів  пропорційний  відповідному  прискоренню,  а  саме: 

3nπ ~
n

Ba ; bn3 ~
τ
Ba ; 1nπ ~ n

Aa ; an1 ~ τ
Aa ; 2an ~

n

BAa ; bn2 ~
τ
BAa . 

Вимірявши в мм довжини відповідних відрізків та враховуючи вибраний 
масштаб прискорень, розраховуємо невідомі прискорення: 

                            166283 =⋅== aA )a(a µπ мм/с2;   
                            186293 =⋅== aB )b(a µπ  мм/с2; 

                            822412 =⋅== aBA )bn(a µτ  мм/с2; 

                            1842923 =⋅== aB )bn(a µτ  мм/с2. 
Модулі прискорень точок M  та N  знаходимо з подібності ромбів 

AMBN на схемі механізму та ambn на плані прискорень. Необхідно 
враховувати, що вершини подібних фігур повинні чергуватися одна за одною 
при обігу цих фігур по периметру в одній послідовності. З’єднавши точки m та 
n  з полюсом плану π , отримаємо відрізки mπ  та nπ (на рис.К5.3, в не 
показано), які зображають в масштабі 

а
µ  абсолютні прискорення точок M та 

N , тобто 
                                      146273 =⋅== aM )m(a µπ мм/с2;   
                                      196298 =⋅== aN )n(a µπ  мм/с2. 

Визначаємо прискорення центрів ваги 321 S,S,S  ланок механізму. 
Знаходимо положення перелічених точок на плані прискорення, враховуючи 

пропорції   a
AO

SO
as1 πππ

2

1

1

11 == ;   ab
AB

AS
abas2 2

12 == ; b
BO

SO
bs3 πππ

2

1

3

32 == . 

Відрізки ,s,s 21 ππ 3sπ  зображають в масштабі  
а

µ  прискорення центрів 

ваги ланок 1, 2 та 3. Таким чином, 8325411 =⋅== ,)s(a aS1
µπ мм/с2;  

17125852 =⋅== ,)s(a aS2
µπ  мм/с2;   9325463 =⋅== ,)s(a aS3

µπ  мм/с2. 

Визначаємо модулі кутових прискорень ланок 2 та 3: 

                               680
120

82
2 ,

l

a

AB

BA ===
τ

ε рад/с2;   

                                632
70

184

1

3 ,
l

a

BO

B ===
τ

ε  рад/с2. 

Для визначення напряму дугових стрілок кутових прискорень 3ε  та 2ε  

подумки переносимо вектори 
τ
Ba  та 

τ
BAa  в точку В (рис.К5.3, в) та розглядаємо 

обертання відрізків ВО2  та АВ  на плані механізмів в напряму векторів 
τ
Ba  (або  
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Рис. К5.3 
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bn3 на плані прискорень) та 
τ
BAa  (або bn2 ).Таким чином, напрями 2ε  та 3ε  

протилежні напряму обертання годинникової стрілки. 
Для перевірки правильності розрахунків переконаємось в тому, що                          

363
450

680
2
2

2
2
2

2 ,
,

,

l

l

a

a
tg

AB

AB
n
BA

BA =====
ω
ε

ω
εα

τ

 або 4273≈
0 ′α , 

де α - кут між векторами   ab  та an2  плану прискорень. 
Результати розрахунків кутових швидкостей, кутових прискорень ланок 

та прискорень їх точок  приведено в табл.К5.2. 
Таблиця К5.2 

 
Кутові швидко-
сті ланок, рад/с 

                                       Швидкості точок, мм/с 

2ω  3ω  AV  BV  BAV  MV  NV  
1SV  

2SV  
3SV  

0,45 0,63 80 44 54 72 49 40 50 22 

Кутові приско- 
рення, рад/с2 Прискорення точок, мм/с2 

2ε  3ε  
А

а  Ba  Ma  Na  τ
BAa  

n

BAa  
1Sa  

2Sa  
3Sa  

0,68 2,63 166 186 146 196 82 24,3 83 171 93 
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