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พลศาสตร (Dynamics) 
 

บทที่ 5 การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง 
 

5/1 บทนํา  
ในบทที่ 2 เราไดศึกษาถงึการเคลื่อนทีข่องอนุภาค และไดทราบถงึระบบพิกัด และ

สมการที่ใชวิเคราะหการเคลื่อนที่แตละรปูแบบมาแลว สําหรับการเคลื่อนที่ของอนุภาค หรือวัตถุ
อ่ืนใดที่ถูกพิจารณาเปนอนุภาค การเคลื่อนที่ของตาํแหนงใดตําแหนงหน่ึงของอนุภาคก็เพียง
พอที่จะบอกการเคลื่อนที่ของอนุภาคทั้งกอน สําหรับในบทนีว้ัตถุทีเ่ราพิจารณาจะมีขนาดใหญ
ขึ้นเทียบกับเสนทางการเคลื่อนที่ ในกรณีน้ีการเคลื่อนที่ของจุดแตละจุดในวตัถุอาจจะไมเทากัน 
เน่ืองจากเกิดการหมุนของวัตถุขึ้น ดังน้ันในการศึกษาการเคลื่อนทีข่องวัตถุแข็งเกร็งจึงจําเปนที่
จะตองพิจารณาการเคลื่อนที่ทั้งแบบเชงิเสน และแบบเชิงมุม 
 การศึกษาในบทนี้สามารถนําไปใชวเิคราะหการทํางานของชิ้นสวนกลตางๆ เชน เฟอง 
ลูกเบี้ยว หรือกลไกขอตอตางๆ และเปนพ้ืนฐานสําคัญของการศึกษาจลศาสตรของวัตถุแข็งเกร็ง 
ซ่ึงจะพิจารณาผลของแรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุแขง็เกร็งตอไป 
วัตถแุข็งเกรง็ 
 วัตถุแข็งเกร็งคือวัตถทุี่ระยะหางระหวาง 2 จุดใดๆ ในวัตถุมีคาคงที่เสมอ น่ันคือ วัตถุ
แข็งเกร็งคือวตัถุที่ไมมีการเสียรูปเม่ือมีแรงมากระทํานั่นเอง แตในความเปนจริงวัตถทุุกชนดิ
จะตองมีการเสียรูปเสมอเมื่อมีแรงมากระทํา หากการเสียรูปน้ันมีคานอยมากเมื่อเทียบกับการ
เคลื่อนที่อ่ืนของวัตถุ เราอาจจะสมมุติใหวัตถุน้ันเปนวตัถุแข็งเกร็งได 
การเคลื่อนทีใ่นระนาบ 
 การเคลื่อนที่ในระนาบเกิดขึน้เม่ือทุกๆ สวนของวตัถุเคลื่อนที่ในระนาบที่ขนานกัน หรือ
อาจกลาววาปญหาการเคลือ่นที่ในระนาบ เปนการเคลื่อนที่ในสองมิติน่ันเอง การเคลื่อนที่ใน
ระนาบสามารถแบงออกไดเปน 3 รูปแบบดังแสดงในรูปที่ 1 
1. การเคลื่อนที่แบบเลื่อนที ่(Translation) 
 การเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่ เปนการเคลื่อนที่ซ่ึงทุกๆ เสนใดๆ ในวตัถุ จะเคลื่อนที่ขนาน
กับตําแหนงเริม่แรกของเสนน้ันเสมอ การเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่จึงเปนการเคลื่อนที่ที่ไมมีการ
หมุน ตัวอยางการเคลื่อนทีแ่บบเลื่อนที่ในแนวเสนตรง (Rectilinear translation) แสดงดังรูปที ่
1(a) สวนการเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่ในแนวเสนโคง (Curvilinear translation) แสดงดังรูปที่ 1(b) 
ตัวอยางดานขวามือในรูปที่ 1(b) แสดงการเคลื่อนทีข่องแผนกระดานที่ถูกหอยดวยขอตอขนาน
กัน 2 ขอ ซ่ึงการเคลื่อนที่ของแผนกระดานจัดเปนการเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่ในแนวโคง เน่ืองจาก
ทุกๆ เสนบนแผนกระดาน (เชนเสนขอบทั้งสองขาง) วางตวัขนานกับเสนตอนเริ่มเคลื่อนที่ 
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ตลอดเวลาที ่ เน่ืองจากการเคลื่อนที่ของจุดใดๆ ในวตัถุที่เคลื่อนที่แบบเลื่อนที่จะเหมือนกัน 
ดังน้ันการจึงสามารถพิจารณาการเคลื่อนที่ของวัตถุในกรณีน้ี เปนการเคลื่อนที่ของอนุภาคได 
2. การเคลื่อนที่แบบหมุนรอบจุดยึด (Fixed-axis rotation) 
 การหมุนรอบจุดยึดแสดงดังรูปที่ 1(c) จะพบวาจุดใดๆ ในวตัถุจะเคลื่อนที่เปนวงกลม
รอบแกนหมุน และหมุนดวยมุมที่เทาๆ กันที่เวลาเดียวกัน 
 

 
รูปที่ 1 การเคลื่อนที่ในระนาบ 

 

+

Translation Rotation General plane motion

+

Translation Rotation General plane motion

 
 

รูปที่ 2 การเคลื่อนที่ในระนาบแบบทั่วไป 
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ReferenceReference  
รูปที่ 3 การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง 

 
3. การเคลื่อนที่แบบทั่วไปบนระนาบ (General plane motion)  
 การเคลื่อนที่แบบนี้เปนการเคลื่อนที่ที่ผสมกันระหวางการเลื่อนที่และการหมุน ดังแสดง
ในรูปที่ 1(d) และรูปที่ 2 ซ่ึงการเคลื่อนที่ของวัตถุสามารถแบงเปนการเคลื่อนที่แบบเลื่อนทีใ่น
ชวงแรก และคอยเคลื่อนทีแ่บบหมุนในชวงตอมา ตัวอยางดานขวามือ ในรูปที่ 1(d) แสดงการ
เคลื่อนที่กลไกลูกสูบ โดยการเคลื่อนที่ของขอตอสีฟาเปนการเคลื่อนที่แบบทั่วไปบนระนาบ 
สําหรับขอเหวีย่งจะเปนการเคลื่อนที่แบบหมุน สวนกระบอกสูบจะเปนการเคลื่อนที่แบบเลื่อนที ่
 

5/2 การหมุน 
 พิจารณาการหมุนของวัตถแุข็งเกร็งแสดงดังรูปที่ 3 การเคลื่อนที่ของเสน 1 และเสน 2 
วัดจากจุดอางอิงแสดงดวยมุม θ1 และ θ2 ตามลําดับ โดยเสนทั้งสองเสนวางตัวทํามุมกัน β 
ความสัมพันธของมุม θ1 และ θ2 เปนดังน้ี 
      β+θ=θ 12      (1) 
เน่ืองจากเปนวัตถุแข็งเกร็งไมมีการเสียรูป มุม β  จึงมีคาคงที่ตลอด จากสมการ (1) จะได  

12 θΔ=θΔ ,  12 θ=θ && ,  12 θ=θ &&&&    (2) 
ซ่ึงหมายความวาเสนใดๆ ในวตัถุแข็งเกร็งจะหมุนดวยการขจัดเชิงมุม ความเร็วเชิงมุม 

และความเรงเชิงมุมเทากัน เม่ือกําหนดใหวัตถุหมุนโดยมีการขจัดเชิงมุมเปน θ จะสามารถ
หาความเร็วเชิงมุมและความเรงเชิงมุมไดจาก 

ความเร็วเชิงมุม  θ=
θ

=ω &
dt
d      (3) 

ความเรงเชิงมุม  θ=
θ

=ω=
ω

=α &&&
2

2

dt
d

dt
d    (4) 

ความสัมพันธอ่ืนๆ สามารถหาไดทํานองเดียวกับการเคลื่อนที่แบบเลือ่นที่ดังน้ี 
  adsvdv =  ⇒  θα=ωω dd  หรือ θθ=θθ dd &&&&    (5) 
 
ขอสังเกต   รูปแบบสมการที่ (3) (4) และ (5) เปนเชนเดียวกับการเคลื่อนที่แบบเลื่อนที่ เพียงแต
เปลี่ยน x เปน θ, v เปน ω  และเปลี่ยน a เปน α  
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การหมุนรอบจุดยึด 
 การหมุนรอบจุดยึดแสดงดังรูปที่ 4 การพิจารณาสามารถทําไดโดยใชพิกัดแบบ n-t โดย
แกน n ตั้งใหทิศทางบวกชีเ้ขาสูจุดศูนยกลางสวนโคง ซ่ึงในที่น้ีคือจุดที่ยึดแนน สวนแกน t ตั้งให
มีทิศทางบวก ตามทิศทางการหมุน โดยใชสมการในระบบพิกัด n-t ที่ไดศึกษามาแลวในบทที ่2 
จะสามารถหาความเร็ว และความเรงไดดังน้ี 
 

 
รูปที่ 4 การหมุนรอบจุดยึด 

 
ความเร็วจุด A   rv ω=       (6) 

ความเรงในแนว n  ω==ω= v
r

vran

2
2     (7) 

ความเรงในแนว t  α= rat      (8) 
 
การพิจารณาในแบบเวคเตอร 

          
รูปที่ 5 การพิจารณาความเร็วและความเรงของการหมุนแบบเวคเตอร 

 
 ความเร็วเชิงมุม ωv  เปนปริมาณเวคเตอร หาทิศทางไดจากกฎมือขวา โดยวางมือใหน้ิว
ทั้ง 4 วนตามทิศทางการหมุน จะไดวาทิศทางของ ωv  จะเปนทิศทางตามการชี้ของนิ้วโปง  ใน
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รูปที่ 5(ซาย) แสดงทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา ดังน้ัน ωv  จึงมีทิศพุงขึ้นดานบน ความเร็ว
เชิงเสน vv  ที่จุด A สามารถหาไดดังน้ี 

rrv vv&vv ×ω==      (9) 
สําหรับความเรงสามารถหาไดโดยหาอนุพันธของความเร็วในสมการ (9) ดังน้ี 

    ( ) rr
dt

rdva v&v&vv
vv

&vv ×ω+×ω=
×ω

==  

    rra v&vvvvv ×ω+×ω×ω= )(  
    rva vvvvv ×α+×ω=      (10) 
เม่ือพิจารณาทิศทางของความเรงจากรูปที่ 5(ขวา) จะไดวา 

)( rvan
vvvvvv ×ω×ω=×ω=     (11) 

rat
vvv ×α=       (12) 

 
 
เรียบเรียงจาก “Engineering Mechanics Statics fifth edition SI version” ของ J. L. Meriam 
และ L. G. Kraige เพ่ือใชประกอบการเรยีนการสอนวชิา 2103213 Engineering Mechanics I 
โดย อ.ดร. ชนัตต รัตนสุมาวงศ 
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วิธีทํา โจทยกําหนดความเร็ว ความเรงที่จุดตางๆ ดังนี้

5/15 The belt-driven pulley and attached disk are rotating with increasing 

angular velocity. At a certain instant the speed v of the belt is 1.5 m/s, and the 

total acceleration of point A is 75 m/s2. For this instant determine (a) the 

angular acceleration α of the pulley and disk, (b) the total acceleration of 

point B, and (c) the acceleration of point C on the belt.  [Engineering Mechanics 

Dynamics 5th edition, Meriam & Kraige, prob.5/15]

m/s 5.1=Cv

Ans

2m/s 75=Aa

ความเร็ว vC ของสายพานที่จุด C มีคาเทากับความเร็วของสายพานที่สัมผัสกับพูลเลย
และความเร็วของพูลเลยที่จุดสัมผัสนั้น จากความเร็วของพูลเลยจะหาความเร็วรอบ
หมุนของพูลเลยได 

[ ]rv ω= )2/15.0(5.1 ω= rad/s 20=ω

พิจารณาความเรงที่จุด A
222 m/s 60)15.0(20 ==ω= An ra

22222 m/s 456075 =−=−= nt aaa

[ ]ran
2ω=

[ ]22
tn aaa +=

[ ]rat α= 2rad/s 300
15.0

45
===α

r
at

เนื่องจากพูลเลยถือเปนวัตถุแข็งเกร็ง ดังนั้นความเร็วเชิงมุมของพูลเลยที่ตําแหนง
ใดๆ ตองมีคาเทากัน และเทากับ 20 rad/s

ทํานองเดียวกับความเร็วเชิงมุม ความเรงเชิงมุมของพูลเลยที่ตําแหนงใดๆ ตองมีคา
เทากันเชนกัน และมีคาเทากับ 300 rad/s2
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พิจารณาความเรงที่จุด B

Ans

[ ]rat α= 2m/s 5.22)2/15.0(300 ==ta
22 m/s 60)2/15.0(20 ==na[ ]ran

2ω=

[ ]22
tn aaa += 222 m/s 5.37305.22 =+=Ba

พิจารณาความเรงที่จุด C

จุด C เปนจุดบนสายพานซึ่งเคลื่อนที่แบบเล่ือนที่ ดังนั้นความเรงจึงอยูในทิศทาง
ของการเคลื่อนที่เทานั้น ความเรงนี้ตองมีคาเทากับความเรงในแนวสัมผัส at ที่จุด 
B เพราะถาความเรงในแนวสัมผัสที่ 2 จุดบนสายพานไมเทากันแลว เม่ือเวลาผาน
ไปจะทําใหความเร็วทั้ง 2 จุดนั้นไมเทากัน สายพานจะหยอน หรือขาดได ดวย
เหตุผลนี้

2m/s 5.22)( == BtC aa Ans
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วิธีทํา ในโจทยขอนี้บอกขอมูลของเฟอง A และใหหาขอมูลของเฟอง B ดังนั้นจึง
จําเปนจะตองทราบความสัมพันธของการเคลื่อนที่ของเฟอง A กับเฟอง B 
เสียกอน

5/23 The design characteristics of a gear-reduction unit are under review. 

Gear B is rotating clockwise with a speed of 300 rev/min when a torque is 

applied to gear A at time t = 2 s to give gear A a counterclockwise 

acceleration α which varies with the time for a duration of 4 seconds as 

shown. Determine the speed NB of gear B when t = 6 s.  [Engineering Mechanics 

Dynamics 5th edition, Meriam & Kraige, prob.5/23]

Ans

เฟองขบกัน ตําแหนงที่เฟองขบกันตองมี
ความเร็วเทากัน 

BA vv =
Av BvAv Bv

BBAA rr ω=ω

)2( bb BA ω=ω BA ω=ω 2

เม่ือเฟอง B หมุนดวยอัตราเร็วเชิงมุม 300 rev/min เฟอง A จึงหมุนดวยอัตราเร็ว
เชิงมุม 600 rev/min rad/s 20)

60
2(600 π=

π
=

พิจารณาเฟอง A

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ω

=α
dt
d

∫∫ α=ω
ω

π

6

220

dtd
A

= พ้ืนที่ใตกราฟ a-t ในชวง 2-6 วินาที

)84)(4(
2
120 +=π−ωA

2420 +π=ωA

rad/s 4159.431210
2

=+π=
ω

=ω A
B rev/min 59.414=ωB
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5/3 Absolute Motion 
 วิธีการ Absolute Motion เปนวิธีการหาคาการขจัด ความเร็วและความเรง ของจุด หรือ
ชิ้นสวนโดยอาศัยการสรางความสัมพันธของการเคลื่อนที่ และการหาอนุพันธของความสัมพันธ
น้ันเทียบกบัเวลา พิจารณาตัวอยางดานลาง 
 
ตัวอยางการคาํนวณ Absolute Motion 
หากกําหนดใหชิ้นสวน OA ในกลไกทีแ่สดงในรูปที ่ 6 มีความเรว็เชิงมุมคงที่ ω ใหคํานวณหา
ความเร็วและความเรงของหมุน B 
 

xxx
 

รูปที่ 6 การเคลื่อนที่ของหมุด B ในสลอต 
 

เน่ืองจากตองการหาความเร็วเชิงเสนของหมุด B โดยทราบความเรว็เชิงมุมของชิน้สวน 
OA ดังน้ันจึงตองหาความพันธระหวางมุม θ และระยะ x จากรูปจะไดความสัมพันธดังน้ี 

θ= tanbx  
หาอนุพันธเทยีบกับเวลา  θω=θθ== 22 secsec bbxvB

&&    Ans 
θθθ+θθ== tansec2sec 222 &&&&& bbxaB   

0=θ&&  เน่ืองจากชิ้นสวนเคลื่อนทีด่วยความเรว็เชิงมุมคงที่ ดังน้ัน  
θθω=θθθ= tansec2tansec2 2222 bbaB

&   Ans 
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วิธีทํา รูปโจทยแสดงการกลิ้งของลอโดยไมไถล เริ่มแรกจุดศูนยกลางลออยูที่จุด O 
และลอสัมผัสพื้นที่จุด C เม่ือลอหมุนไป จุดศูนยกลางจะเคลื่อนไปที่ตําแหนง 
และจุดสัมผัสพื้นเปลี่ยนไปเปนจุด A สวนจุดสัมผัสเดิม C เคลื่อนที่ไปที่
ตําแหนง      โดยลอหมุนไปได θ

SP.5/4 A wheel of radius r rolls on a flat surface without slipping. Determine 

the angular motion of the wheel in terms of the linear motion of its center O. 

Also determine the acceleration of a point on the rim of the wheel as the point 

come into contact with the surface on which the wheel rolls.  [Engineering 

Mechanics Dynamics 5th edition, Meriam & Kraige, sample prob.5/4]

Ansθ=′= rACs )(arc

O′

C′

เม่ือพิจารณาระยะการเคลื่อนที่ จะพบวาระยะที่จุดศูนยกลางเคลื่อนที่มีคา
เทากับ s ซึ่งจะเทากับระยะจากจุด C ไปยังจุด A ดวย ซ่ึงถาลอกลิ้งโดยไม
ไถลจะไดวาระยะจากจุด C ไปยังจุด A จะเทากับระยะจากจุด     ไปยังจุด A 
ซึ่งเปนความยาวสวนโคง ซึ่งมีมุมที่จุดศูนยกลางเทากับมุมที่ลอหมุนไปได θ 

ดังนั้น

C′

หาความเร็วและความเรงที่จุดศูนยกลางไดดังนี้

ω=θ== rrsvO
&&

α=θ== rrsaO
&&&&

Ans

โดย ω และ α เปนความเร็วและความเรงเชิงมุมของการหมุนของลอ
พิจารณาความเร็วและความเรงของจุด C ที่อยูขอบของลอ

ตั้งแกนพิกัด x-y โดยใหจุด C เปนจุดกําเนิดดังแสดงในรูป การเคลื่อนที่ของจุด C 
แสดงโดยแนวเสนประสีสม ขนาดการเคลื่อนที่ในทิศทาง x และ y ของจุด C แสดง
ดังสมการไดดังนี้
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Ans

)sin(sin θ−θ=θ−= rrsx

ที่ตําแหนงสัมผัสพื้น θ = 0

)cos1(cos θ−=θ−= rrry

)cos1()cos1( θ−=θ−θ= Ovrx && θ=θθ= sinsin Ovry &&

θθ+θ−= sin)cos1( &&&& OO vvx

θω+θ−= sin)cos1( 2raO

θθ+θ= cossin &&&& OO vvy

θω+θ= cossin 2raO

0=x& 0=y&

0=x&& 2ω= ry&&

Note
1. ผลในขอนี้ จะนําไปใชตอไปในการพิจารณาความเร็วและความเรงของกลไกที่

ซับซอนยิ่งขึ้น
2.  ผลในขอนี้อยูในเงื่อนไขที่วา ลอกลิ้งโดยไมไถล ถามีการไถลเกิดขึ้นความเร็ว

และความเรงจะไมเปนไปตามนี้
3. ที่จุดสัมผัสพื้น จะมีความเร็วในขณะนั้นเทากับศูนย ทํานองเดียวกับปญหาใน

ขอนี้ จุด C ในรูปตางๆ ตอไปน้ี จะมีคาเปนศูนย เนื่องจากเปนจุดที่สัมผัสกับ
ชิ้นสวนที่หยุดนิ่ง (ลอกลิ้งโดยไมไถล)
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วิธีทํา โจทยกําหนด ωA และ αA มาให ทําใหความความเร็วและความเรง (ในแนว
สัมผัส) ที่จุด A ไดดังนี้ 

5/40 The cable from drum A turns the double wheel B, which rolls on its hubs 

without slipping. Determine the angular velocity ω and angular acceleration α

of drum C for the instant when the angular velocity and angular acceleration of 

A are 4 rad/s and 3 rad/s2, respectively, both in the counterclockwise direction.  
[Engineering Mechanics Dynamics 5th edition, Meriam & Kraige, prob.5/40]

m/s 8.0)2.0(4 ==ω= AAA rv ทิศทาง
2m/s 6.0)2.0(3)( ==α= AAtA ra ทิศทาง

ความเร็วและความเรง (ในแนวสัมผัส) ที่จุด A จะตองเทากับความเร็วและความเรง 
(ในแนวสัมผัส)ของเคเบิลที่สัมผัสกับลอ B (จุด C) ถาไมเทากันเคเบิลอาจจะหยอน
หรือขาดได 

จุดที่ทราบความเร็วและความเรงอีกจุดหนึ่งไดแกจุด D ซึ่งเปนจุดที่ลอ B สัมผัสกับ
พื้น เนื่องจากเปนการกลิ้งโดยไมไถล ความเร็วและความเรง (ในแนวสัมผัส) ที่จุดนี้จึง
เปนศูนย ในขณะน้ี จึงเปรียบเสมือนวาเสนตรง EDOC กําลังหมุนรอบจุด D อยู 
ดังนั้นจะหาความสัมพันธของการเคลื่อนที่ท่ีจุด D และจุด E ไดดังนี้

ความเร็ว

v = 0.8 m/sC

O

D

E

ความเรง

at = 0.6 m/s2
C

O

D

E

ความเร็ว

v = 0.8 m/sC

O

D

E

ความเร็ว

v = 0.8 m/sC

O

D

E

ความเรง

at = 0.6 m/s2
C

O

D

E

ความเรง

at = 0.6 m/s2
C

O

D

E

C

O

D

E

θ⋅= dDCdsC

θ⋅= dDEdsE

BC DCv ω⋅=

BE DEv ω⋅=

BtC DCa α⋅=)(

BtE DEa α⋅=)(
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3/4)3.05.0( ⋅−=Ev

หาคา ωB และ αB ของลอ B

BC DCv ω⋅= Bω⋅= 6.08.0 rad/s 3/4=ωB

BtC DCa α⋅=)( Bα⋅= 6.06.0 2rad/s 1=αB

หาคา vE และ aE ของจุด E

BE DEv ω⋅= m/s 2667.0=Ev

BtE DEa α⋅=)( 1)3.05.0()( ⋅−=tEa 2m/s 2.0)( =tEa

คา vE และ aE ของจุด E จะเทากับความเร็วและความเรงของจุดที่เคเบิลสัมผัสกับลอ C 
ดังนั้นจะหาคา ω และ α ของลอ C ไดดังนี้

CCE rv ω=

CCtE ra α=)(

)2.0(2667.0 Cω= rad/s 333.1=ωC

)2.0(2.0 Cα= 2rad/s 1=αC

Ans
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วิธีทํา พิจารณาสามเหลี่ยม O1O2P ดังแสดงในรูปดานลาง 

5/53 The Geneva wheel is a mechanism for producing intermittent rotation. 

Pin P in the integral unit of wheel A and locking plate B engages the radial 

slots in wheel C thus turning wheel C one-fourth of a revolution for each 

revolution of the pin. At the engagement position shown, θ = 45º. For a 

constant clockwise angular velocity ω1 = 2 rad/s of wheel A, determine the 

corresponding counterclockwise angular velocity ω2 of wheel C for θ = 20º. 

(Note that the motion during engagement is governed by the geometry of 

triangle O1O2P with changing θ.)  [Engineering Mechanics Dynamics 5th edition, Meriam & 

Kraige, prob.5/53]

))(sin(
200

sin2
200

β+θ−π
=

β

1O 2O
θ β

1ω
P )( β+θ−π

200

2200

1O 2O
θ β

1ω
P )( β+θ−π

200

2200

จากกฎของ sine

β=β+θ−π sin2))(sin(

β=β+θ sin2)sin(

หาอนุพันธเทียบกับเวลา ββ=β+θβ+θ cos2)cos()( &&&

))cos(cos2()cos( β+θ−ββ=β+θθ && (1)

ที่ θ = 20º

จากกฎของ cosine

o20cos)200(
2

2002200
2

200)( 2
2

2
2 ⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛−+⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=PO
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Ans

จากกฎของ sine

7222.822 =PO

o20sin
7222.82

sin2
200

=
β

5847.0sin =β o7829.35=β

แทนคา θ, β,      ในสมการ (1)θ&

[ ])7829.3520cos(7829.35cos2)7829.3520cos()2( ooooo & +−β=+

rad/s 9227.12 =ω=β&

 


