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 -1روابط زیر را اثبات کنید (معادالت  11-1و  11-1کتاب ماریون ویرایش :)5

با استفاده از روابط فوق رابطه زیر (رابطه  11-1کتاب ماریون) را اثبات کنید.

 -2بردارهای زیر را در نظر بگیرید:
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الف) مقدار
ب) مقادیر )
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| را حساب کنید.
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را حساب کنید.

ج) حجم متوازی االضالع حاصل از این سه بردار را حساب کنید.
د) درستی رابطه )

(
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را به صورت عددی بیازمایید.

 -1زاویه بین دو قطر اصلی مکعب را با استفاده از جبر برداری بیابید؟
 -4رابطه زیر را اثبات کنید( :برای راهنمایی به صورت مساله  22کتاب ماریون رجوع نمایید)

با استفاده از رابطه فوق رابطه زیر را اثبات کنید.
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 -5مولفههای شتاب در مختصات کروی را اثبات کنید؟
 -6روابط زیر را اثبات کنید؟
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 -7در فضای دو بعدی ،ناظر متحرکی در ابتدا در نقطهی ⃗⃗⃗⃗ قرار دارد و با سرعت ثابت ⃗⃗⃗⃗⃗حرکت میکند و متحرک
دیگری از نقطهی ⃗⃗⃗⃗⃗ با سرعت ⃗⃗⃗⃗⃗ شروع به حرکت میکنند .نزدیک ترین فاصلهای که این دو متحرک در زمانهای
آتی با هم خواهند داشت چقدر است؟
 -8میدانیم که ماتریس دوران یک جسم در جهت پادساعتگرد به اندازه

حول محورهای  y ،xو  zعبارتند از

با توجه به شکل زیر اگر rبردار مکان یک نقطه از جسمی باشد که پس از دوران پادساعتگرد به اندازه  Φحول راستای
دلخواهی که با برداری یکه  nمشخص می شود به

ب) اگر برداری یکیه  nبر حسب مولفه هایش به صورت
اندازه  Φحول راستای ( ) ،n

را بدست آورید.

را بر حسب  n ،rو  Φبدست آورید.

باشد ،ماتریس دوران پادساعتگرد به

پ) روش دیگری برای بدست آوردن ماتریس دوران وجود دارد که به روش اویلر معروف است .در این روش به جای سه
،

مختصهی مستقل

و

و

(با شرط (

سه مختصه دیگر به نام زوایای اویلر

و

و

داریم .برای

بدست آوردن ماتریس دوران اویلر ابتدا یک دستگاه مختصات مانند  XYZبه جسم میچسبانیم .دستگاه  xyzهمیشه سر
جایش ثابت است ولی دستگاه  XYZمیتواند با جسم بچرخد .در ابتدا فرض کنید محورهای  Xو  Yو  Zبر محورهای  y ،xو z
منطبق است .اکنون سه دوران به صورت زیر را در نظر بگیرید:
و پادساعتگرد حول محور ( zکوچک) دوران میدهیم .در این صورت دستگاه  XYZبه همراه جسم

 ابتدا جسم را به اندازهبه اندازه

-

میچرخد و به وضعیت نشان داده شده در شکل تبدیل میشود.

در مرحله دوم مطابق شکل زیر جسم را به همراه دستگاه ( XYZکه به آن چسبیده است) به اندازه
حول محور ( Xکه اکنون با محور  xزاویه

دارد) دوران میدهیم .اکنون زاویه محور  Zبا  zبرابر

و پادساعتگرد
است و محور Y

در صفحه  xyقرار ندارد.

-

در مرحله آخر جسم را به همراه دستگاه ( XYZکه به آن چسبیده است) به اندازه

و پادساعتگرد حول محور Z

دوران میدهیم.
ت) حاصل این سه دوران را میتوان با ماتریسی مانند )
ث)

،

و

و

را بر حسب

محاسبه کنید.

( نشان داد( .عناصر) این ماتریس را بدست آورید.

