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  تمرین سري سرم

  حرکت در دستگاه مختصات نالخت

  134 اتاق /فروردین 19 چهارشنبه روز پایانِ تا چهارم سريِ همراه به تحویل تاریخ

زمین در حال چرخیدن که اما با توجه به این . شودگیري میاندازه 푔 ،زمینیایی زمین در مختصات شتابِ جاذبه .1
و  푅فرض کنید زمین کامالً کروي با شعاع . متفاوت است، °푔 ،ناشی از گرانشاست، این شتاب با شتابِ واقعی 

 .، به دست آورید휆را به عنوان تابعی از عرض جغرافیایی،  푔شتابِ . است 휔ایی سرعت زوایه

 

نسبت به ناظر لخت  휔ایی و هر دو با سرعت زاویه) مطابق شکل(در یک صفحه قرار دارند  퐶2و  퐶1ي دو دایره .2
 푚ایی با جرم ذره. است 퐶1روي  퐶2تصات لخت ثابت شده و مرکز در یک دستگاه مخ 퐶1مرکز . در حرکتند

احساس  푚ایی که جرم نیرویی مجازي. است  퐶1 ،푅⃗(푡)موقعیت ذره نسبت به مرکز . ثابت شده است 퐶2روي 
 .کند را پیدا کنیدمی

 
 

در یک دستگاه مختصات لخت  퐵و میدان مغناطیسی  퐸نیروي وارد بر یک ذره باردار تحت یک میدان الکتریکی  .3
 :برابر است با

퐹⃗ = 푞(퐸⃗ + 푣⃗ × 퐵⃗) 
نشان دهید معادله دیفرانسیلِ حرکت ذره در یک دستگاه . سرعت آن در دستگاه لخت است 푣⃗بار ذره و  푞که 

휔⃗ایی مختصات چرخان با سرعت زوایه = − 2 퐵⃗   براي ،퐵- هاي کوچک عبارتست از  
푚푟̈ = 푞퐸⃗ 

 .معروف است (Larmor) ي الرموراین نتیجه به قضیه. دار حذف شده است- 퐵که به این معناست که جمله  



٢ 
 

 زا زیرگاین تغییر شکل به علت نیروي . است و بنابراین کروي کامل نیست هدمآربکمی زمین در استوا  شکلِ .4
ت نسب(ارتفاع یک نقطه از سطح زمین  نشان دهید. شودمختصات چرخانِ زمین دیده می ایی است که درمرکزي

 :شودبا عبارت زیر داده می) به زمین کروي

ℎ = 푅
푅휔2

6푔 (3푠푖푛2휃 − 2) 

  .ي قطبی استزاویه 휃شعاعِ زمین و  푅که در آن 

 

 بررسی به واهیمخمی مسئله این در هنددمی تشکیل را نیوتونی ايهتلسکوپ از همیم قسمت سهموي هايهآین .5
 .ببینید را مسئله این با مرتبط ویدیوي این ابتدا. بپردازیم همويس سطوح به دستیابی ينحوه و
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 حال در 푧 حورم حول °휔اي  زِاویه سرعت با که گیریم می نظر را مایع از ظرفی مسئله این بررسی رايب.آ
 نظر در را ندکمیدوران 푧  حورم حول °휔اي زاویه سرعت همان با که الختین ختصاتم دستگاه. دباش رخشچ

 را مایع از 푑푚جرمیِ  جزء. است پایدار ترازمندي ي مسئله یک ختصاتی،م دستگاه نینچ دید از مسئله. بگیرید
 .دکنی مشخص را رمیج جزء این بر شده وارد نیروهاي و بگیرید نظر در باشد نآ سطح در که

 یک چرخانِ مایع ینا سطح که دهید نشان ها نآ حل با و بنویسید را یرون معادالت رازمندي،ت رطش اعمال با. ب
 .کند می ایجاد را همويس سطحِ

 퐿푖푞푖푢푑 푀푖푟푟표푟 푇푒푙푒푠푐표푝푒 هاآن به که شودمی استفاده مایع هاي آینه از هاپ تلسکوپ از بعضی رايب. پ
 تشکیل براي زمال چرخشِ يازاویه سرعت. اندشده درست جیوه از رپ رخانچ استخرِ یک از هاآینه آن و ویندگمی
   .دآوری بدست را متر 10ِ کانونی ي فاصله با ياآینه

  

 .آونگ فوکوي دانشکده را حساب کنیدي تناوبِ دوره. درجه است 35عرض جغرافیایی تهران در حدود  .6

  


