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تمرین حل مهر-کالس 16 دوشنبه تحویل: مهلت

کروي هندسه
آن) اضالع a, b, c و مثلث رئوس A,B,C).کنید اثبات را کروي مثلث در کسینوس ها رابطه -1

cos a = cos b cos c+ sin b sin c cosA

با: است برابر R شعاع به کره اي روي بر کروي مثلث مساحت کنید ثابت -2

S = (A+B + C − π)R2

ستاره شناسی”. ”مبانی کتاب از کهکشانی) مختصات دستگاه با (آشنایی 2 .7 و شهر) دو بین مسیر ترین (کوتاه 2 .1 تمرینات -3

شبانه روز طول در آسمان چرخش
طول در ستارگان جابجایی به اگر می شود. عوض آسمان در اجرام موقعیت زمین وضعی دوران دلیل به روز شبانه یک طول در
نقطه این می روند. افق زیر به گاهی دوران این اثر در و می کنند دوران نقطه یک حول آن ها همه می رسد نظر به کنید، دقت شب

دارد. قرار نقطه این در تقریبا قطبی ستاره و است سماوي کره شمال قطب
ستاره کردن پیدا (با است. ناظر جغرافیایی عرض برابر و ثابت همواره سماوي) شمال قطب (یا قطبی ستاره ارتفاع دهید نشان الف)
کردن پیدا است؟(با چقدر قطبی ستاره سمت بزنید). تخمین مکان هر در را جغرافیایی عرض می توانید آن ارتفاع تخمین و قطبی

کنید.) پیدا می توانید را جغرافیایی جهت هاي قطبی ستاره
میل براي شرطی نمی کنند. غروب هیچ گاه زمین وضعی دوران اثر در که می شود گفته ستارگانی به قطبی دور ستارگان ب)

باشند. قطبی دور ϕ جغرافیایی عرض ناظر براي که بیابید ستارگانی
درجه 35 .5 جغرافیایی (عرض تهران براي نمی کنند. طلوع گاه هیچ که دارند وجود هم قطبی اي دور ستارگان ناظري هر براي ج)
رصد قابلیت نظر از است؟ مشاهده قابل تهرانی ناظر براي آسمان کل درصد چند بیابید. ستارگان این میل براي شرطی شمالی)

است؟ بهتر خانه رصد احداث براي جغرافیایی عرض هاي چه آسمان، از بزرگتري کسر

استوایی و محلی مختصات هاي تبدیل
زمان در و خاص ناظري براي بهاري اعتدال نقطه ساعتی زاویه به (Local Sidereal Time-LST) محلی نجومی ساعت

می شود. تعریف خاص
دهید نشان بعد و ساعتی زاویه تعریف به توجه با الف)

LST = RA+HA

24 تا 0 از روز شبانه طول در محلی نجومی ساعت است. آن ساعتی زاویه HAو سماوي جرم یک بعد دهنده نشان RA که
می کند. تغییر ساعت

درجه 36 جغرافیایی عرض در ناظري براي است RAsun = 3h خورشید بعد که تاریخی در و LST = 5h لحظه در ب)
کنید. محاسبه را خورشید ارتفاع) و (سمت محلی مختصات شمالی

کنید. محاسبه مجددا را خورشید ارتفاع و سمت ساعت دو گذشت از پس ج)
کنید. حساب تاریخ این در و ناظر این براي را شبانه روز طول در خورشید ارتفاع بیشترین و سمت بیشترین د)

می شود. تعریف خورشید غروب تا طلوع بین زمانی فاصله روز طول کنید. محاسبه ناظر و تاریخ این براي را روز طول ه)
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