Q1-1

Theory

)persion (Iran

دو ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ) ۱۰ﻧﻤﺮه(

ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﮐﻠﯽ را ،ﮐﻪ در ﭘﺎﮐﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻗﺮار دارد ،ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ

ﺑﺨﺶ  Aدﯾﺴﮏ ﭘﻨﻬﺎن ) ۳/۵ﻧﻤﺮه(
اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  𝑟1و ﺿﺨﺎﻣﺖ )ﯾﺎ ارﺗﻔﺎع(  ℎ1در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ در درون ﭘﯿﮑﺮه اﯾﻦ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﯾﮏ دﯾﺴﮏ ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  𝑟2و
ﺿﺨﺎﻣﺖ  ℎ2ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺤﻮر آن ،ﻣﺤﻮر 𝐵 ،ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻣﺤﻮر اﺳﺘﻮاﻧﻪ ،ﻣﺤﻮر 𝑆  ،اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن از ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ و ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ
اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی 𝑆 و 𝐵 را 𝑑 ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﭼﻮب  𝜌1و ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻓﻠﺰ  𝜌2 > 𝜌1اﺳﺖ ﺟﺮم ﮐﻞ دﺳﺘﮕﺎه ،ﺷﺎﻣﻞ
اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﭼﻮﺑﯽ و دﯾﺴﮏ ﻓﻠﺰی داﺧﻞ آن را 𝑀 ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﭼﻮﺑﯽ را از ﯾﺎل روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻐﻠﺘﺪ ﺷﮑﻞ  ۱در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،اﺳﺘﻮاﻧﻪ را در
ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و از ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﺷﮑﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻤﺎی دﺳﺘﮕﺎه ،وﻗﺘﯽ از ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ آن
ﻧﮕﺎه ﺷﻮد را ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ
ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازه و ﻣﺤﻞ دﯾﺴﮏ ﻓﻠﺰی اﺳﺖ
در اداﻣﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻫﺮ ﺟﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاب را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻤﯿﺖﻫﺎی ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص ذﮐﺮ ﺷﺪه در آن ﺑﺨﺶ،
ﮐﻤﯿﺖﻫﺎی زﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
) (

𝑟 1 , ℎ 1 , 𝜌1 , 𝜌2 , 𝑀 .

ﺣﺎل ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ  𝑟2 , ℎ2و 𝑑 را ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ
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ﺷﮑﻞ  ( a ۱ﻧﻤﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪ از ﺳﻤﺖ ﻗﺎﻋﺪه و  ( bاز ﺳﻤﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ 𝑏 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮم ﮐﻞ دﺳﺘﮕﺎه 𝐶 از ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن اﺳﺘﻮاﻧﻪ ،ﻣﺤﻮر 𝑆 ،ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ زﯾﺮ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ
اﺳﺘﻮاﻧﻪ را از ﯾﺎل روی ﯾﮏ ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﭘﺎﯾﺪار ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺣﺎل ﺑﻪ آراﻣﯽ ﯾﮏ ﻃﺮف
ﺳﻄﺢ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽآورﯾﻢ ﺗﺎ زاوﯾﻪ ﺷﯿﺐ ﺳﻄﺢ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  Θ ،۲ﺷﻮد ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ اﺻﻄﮑﺎک اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻐﺰش اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﭘﺲ
از ﯾﮏ ﻏﻠﺘﺶ ﻣﺤﺪود و آرام ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺒﺪار ،در ﻣﺤﻞ ﺗﻌﺎدل ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻏﻠﺘﺶ ،اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه
زاوﯾﻪ 𝜙 ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﺧﻮد ﭼﺮﺧﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺮدهاﯾﻢ
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)persion (Iran
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ﺷﮑﻞ  ۲اﺳﺘﻮاﻧﻪ روی ﺳﻄﺢ ﺷﯿﺒﺪار
A

ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮای 𝑏 ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎی داده ﺷﺪه در ﻋﺒﺎرت ) ،(۱زاوﯾﻪ 𝜙 و زاوﯾﻪ ﺷﯿﺐ ﺳﻄﺢ ،Θ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ
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از اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ 𝑏 را ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
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ﺷﮑﻞ  ۳اﺳﺘﻮاﻧﻪ در ﺣﺎﻟﺖ آوﯾﺨﺘﻪ
ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻟﺨﺘﯽ دوراﻧﯽ اﺳﺘﻮاﻧﻪ 𝐼𝑆 ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن 𝑆 را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺘﻮاﻧﻪ را در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎلﻫﺎﯾﺶ اﻓﻘﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ  ۳از ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﺧﻮد ﻣﯽآوﯾﺰﯾﻢ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ اﻧﺪازه زاوﯾﻪ ﮐﻮﭼﮏ 𝜑 از ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آن را رﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ زاوﯾﻪ اﻧﺤﺮاف 𝜑 دارای ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻨﺎوﺑﯽ ﺑﺎ دوره 𝑇 اﺳﺖ
A

ﻣﻌﺎدﻟﻪی ﺣﺮﮐﺖ 𝜑 را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﻟﺨﺘﯽ دوراﻧﯽ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن 𝑆 آن ،𝐼𝑆 ،را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 𝑇 𝑏 ،و ﮐﻤﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺬﮐﻮر در ﻋﺒﺎرت ) ( ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ در ﻃﯽ ﺣﺮﮐﺖ زاوﯾﻪ اﻧﺤﺮاف 𝜑 ﻫﻤﻮاره ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ

در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎی
ﮐﻨﯿﻢ
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 Aﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺎه دﯾﺴﮏ را در داﺧﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
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)persion (Iran

A

ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮای 𝑑 ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 𝑏 و ﮐﻤﯿﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻋﺒﺎرت ) ( ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﻋﺒﺎرت ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ
ً
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ  Aﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎی  𝑟2و  ℎ2ﮐﻪ
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A

ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﻟﺨﺘﯽ دوراﻧﯽ 𝑆𝐼 ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 𝑏 و ﮐﻤﯿﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻋﺒﺎرت ) ( ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﻋﺒﺎرت ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ
ً
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺴﻤﺖ  Aﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎی  𝑟2و  ℎ2ﮐﻪ

pt

A

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻮق ℎ2 ،و  𝑟2را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 𝑏 𝑇 ،و ﮐﻤﯿﺘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر در ﻋﺒﺎرت ) ( ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
 ℎ2را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  𝑟2ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﺪ

pt

ﺑﺨﺶ  Bاﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﺎن ) ۶/۵ﻧﻤﺮه(
آﻟﯿﺲ ﻓﻀﺎﻧﻮردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﯾﺎر ﻫﻤﯿﺸﮕﯽاش ﺑﺎب ،در ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ،ﭼﺮخ ﻏﻮلﭘﯿﮑﺮی ﺑﻪ ﺷﻌﺎع
𝑅 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺎرن ﺧﻮد ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﮔﺮاﻧﺶ ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺮای ﻓﻀﺎﻧﻮردان اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﻀﺎﻧﻮردان روی
ﻟﺒﻪ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﭼﺮخ ﻋﻈﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺟﺮم ﻣﺎده ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و از ﻣﯿﺪان ﮔﺮاﻧﺸﯽ واﻗﻌﯽ آن ﭼﺸﻢ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﻢ
B

ﺳﺮﻋﺖ زاوﯾﻪای اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ،𝜔𝑠𝑠 ،ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﻫﻤﺎن ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺸﯽ 𝐸𝑔 در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ را
ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ؟
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آﻟﯿﺲ و دوﺳﺘﺶ ﺑﺎب ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯿﺪان ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﺎب ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ آﻟﯿﺲ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎب را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﺮﺧﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر آﻟﯿﺲ ﺟﺮم ﻧﻘﻄﻪای 𝑚 را ﺑﻪ ﻓﻨﺮی ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ 𝑘 ﻣﯽﺑﻨﺪد و دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن وا ﻣﯽدارد
ﺟﺮم ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻓﻘﻂ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮدی ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﻧﻮﺳﺎن در ﺟﻬﺎت اﻓﻘﯽ را ﻧﺪارد
B

ﺑﺎ ﻓﺮض آن ﮐﻪ ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺶ زﻣﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻘﺪار آن 𝐸𝑔 اﺳﺖ ،از دﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮض ﺑﺎب روی زﻣﯿﻦ
اﺳﺖ ﺑﺴﺎﻣﺪ زاوﯾﻪای ﻧﻮﺳﺎن دﺳﺘﮕﺎه ،𝜔𝐸 ،ﭼﯿﺴﺖ؟
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B

از دﯾﺪ آﻟﯿﺲ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺴﺎﻣﺪ زاوﯾﻪای ﻧﻮﺳﺎن دﺳﺘﮕﺎه ،𝜔 ،ﭼﯿﺴﺖ؟

pt

آﻟﯿﺲ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎب ﻫﻨﻮز در ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ دﭼﺎر ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮدن ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺶ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از زﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ آﻟﯿﺲ را از اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی درﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

Q1-4
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ωss

R

ﺷﮑﻞ  ۴اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ
B

ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺑﺮای ﺷﺘﺎب ﮔﺮاﻧﺸﯽ ) 𝑔𝐸 (ℎﺑﺮای ارﺗﻔﺎع ﮐﻮﭼﮏ  ℎﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن
ﺑﺴﺎﻣﺪ زاوﯾﻪای ﺟﺪﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه 𝐸̃𝜔 را ﺑﺎ ﻓﺮض ﺑﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ )ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺧﻄﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ﺷﻌﺎع زﻣﯿﻦ
𝐸𝑅 اﺳﺖ از دوران زﻣﯿﻦ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ

pt

از ﻗﻀﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ آﻟﯿﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ آوﻧﮓ ﻓﻨﺮی درﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺴﺎﻣﺪی ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺑﺎب ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻮﺳﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ
B

ﺷﻌﺎع اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ،𝑅 ،در ﻓﺮض آﻟﯿﺲ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻧﻮﺳﺎن دﺳﺘﮕﺎه ،𝜔 ،ﺑﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ 𝐸̃𝜔 ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮض
ﻗﺮار داﺷﺘﻦ در زﻣﯿﻦ ﯾﮑﯽ ﺷﻮد؟ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 𝐸𝑅 ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ

pt

آﻟﯿﺲ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﻤﺎﺟﺖ ﺑﺎب ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﺪه اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﮐﻮرﯾﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر او ﺑﺮ ﻓﺮاز ﺑﺮﺟﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع
𝐻 از ﮐﻒ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﯽرود و ﺟﺴﻤﯽ را رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ
در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺮﺟﻊ ﭼﺮﺧﺎن ،ﻓﻀﺎﻧﻮردان ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﻣﺠﺎزی ⃗𝐶𝐹 ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﻮرﯾﻮﻟﯿﺲ را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ⃗𝐶𝐹 وارد ﺑﺮ ﺟﺴﻤﯽ
ﺑﻪ ﺟﺮم 𝑚 ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ⃗ 𝑣 در ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﭼﺮﺧﺎن ﮐﻪ دارای ﺑﺴﺎﻣﺪ زاوﯾﻪ ای 𝑠𝑠⃗𝜔 اﺳﺖ ،ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ
) (

𝐹𝐶⃗ = 2𝑚𝑣 ⃗ × 𝜔⃗𝑠𝑠 .

ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯿﺖﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ
𝐹𝐶 = 2𝑚𝑣𝜔𝑠𝑠 sin 𝜙 ,

) (

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ 𝜙 زاوﯾﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﺤﻮر دوران اﺳﺖ اﻣﺘﺪاد ﻧﯿﺮو ﺑﺮ ﻣﺤﻮر دوران و ﺳﺮﻋﺖ ذره ،ﻫﺮ دو ،ﻋﻤﻮد اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ آن از ﻗﺎﻋﺪه دﺳﺖ
راﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ در اداﻣﻪ ،ﺷﻤﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﻬﺖ آزادﯾﺪ
B

ﺑﺎ ﻓﺮض آن ﮐﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﮑﻞ  ،۴ﺻﻔﺤﻪی 𝑦𝑥 ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر دوران اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻮر 𝑦 ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ دوران
اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ اﻓﻘﯽ 𝑥𝑣 و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻓﻘﯽ 𝑥𝑑 ﺟﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺑﺮج ،و در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺑﺮج را در
ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻒ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ارﺗﻔﺎع 𝐻 ﺑﺮج ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺷﺘﺎب اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻀﺎﻧﻮردان در ﺣﯿﻦ ﺳﻘﻮط ﺟﺮم ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ 𝐻 ≪ 𝑥𝑑
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آﻟﯿﺲ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺣﺮف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺮج را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻓﺮض ﻗﺒﻞ
ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎوری او ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻨﺎن رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﺟﺴﻢ درﺳﺖ در ﭘﺎی ﺑﺮج ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﯾﻌﻨﯽ 𝑑𝑥 = 0
B

ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺑﺮای ارﺗﻔﺎع ﺑﺮج ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای آن  𝑑𝑥 = 0ﻗﺎﺑﻞ وﻗﻮع ﺑﺎﺷﺪ

pt

آﻟﯿﺲ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﯿﺮ ﺗﺮﮐﺸﺶ را ﺑﺮای ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن ﺑﺎب ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد او ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﻮرﯾﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﮕﺮش ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ
آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺮﺧﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر او ﭼﯿﻨﺶ اوﻟﯿﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ و اﻧﺘﻬﺎی ﻓﻨﺮ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺷﮑﻞ ) (۵ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪای ﻣﯽﺑﻨﺪد ﮐﻪ آزاداﻧﻪ و ﺑﺪون اﺻﻄﮑﺎک روی ﻣﯿﻠﻪای اﻓﻘﯽ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر 𝑥 ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻓﻨﺮ ﮐﻤﺎﮐﺎن در راﺳﺘﺎی 𝑦
اﺳﺖ و اﻣﺘﺪاد ﻣﯿﻠﻪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻮازی ﮐﻒ اﯾﺴﺘﮕﺎه و ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﺤﻮر دوران آن اﺳﺖ

y=0

d

ﺷﮑﻞ  ۵ﭼﯿﻨﺶ دﺳﺘﮕﺎه
B

آﻟﯿﺲ ﺟﺮم ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻓﻨﺮ را ﺑﻪ اﻧﺪازه 𝑑 ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌﺎدل  𝑥 = 0و  𝑦 = 0ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺳﭙﺲ آن را
رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞ  ۵را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(
• ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺒﺮی ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎی )𝑡(𝑥 و )𝑡(𝑦 را ﺑﺎ ﻓﺮض آن ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺖ 𝑑 𝑠𝑠𝜔 ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ از
ﻧﯿﺮوی ﮐﻮرﯾﻮﻟﯿﺲ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر 𝑦 ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ
• ﻣﺴﯿﺮ ))𝑡(𝑦  (𝑥(𝑡),را رﺳﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮐﻤﯽ ﻣﻬﻢ آن ،ﻣﺜﻞ داﻣﻨﻪ را در ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﺪ

آﻟﯿﺲ و ﺑﺎب ﺑﻪ ﺑﺤﺚﺷﺎن اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
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