
 به نام خدا 

 ی نجوم کروی ی پیشرفته سواالت تمرینی پیش از آغاز دوره

توانید به این سواالت فکر کنید. ممکن است بعضی را قبالً شنیده باشید. اشکالی ندارد. فکر کنید. فکر کنید. از کسی کمک نگیرید. اگر لطفاً تا می 

از  افتد.مطلب برایتان جا می رفع اشکال،   متوجه پیچیدگی مسائل بشوید. در این صورت بعد ازبرایتان مبهم است، بیشتر به آن فکر کنید. بگذارید خوب  

ی دیگری از  ها مجموعه این مسائل در حین تدریس استفاده خواهم کرد تا بتوانم موضوعاتی را که در نظر دارم بهتر توضیح بدهم. پس از پایان کالس

 آنها این مباحث را بیشتر تمرین کنید.ماند تا با حل  سؤاالت برای شما باقی می 

 سیدامیر موسوی 

 

 ارتفاعی سمتی و هم ، هم مباحث: ضدچرخان  –اول  روز

𝛿ای با  برای ستاره  𝑁°30در شهری با عرض جغرافیایی  نامیم.می 𝜂را   Xی زاویه   PZXدر مثلث کروی   -1 = چه زمانی   𝜂ی بیشینه  20°+

 افتد؟اتفاق می 

کنیم و با تغییر سمت  ی چشمی متصل می ی کروی عکاسی کنیم. دوربین را به دهانه ارتفاعی قصد داریم از یک خوشه -با تلسکوپی با استقرار سمتی -2

شویم  ند دقیقه نوردهی متوجه می چی مورد نظر همواره در مرکز میدان دید قرار بگیرد. پس از خوشه در مدت عکاسی، کنیم که  و ارتفاع کاری می

 اند. دلیل این مشکل چیست؟ ای ثبت نشدههای خوشه به صورت نقطه ستاره 

 کنند؟قرار دارند، کدام یک زودتر غروب می  °20در ارتفاع   𝑁°40هایی که در آسمان ناظر از میان ستاره  -3

𝜙ای که خورشید بر فراز کعبه )در لحظه  -4 = 21°𝑁  بینند، کدام یک شاهد بیشترین می  °10میان ناظرانی که ارتفاع خورشید را  ( قرار دارد، از

 ی جهت قبله با جهت شمال است؟ زاویه

 هایی با هم برابر است؟ های با هم برابر است؟ بعد و طول سماوی چه ستاره میل و عرض سماوی چه ستاره  -5

 کند. عرض سماوی آن چقدر است؟ نوسان می  19ℎو  17ℎای در اثر حرکت تقدیمی طی سالیان طوالنی بین  بعد ستاره  -6

ی عظیمه قرار  الرأس ناظر، به طور همزمان روی یک دایره توانند با سمتکنند، میزمان طلوع می ای دو ستاره که هم های جغرافیایی در چه عرض  -7

 بگیرند؟

زمان نجومی  فرض کنید ارتفاع هستند؟ )سطح زمین، این دو ستاره هم  ی دلخواه داده شده باشد. در کدام از نقاطفرض کنید بعد و میل دو ستاره  -8

 دانیم(.گرینویچ را هم می 

 

 ای، ابیراهی. ای و ماهواره ی قبل، اختالف منظر ستارهتکمیل مباحث جلسه مباحث:  –دوم  روز

 پیمایند؟ منظر، در طول سال یک دایره را می های آسمان به دلیل اختالف کدام یک از ستاره  -1

 گونه اختالف منظری ندارند؟ های آسمان هیچ در روز انقالب تابستانی، کدام یک از ستاره  -2

در این هنگام سمت آن   چقدر است؟ 3𝑅𝑒ای استوایی با شعاع مداری  ی ماهواره کمترین میل قابل مشاهده  𝑆°30در شهری با عرض جغرافیایی   -3

 ر است؟ چقد

بیند. مرکز تعریف کنیم. ناظرمرکز همان چیزی است که ناظر میدو حالت ناظرمرکز و زمین  ،های مختصاتبیایید برای تمام پارامترهای دستگاه  -4

ی مشخص  له ی دلخواه با فاصی یک ماهواره مرکز مقدار همان پارامتر در حالتی است که شعاع زمین را به صفر میل بدهیم. در حال مشاهده زمین 

 مرکز و سمت و ارتفاع ناظرمرکز وجود دارد؟ سمت و ارتفاع زمین ای بین هستیم. چه رابطه 



ی ساعتی ماهواره  زاویه  𝑁°30قرار دارد. چند ساعت پس از عبور باالیی، ناظری در عرض جغرافیایی   3𝑅𝑒ای استوایی در مداری با شعاع ماهواره  -5

 ؟گیرداندازه می  3ℎرا  

 هاست؟ های آسمان ابیراهی ندارند؟ بیشترین ابیراهی مربوط به کدام ستاره ز انقالب تابستانی، کدام یک از ستاره در رو  -6

 

 بعدی، پرسپکتیو، تسطیح ی سه مباحث: نجوم کروی و هندسه –روز سوم 

ی بین دو ها به صورت کامالً متقارن دارای پیوندی با کربن هستند. زاویههیدروژنگاز متان از یک کربن و چهار هیدروژن تشکیل شده است.  -1

 هیدروژن کنار هم از دید کربن چقدر است؟

 های آن را با محاسبات کروی بیابید؟ توانند تعداد تیکه تیکه ببینید. آیا می تصویری از یک توپ چل  -2

2مکعب مستطیلی با ابعاد   -3 × 4 × کند. چه زوایایی را مشاهده  ها نگاه میدر نظر بگیرید. شخصی دقیقاً در مرکز آن قرار دارد به یکی از کنج  8

 کند؟ می

 ها چه خمی است؟ دایره؟ بیضی؟ چی؟ کنند. مسیر رد ستاره ها را ثبت میکه رد ستاره  هاییعکس در   -4

  های موجود در تصویر را بیابیم؟، بعد و میل ستاره درجه(  50)میدان دیدی در حدود  استشده  ثبتکه از بخشی از آسمان   عکسیتوانیم در چطور می  -5

 ای الزم است؟ چه اطالعات اولیه 

  )سمت است.    ارتفاع عمودی    افقی سمت و محور  دهد. محورنشان می   ممکن   ترین شکلبه ساده   ،ارتفاعی  را  -سمتی   مختصات   ، تسطیح  زیر  نمودار  -6

 غربی منفی در نظر گرفته شده است.(  شرقی مثبت و سمت

 

 روز است.ای با میلی دلخواه در یک شبانه ستاره  کنید که هر یک مربوط به مسیرهایی مشاهده می نمودار خم  این  در 

 ها مشخص کنید.خم  ها را بر رویستاره   حرکت الف( جهت

 ای است؟ جغرافیایی )الف( مربوط به چه عرض  ب( نمودار

 ( را بدست آورید.δ6,δ5,δ4,δ3,δ2,δ1δ,7مربوط به هر ستاره )  ج( میل



دو تابع   𝑔و  𝑓انجام داد. که در این روابط،   𝑔(𝑙)با   𝑥  و محور 𝑓(𝜙)با    𝑦  محور کردنمشخص توان بر یک صفحه با  زمین را می  سطح تسطیح -7

 جغرافیایی هستند.  جغرافیایی و طول به ترتیب عرض 𝑙 و  𝜙و 

𝑓(𝜙)ای است که  بینیم به گونهزمین می  از سطح  هایی که معموالًالف( تسطیح = 𝑅𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ𝜙    و𝑔(𝑙) = 𝑅𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ𝑙   ثابت کنید که با این تسطیح .

  شود.طول حفظ می فاصله دو نقطه ی هم 

 

گویند. ظاهراً مبدع این تسطیح ابوریحان  می  ایاستوانهبه این تسطیح، تسطیح  یک کشور را ثابت حفظ می کند. مساحتی تسطیحی بیابید که  شیوه ب(

 بیرونی است. 

𝑓(𝜙)یک کشور را حفظ کند ، با این تفاوت که    )ب( بیابید که مساحت  قسمت  تسطیحی مانند  ج( = 𝑅𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ𝜙    و𝑔    تابعی از𝜙   و 𝑙    باشد. )در واقع

,𝑔(𝑙باید  𝜙) ).را بیابید 

 ی اسطرالب تحقیق کنید.دانید اسطرالب چیست؟ کمی درباره آیا می -8


