
 
 

ست. تِ چپ رفتِ ا     تِ جلَ ٍ       کٌذ کِ  خلثاًٖ در قسوتٖ از هس٘ر پرٍازش تَجِ هٖ -1

ًسثت تِ ًگرش جغراف٘اِٖٗ  کَفِ َّاپ٘وا(-راستتالِ -جلَدستگاُِ الثتِ در اٗي هس٘ر ًگرش خلثاى)

 (Azimuth) سوتِ ثاتت هاًذُ ٍ دارإ زاٍٗٔ(    پاٗ٘ي)-شرق-شوال تذاٍل ٗعٌٖ دستگاُِه

𝜓 𝜃 (Elevation) فرازٍِ زاٍٗٔ        𝜑 (Bank) کجٍِٖ زاٍٗٔ        تَدُ است.      

خلثاى ت٘اى  دستگاٍُ جاتجاٖٗ هرتَط را در  اٗذ در شکلٖ گَٗا ٍ سادُ تکش٘ذ کِ ٗافتِاتتذا تصَرٕ 

 .کٌ٘ذ

در اداهِ قصذ دارٗن هحاسثِ کٌ٘ن کِ از دٗذ جغراف٘اٖٗ، پرًذُ چقذر رٍ تِ شوال ٍ چقذر رٍ تِ شرق 

هاترٗس تثذٗل از ت٘اىِ خلثاى تِ ت٘اىِ  ،تذااتدر اداهِ، ٍ چقذر تِ پاٗ٘ي رفتِ است! ترإ اٗي هٌظَر 

جغراف٘اٖٗ را تِ دست آٍردُ ٍ سپس تا ضرب آى در ت٘اى خلثاى، ت٘اى آى را در جغراف٘ا تِ دست 

 آٍرٗن. هٖ

 

 ها را ازإ را کِ  اتتذا سِ هاترٗس دٍراى سادُ ،کِ هاترٗس تثذٗل هَرد ًظر را تِ دست آٍرٗنترإ اٌٗ -2

کٌ٘ن تا  ترد، تِ دست آٍردُ ٍ سپس پشت سر ّن ضرب هٖ دستگاُ جغراف٘اٖٗ تِ دستگاُ خلثاى هٖ

در تاال از سِ دٍراى سادُ سخي رفتِ کِ ها ّر ٗک را تِ دقت شرح  هاترٗس دٍراى کلٖ تِ دست آٗذ.

ٕ 3 اٍلٖ: دٍراًٖ حَل هحَر آٍرٗذ. را تِ دست هٖ دّ٘ن ٍ شوا هاترٗس درٍاى هرتَطٔ ّر ٗکٖ ه

  . ًاه٘ن هٖ E کِ رسذ تِ دستگاّٖ هٖ 𝜓تاًذازٓ  (n)جغراف٘اٖٗ
)راٌّواٖٗ: در را تِ دست آٍرٗذ.  

 Eٕ 2دٍهٖ: دٍراًٖ حَل هحَر  ّإ هاترٗس هرتَطِ چِ ّستٌذ!( کالس آهَختِ شذ کِ ستَى

  ًاه٘ن.  هٖ F رسذ کِ هٖکِ تِ دستگاّٖ  𝜃تاًذازٓ 
 1دٍراًٖ حَل هحَرسَهٖ:  را تِ دست آٍرٗذ.  

F  ٓتاًذاز𝜑 (کِ تِ دستگاُ خلثاىpٖه ) را تِ دست آٍرٗذ.    . رسذ 

 

  حال تَجِ کٌ٘ذ کِ :  -3
    

    
    

هاترٗس تثذٗل ت٘اى از خلثاى تِ جغراف٘ا را تازإ  ٍ    

 کٌ٘ذ.زٍاٗإ کلٖ تِ دست آٍردُ ٍ سپس زٍاٗإ دادُ شذُ را جاٗگسٗي ًوَدُ ٍ هحاسثِ 

 

 پرًذُ چقذر رٍ تِ شوال ٍ چقذر رٍ تِ شرق ٍ چقذر تِ پاٗ٘ي رفتِ است؟حاال هحاسثِ کٌ٘ذ کِ  -4

 با نام او

 1فیزیک 
  ّا ّإ گًَاگَى ٍ هاترٗس تثذٗل ت٘ي دستگاُجاتجاٖٗ از دٗذ ًگرش

 
  ح٘راًٖ ًَترٕهذرس:

 :اًجام هٌاسة ٌّگام 

 ّفتٔ تعذتا 

 داًشکذُ هٌْذسٖ ترق
٘ستنگرٍُ کٌترل ٍ س  


