
  :ختدستگاه مرجع ل

يعنـي  . شود  دستگاه مرجع يعني محورهاي مختصاتي كه حركت جسم نسبت به آنها سنجيده مي            

هاي مرجعي كـه    دستگاه. كند  حركت جسم را نگاه مي    ناظر روي مركز اين چهارچوب مختصات نشسته و         

ويژگـي  . شوند   مي خت ناميده هاي مرجع اينرسيال يا ل    شود، دستگاه   اول نيوتن مشاهده مي   در آنها قانون    

خـت در  مين را به عنوان يك دستگاه مرجـع ل مثالً در اكثر مواقع ز    . اين دستگاه شتابدار نبودن آن است     

مـثالً  . ها وجـود دارد  و تعداد نامحدودي از ايـن دسـتگاه  خت نيستا زمين تنها مرجع لام. گيرند  نظر مي 

)كه با سرعت    قايقي   )V
r

 به طور .خت ديگر باشدتواند يك دستگاه مرجع ل  ميشود ور مي  ثابت از ساحل د    

 الخط انتقـالي  حركت مستقيم   ) مثل زمين (خت ديگر   گاه مرجعي كه نسبت به يك دستگاه ل       كلي هر دست  

ه    حركـت كنـد  avمثالً اگر همين قايق با شـتاب   .خت استيكنواخت داشته باشد نيز دستگاه ل    ديگـر ـب

  .خت معتبر نيستدستگاه مرجع لن عنوا

ه   لتواند يـك دسـتگاه مرجـع     شود، زمين مي كه روي زمين انجام مي  در حد آزمايشهايي     خـت ـب

تر و يا بيرون از سطح زمين اين فرض معتبر نيست، چون زمين يك         هاي دقيق حساب بيايد اما در آزمايش    

شـود     اين دو حركت باعث مي     .حركت دوراني حول محور خود و يك حركت چرخشي دور خورشيد دارد           

ه عنـوان    آيد كه نميزمين از ديد ناظري كه مثالً روي خورشيد نشسته يك جسم شتابدار به نظر       تواند ـب

خـت در   به عنوان مرجـع ل    خورشيد يا يك ستاره     در چنين آزمايشهايي    . ر نظر گرفته شود   خت د مرجع ل 

 نيست چون خورشيد همراه منظومه شمسي       شوند كه البته باز هم اين يك انتخاب اساسي          نظر گرفته مي  

به عنوان مثـال زمـين گرچـه      . آيد  ا اين مالحظات اصوالً به كار نمي      ام. كند  در داخل كهكشان حركت مي    



    از .ند است كه معموالً قابل مـشاهده نيـست  ا سرعت حركت آن چندان كُ   داراي حركت چرخشي است ام 

شوند توسط فوكو دانشمند فرانسوي انجام  ه در آن اثر چرخش زمين در آن ديده مي    هايي ك جمله آزمايش 

شد كه توانست آونگ بلندي بسازد كه بدون آنكه در اثر مقاومت هوا متوقف شود مدام نوسان كند ايـن                   

كـه بعـد از   شـود بطوري  تش در طي روز عوض مـي آونگ كه به اسم آونگ فوكو معروف است صفحة حرك     

اين در حالي است كه آونگ در قطـب          (يك دور كامل عوض شده است      صفحة حركت آن     حدود يك روز  

 به علت حركت چرخشي زمين  اين تغيير به خاطر وجود نيروهاي مجازي است كه.)زمين نصب شده باشد  

گ مـي            شوند و   له مي وارد مسئ  كـه  دهنـد   يك حركت مماسي عمود بر صفحه نوسان آونگ به گلولة آوـن

نمونة اين آونگ در سـاختمان      . شود  خت مشاهده مي  در اينجا به عنوان يك ناظر غيرل       توسط ناظر زميني  

  .دانشكدة فيزيك دانشگاه صنعتي شريف نصب شده است

  

                                                            

   مسير وزنه آونگ فوكو در نيمكره شمالي-1شكل

  



  

  ختمان دانشكدة فيزيك دانشگاه صنعتي شريف  نصب شده در سا فوكو آونگ-2شكل

  

داد نيروهايي كه به ذره عتخت اين است كه نوع و هاي مرجع له عنوان نكتة آخر در مورد دستگاهب

فقط در توصيف حركت ذره هر كدام يـك    . خت يكسان است  شود براي تمام دستگاههاي مرجع ل       يوارد م 

مـثالً طنـاب در   . شوند له اين دو وضعيت به هم تبديل مي   بينند كه با تبديالت ساده گالي       حركت از آن مي   

كشي كه در مورد آن در فصل قانون اول نيوتن بحث شد از ديد ناظر درون قايق ساكن و از               مسابقة طناب 

      يدينـاميك ر دو ناظر طناب را در حـال تعـادل   ا هديد ناظر روي ساحل در حال حركت يكنواخت است ام 

  .بينند مي

  

  

  


