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پاسخنامه آزمون جامع ( سری دوم )

اعضای تیم به ترتیب حروف الفبا :
سینا بلوکی

امیراحسان علیزاده

امیرحسین ستوده فر

عباس فروزان نژاد

عماد صالحی

زهرا فرهمند

پریماه صفریان

علیرضا ملکی

شایان عزیزی

محمد علی نادمی

 پاسخنامه سوال یک :

 پاسخنامه سوال دو :

 پاسخنامه سوال سه :

 پاسخنامه سوال چهار :

 پاسخنامه سوال پنج :
𝜃

برای حل سوال ابتدا مقیاس نقشه را بدست میآوریم ،ضوابط تسطیح اسطرالب  𝑟 = 2𝑅 tan( 2) :و 𝑙 = 𝛼
با توجه به نقشه شعاع دایرهاستوا برابر  6.1 cmاست ( 2𝑅 = 6.1 𝑐𝑚 :ضریب مقیاس تسطیح اسطرالب)
سپس نقاط  Aو  Bرا روی نقشه مشخص میکنیم و همچنین دایرهصغیره مربوط به عرضجغرافیایی 𝑁 60°را رسم میکنیم :
𝑚𝑐 𝑟 = 6.1 ∗ tan(15°) = 1.6
دایرهای به شعاع  1.6 cmو به مرکزیت . P

برای مرحله بعد چون سوال گفته است که از هیچ رابطه مثلثات کروی استفاده نکنیم میبایست دایرهعظیمه گذرنده از  Aو Bرا
تنها با رسم ،بکشیم بدون هیچ محاسبهای .در کل برای رسم دایرهعظیمه گذرنده از دو نقطه در تسطیح اسطرالب یک راه این
است:
نقطه قطب واقعی این دایرهعظیمه محل تالقی افقهای دو نقطه  Aو  Bاست .بنابراین ابتدا الزم است دوایرعظیمه افقهای  AوB
را رسم کنیم ،مختصات محل مرکز دایرهعظیمه به قطب  Aرا 𝐴 𝑟0و شعاع این دایرهعظیمه را 𝐴 𝐷0فرض کنید .با استفاده از
ضوابط تسطیح اسطرالب داشتیم برای یک دایرهصغیره دلخواه به شعاع 𝜓 و فاصله مرکز دایرهصغیره از قطب  𝜃0روی سطح کره
داریم :
sin 𝜃0
𝜓 cos 𝜃0 + cos

𝑅𝑟0 = 2

𝜓 sin
𝜓 cos 𝜃0 + cos

𝑅𝐷0 = 2

در نتیجه برای افق نقطه  Aداریم  𝜓 = 90° :و 𝐴𝜙 𝜃0𝐴 = 90° −
𝑚𝑐 𝑟0𝐴 = 21.7
𝑚𝑐 𝐷0𝐴 = 22.1
و برای رسم افق نقطه  Bداریم :
𝑚𝑐 𝑟0𝐵 = 6.9
𝑚𝑐 𝐷0𝐵 = 9.2
فقط نکتهای که برای رسم وجود دارد این است که یحتمل پرگار شما در این حد توان ندارد! برای رسم قطاعی از دایرهعظیمه که
نیاز دارید میتوانید به جای پرگار از خطکش استفاده کنید! (مرکز را مشخص میکنید و در جهات مختلف هر چند درجه از مرکز
به فاصله شعاع دایره نقطه گذاری میکنید! این نقطههایی که گذاشتید باید روی دایرهعظیمه باشند پس میتوانید با گذراندن یک
خم از روی این نقاط دایرهعظیمه رو رسم کنید .در شکل زیر افقهای نقاط  Aو  Bرسم شدهاند و همچنین قطبِ دایرهعظیمهها در
رسم نیز با نقاط 𝐵𝑃 و 𝐴𝑃 مشخص شدهاند.

محل برخورد افقها در رسم با نقطه  Lمشخص شدهاست .این نقطه قطب محل واقعی قطب دایرهعظیمه گذرنده از نقاط  Aو B
است( .منظور از واقعی این است که میدانید در تسطیح اسطرالب وقتی روی کره قطب دایره عظیمه(یا صغیره!) از مرکز تسطیح
( )Pبه مقدار مثال  𝜃0فاصله دارد ،نقطه مرکز دایره تسطیح شده به فاصله
فاصله

sin 𝜃0

𝜃0
2

 2𝑅 tanاز نقطه  Pدر صفحه تسطیح نیست ،بلکه به

𝜃  𝑟0 = 2𝑅 cosاست که 𝜓 شعاع دایره صغیره روی کره است .من در این پاسخنامه به مرکز دایره تسطیح شده

𝜓 0 +cos

میگویم قطب دایره صغیره/عظیمه تسطیح شده  ،و به محل قطب که به مقدار
تسطیح) میگویم قطب "واقعی" دایرهصغیره/عظیمه).

𝜃0
2

 2𝑅 tanاز نقطه  Pفاصله دارد (روی صفحه

میدانیم قطب دایره تسطیح شده باید از هر دو نقطه  Aو  Bبه یک مقدار باشد ،بنابراین قطب دایرهعظیمه تسطیح شده باید روی
عمود منصف خط  ABدر صفحه تسطیح باشد .با توجه به اینکه سمت قطب واقعی دایرهعظیمه و قطب دایره تسطیح شده در
تسطیح یکسان است ،محل برخورد خط  PLو عمودمنصف  ABمحل قطب دایرهعظیمه تسطیح شده است( .نقطه  𝑃𝑀′در شکل
زیر)

حال که مرکز دایره را پیدا کردیم و خب شعاع دایره نیز برابر مقدار 𝐵  𝑃𝑀′ 𝐴 = 𝑃𝑀′است ،با همان خطکش(!) دایره عظیمه
گذرنده از  Aو Bرا رسم میکنیم .این دایره عظیمه دایره عرض جغرافیایی 𝑁 60°را در نقطهای قطع میکند ،که آنرا  Oنام-
گذاری میکنیم( .شکل زیر)

نقطه  Oهمان نقطهایست که در صورت سوال گفته انگار پرندگان از آن بازتاب میشوند.همچنین در صورت سوال گفته شده ادامه
مسیر پرندگان از نقطه بازتاب شده  Oبرابر ادامه مسیری ست که باقی مانده ،یعنی برابر مقدار طول  OBاست .توجه کنید برای

اینکه بتوانید سوال را زود حل کنید نیاز هست که از یک رابطه مثلثات کروی برای این بخش استفاده کنید تا فاصله زاویهای بین
نقاط  Oو  Bرا بدست آورید( .یک کسینوسها) ولی اگر بخواهیم اصال از روابط مثلثات کروی استفاده نکنیم میشود فاصله زاویهای
بین دو نقطه را در تسطیح اسطرالب اینگونه یافت؛ افقهای دو نقطه  Oو  Bرا رسم میکنیم(با همان خطکش) و بعد زاویه بین
مماسهای دو دایره در نقطه تالقی دو دایره میشود زاویه بین دو نقطه  Oو( . Bزاویه بین قطبهای دو دایرهعظیمه برابر زاویه
بین این دو دایره عظیمه میباشد).
از هر کدام از راهها که برویم زاویه بین  Oو Bبرابر است با ( ∠𝑂𝐵 = 69° :شکل زیر)

(در شکل نقطه 𝑂𝑃 قطب تسطیح شده افق  Oمیباشد و نقطه  Fمحل تالقی افق های  Oو  Bمیباشد).

حاال که فاصله زاویهای بین نقاط  Oو  Bرا بدست آوردیم ،چون ادامه مسیری که از نقطه  Oبازتاب میشود برابر  OBاست ،یک
دایرهصغیره به شعاع 𝐵𝑂∠ =  𝜓 = 69°و قطب  ) 𝜃0 = 30°( Oرسم میکنیم.

نقطه ادامه مسیر نقطهایست روی دایره خطچین (به فاصله  69°از نقطه  Oروی کره) .مثال آن نقطه را ’ Qفرض کنید ،بین نقاط
 Oو ’ Qباید یک دایره عظیمه رسم شود (ادامه مسیر) که زاویه بین مماس بر مسیر قرمز رنگ و خط  POدر نقطه  Oبرابر با زاویه
بین دایره عظیمه تسطیح شده و خط  POدر نقطه  Oباشد( .دقیقا انگار بازتاب شدهاند)
در نتیجه برای یافتن نقطه ’ Qمحل تالقی دایره خطچین با مسیر قرمز را  Qمیابیم ،قرینه نقطه  Qنسبت به  OPرا میابیم ،آن
نقطه ،نقطه ’ Qاست( .شکل صفحه بعد)

حال هم نقطهی ابتدای مسیر Aرا داریم هم نقطه  Oرا داریم هم نقطه ’ . Qدایره صغیره گذرنده از این سه نقطه را رسم میکنیم.
برای اینکار عمود منصف خط گذرنده از  OAو ’ OQرا میکشیم محل برخورد عمود منصفها مرکز دایره گذرنده از این سه نقطه
میباشد .سپس دایرهصغیره را راحت رسم میکنیم( .شکل صفحه بعد)
محل مرکز دایره صغیره گذرنده از این سه نقطه محل مرکز تسطیح شده دایره صغیره گذرنده از این سه نقطه روی سطح کره است.
برای یافتن محل واقعی مرکز دایره صغیره باید یک دو معادله دو مجهول حل کنیم :
از روی نقشه مقدار  PTبرابر  4.8 cmاست ،و مقدار شعاع دایرهصغیره تسطیح شده ( )ATبرابر  3.2 cmاست .برای این مقادیر
بین 𝑇 𝜃0و 𝑇 𝜓0دو معادله داریم :
𝑇sin 𝜃0
𝑅𝑟0𝑇 = 2
𝑚𝑐 = 𝑃𝑇 = 4.8
𝑇cos 𝜃0𝑇 + cos 𝜓0
𝑇sin 𝜓0
𝑅𝐷0𝑇 = 2
𝑚𝑐 = 𝐴𝑇 = 3.2
𝑇cos 𝜓0𝑇 + cos 𝜃0
با حل این معادله 𝑇 𝜓0و 𝑇 𝜃0بدست میآید :
𝜓0𝑇 = 38°
𝜃0𝑇 = 67.4°
بنابراین 𝑁 𝜙𝑇 = 90° − 67.4° = 22.6°و با استفاده از تسطیح  Δ𝑙 = 40°که 𝐸. 𝑙 𝑇 = 𝑙𝐴 + Δ𝑙 ≈ 117°

به این دلیل ( Tمحل قرارگیری رادار) را مرکز دایرهصغیرهای که از سه نقطه ’ A,O,Qمیگذرد را انتخاب کردیم چون نقطهایست
که از هر سه این نقاط کمترین فاصله را دارد .و همچنین تمام مسیر در این دایرهصغیرهای که رسم شد قرار دارد.

موفق باشید ...

