اثر کوریولیس
علی نصر ()4347929
سرع چرخش محور مختصات ثاب نباشد ،نیروی اویلر مشاهده می شود.

 -1مقدمه []1
اثر کوریولیس 1یک شبه نیرو است کته باعت انحترا اجستا در حتا

تما سه نیرو متناس با جر جس می باشد .نیروی کریولیس متناست بتا

حرک به بیرون از راستای خط راس  ،از دید یک ناظر درون یک دستگاه

سرع چرخش و توان دو نیروی گریز از مرکز می باشد .نیروی کریولیس

چرخان می شود .تأثیرات این نیرو را می توان بته وضتو در تعیتین جهت

در جه عمودی با محور چرخشی و با سرع جس در محتور مختصتات

جریانات جبهه های آب و هوایی ستیارات دیتد .ایتن اثتر توستط «گاستاار

چرخش متناس می باشد .نیروی گریز از مرکز به ستم ختار در جهت

گوستاو کوریولیس» 3مهندس و ریاضیدان فرانسوی در قرن  . 14کشت

چرخش حرک می کند و بافاصله جس از محور مختصتات چرخشتی نیتز

شد .این نیرو بهصورت معادله ( )1ارائه میشود.

متناس می باشد .این سه نیروی مضا در رده نیروهای اینرسی ،نیروهای

()1

موهو و یا نیروهای ساختگی می باشند .ایتن نتا مگتااری در جهت فنتی

FC  2m  v

می باشد و به معنای ساده تر ،این نیروها در مختصات اینرسی نامشتخ

و

ناپدید میباشند.

در فیزیک ،اثر نیروی کریولیس یک انحرا مشهود حرک اشیا ،هنگتامی
که اشیا در یک محور مختصات چرخش قرار دارد ،می باشد .برای مثا  ،دو

معادالت مربوط به نیروی کریولیس در سا  1۳2۱توستط یتک دانشتمند

بچه را در دو سم مخال یک چرخ فلک گردان در نظتر بگیریتد کته دو

فرانسوی به نا گاساارد گوستاو کوریولیس در ارتباط بتا هیتدرودینامیک و

توپ نیز در اطرا آن متصل بوده و می چرخند .از دید کودکان ،مسیر توپ

همچنین در معادالت جزرومدی پیرسیمون الپالس 2در  ،177۳منتشر شد.

از پهلو به صورت منحنی در آمده و به وسیله نیتروی کریتولیس انحنتا پیتدا

بهتازگی در قرن بیست  ،معادالت نیتروی کریتولیس در زمینته هواشناستی

کرده اس  .از دید سه بعدی انحرا با چرخش پادساع گرد چترخ وفلتک،

مورد استفاده قرار گرفتند.

به سم راس اس  .در صورت چرخش ساع گرد چرخ وفلتک ،انحترا

شاید معمو ترین دستگاه مختصات محور چرخشتی زمتین باشتد .حرکت

به سم چپ میباشد.

اشیا در سطح زمین باشد .حرک اشیا در سطح زمین نیتروی کریتولیس را
ناشی می شوند که در نیمکره شمالی به سم راس و در نیمکتره جنتوبی
به سم چپ متمایل شده و به نظر می رسند .در واقع در استوا ،حرک بته
سم غرب یا شرق بروی خط استوا بتاقی متی مانتد .حرکت اولیته یتک
پاندو در هر جه منجر به حرک در یک مسیر دایره ای میشود .حرک
هوا در جو و آب در اقیانوس نمونه های مشتهودی ایتن رفتتار متی باشتند.
همانند جریان مستیی از محیط پرفشار بته کت فشتار ،همچنتین در یتک
زمین غیر چرخنده ،بادها و روند جریانشان ،در شما خط استوا بته ستم
راس و در جه جنوب خط استوا به سم چپ جریان می یابند .ایتن اثتر
برای چرخش سی کلونهای بزرگ جوابگو میباشد.

شکل  :1در دستگاه مرجع لخ (بخش باالی تصویر) گلولهی سیاه رنگ در مستیری مستتیی بتر
روی صفحهی گردان با اصطکاک ناچیز حرک می کند؛ امتا بیننتده (نیطتهی قرمتز) کته بتر روی
دستگاه مرجع چرخان (غیر لخ ) ایستاده اس (بخش پایینی تصویر) بته ستب اثتر کوریتولیس و
نیروی گریز از مرکز ،شیء را در حا حرک در مسیری خمیده میبیند.

 -2تاریخچه
گاساارد گوستاو کریولیس میاله ای را در زمینه بازده انتریی ماشتین هتا بتا

قوانین حرک نیوتن در مورد حرک شتی در مختصتات اینرستی داللت

قسم های چرخنده ،مانند چرخ های آبی منتشتر کترد .ایتن میالته شتامل

می کند .هنگامی کته قتوانین نیتوتن بته مختصتات چرخشتی تعمتی داده

نیروهای کاربردی می باشد که در مختصات چرخشتی شتناخته متی شتوند.

می شود ،نیروی کریولیس با نیروی گریز از مرکز مشتاهده متی شتود .اگتر

کریولیس این نیروهای کاربردی را بته دو گتروه تیستی کترد .گتروه دو

Coriolis effect
Gaspard-Gustave Coriolis

1
2

Pierre-Simon Laplace

1

3

شامل نیرویی که از حاصل ضرب ختارجی سترع زاویته ای یتک سیستت

عالم منفی ناشی از تعری سنتی حاصلضرب ضتربدری (قتانون دست

مختصتتات و تصتتویر ستترع ذرات در یتتک میطتتع عمتتودی بتتا سیستتت

راس ) و قرارداد عالم ها برای بردارهای سرع زاویهای میباشد .دومین

محورهای چرخشی می باشد .کریولیس با رجوع به ایتن نیروهتا همچنتین

مورد ،تغییر سرع در فضا می باشد .مکتان هتای مختلت در یتک محتور

ترکی نیروی گریز از مرکز ،در قیاس با نیروی گریز از مرکز در گروه او

مختصات چرخان سرع های متفاوتی دارنتد (هماننتد دستتگاه مختصتات

واقع می شوند .در قرن بیست این اثر به «شتاب کریتولیس» معترو بتود.

لختی)؛ بهعبارتدیگر برای یک جس جابجایی در خط مستیی حرک باید

در . 1414به نیتروی کریتولیس ارجتاع داده متی شتد و در  1434نیتروی

شتابدار باشد ،برای این که سرع از نیطه ای بته نیطته دیگتر بتا میتادیر

کریولیس نامیده شد .در  1۳1۱ویلیا فر وجود یک سلو چرخنده (دوار)

مساوی در دستگاه مختصات تغییر می کند .این اثر (نیتروی کریتولیس) بتا

در ارتفاع میانه هوا متأثر از نیروی کریولیس برای ساخ بادها را پیشتنهاد

ستترع زاویتتهای (کتته ستترع نستتبتی دو نیطتته متفتتاوت را در دستتتگاه

کرد .فهمیدن سینماتیک چگونگی اثر واقعی چرخش زمین بر جریتان هتوا

مختصات چرخان تعیین میکند) و با مؤلفه سترع جست در یتک میطتع

مه ترین قسم در ابتدا میباشد .قبالً در قرن نوزده وسیعترین مییتاس

عمودی با محور چرخش (که چگونگی جابجتایی ستریع آن را بتین نیتاط

بزرگ برهمکنش نیروی گرادیان فشاری و نیروی واکنشی کته در نهایت

تعیین میکند) متناس میباشد.

جر هوا موج حرک در خط ه فشار میشود را فهمیدند.

 -4واحد طولی و عدد راسبی

 -3دالیل و سببها

4

واحدهای زمان ،مکان و سرع در تعیین نیتروی کریتولیس بستیار مهت

اثر کریولیس تنها زمانی که از دستگاه مختصات چرخشی استفاده می شتود

می باشند .دوران در سیست توسط عدد راسبی تعیین می شود که متناس با

وجود دارد .در مختصات چرخشی این اثر همانند یک نیروی واقعتی عمتل

سرع سیستت  U ،کته نیتروی کریتولیس ، f  2 sin  ،در آن بته

می کند .هر چند نیروی کریولیس یک حال اینرسی می باشتد و بته منشتأ

وجود میآیتد و واحتد طتو  ،L ،در حرکت متیباشتد و برابتر معادلته ()3

جس  ،تناس و ...ربطی نتدارد .همچنتین بترای مثتا در متواردی بترای

میباشد.

نیروهای الکترومغناطیسی یا اتمی متی باشتد .از یتک دیتدگاه تحلیلتی بتا

U
Ro 
fL

()3

استفاده از قانون دو نیوتن در یک سیستت چرخشتی ،نیتروی کریتولیس
الز و ضروری می باشد ،اما این نیرو در یک دستتگاه مختصتات اینرستی

عدد راسبی متناس با اینرسی و نیروی کریولیس می باشد .کوچتک بتودن

بدون شتاب وجود ندارد.

عدد راسبی نشان دهنده تأثیر زیاد سیست از نیروی کریولیس و عدد راسبی

در جو ،یک سیست چرخشی (زمین) به همراه نیروی کریولیس خود ،یتک

بزرگ نیز نشاندهنده حک فرما بودن نیروهای اینرسی در سیست میباشد.

مختصات (قال ) طبیعتی بترای بیتان و شتر جابجتایی هتوا ،نستب بته

برای مثا  ،در گردبادها ،عدد راسبی بزرگ ،در سیست های ک فشار ،ایتن

مختصات فرضی ،بدون چرخش و اینرستی بتدون نیروهتای کریتولیس را

عدد کوچک تر و در سیست های اقیانوستی دستتورالعمل مشتابهی دارد .در

نشان می دهد .در مسیر طوالنی و جه دید توپخانه برای چرخش زمتین،

نتیجه ،در گردباد نیروی که کریولیس ناچیز بوده و متعاد میان نیروهتای

بر اساس نیروی کریولیس میباشد .این مثا ها جزئیات بیشتری را در زیتر

فشار و گریز از مرکز می باشد .در سیست های کت فشتار ،نیتروی گریتز از

شر می دهد .شتاب ناشی از نیروی کریولیس از دو مورد تغییر در سترع

مرکز ناچیز بوده و تعاد میان نیروی کریولیس و فشار هوا برقرار می باشد.

سر چشمه میگیرد که نتیجه چرخش میباشد:

در اقیانوس ها هر سه نیرو قابل لحاظ می باشند .یک سیست جوی متحرک
 U  10 m sکه مسافتی به طو  L  1000kmرا تحت

اولتتین متتورد تغییتتر ستترع جست در یتتک لحظتته است  .ممکتتن است

با سرع

سرع های برابر و همچنین سرع های متفاوت در زمان های متفتاوت در

پوشش قرار می دهد ،عدد راسبی تیریبی آن  Ro  0.1می باشد و بترای
 U  45 m sدر یک باغ بته

یک مختصات چرخان دیده شوند( .در مختصات اینرسی که قوانین معمو

شخصی که مشغو پرتاب توپی با سرع

فیزیک کاربرد دارد) شتاب ظاهری با سرع زاویته ای دستتگاه مختصتات

طو  ، L  50mعدد راسبی در حدود  Ro  6000می باشد .هر چنتد

(سرع در محور مختصات تغییر جه می دهد) و با مؤلفه سترع جست

یک موشک بدون هد (هدای نشده) در واقع از قتوانین فیزیتک مشتابه

در یک پالن عمودی با محور چرخش متناس اس .
Rossby number
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بیس با پیروی می کند ،اما ممکن اس به اندازه کافی دور شتود و در هتوا

وجود می آورد که به اثر معرو بوده و همچنین حرک به سم باال یتک

تح تأثیر نیروی کریولیس قرار گیرد.

شتاب در جه شرق را ناشی میشود.

 -5کاربرد در زمین
مه ترین کاربرد نیروی کریولیس در کره چرخان دیده میشود که در ادامه
معرفی و توضیح داده میشود.
 -1-5کره چرخان
سیست مختصات در عرض جغرافیایی  ، با محور  xها به ستم شترق،
 yشما و  zبه سم باال (که به صورت شعاعی از مرکتز کتره بته ستم
بیرون میباشد) .مکانی را روی کره در نظتر متیگیتری کته حتو محتور
شما می چرخد .سیست مختصات محلی با محور افیی  xدر سم شترق،
 yبه سم شما و محور عمودی  Zبه سم باال می باشتد .بتردار دوران،
سرع جابجایی و شتاب کریولیس در این سیست مختصات محلی عبارت

شکل  :3مختصات سیست و نا گااریها

اس از :شرق ( ،)eشما ( )nو رو به باال (.)u

()2
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خورشید و ستارههای دوردست

حرک خورشید که در زمین دیده می شتود توستط نیروهتای کریتولیس و
گریز از مرکز تعیین متی شتود .بترای بیتان راحت  ،موقعیت یتک ستتاره
دوردس را در نظر می گیری که با جر  mبر روی خط استوا واقتع شتده
اس  .در موقعی  ،rعمتود بتا بتردار دوران  ،Ωبنتابراین معادلته آن برابتر
 .r  r  sin  اس  .به نظتر متی رستد کته در جهت مختال
چرخش زمین می چرخد که به خاطر ترکی سرعتش می باشد .این نیتروی

 vn sin   vu cos  


ve sin 
ac  2  v  2 



ve cos 



موهو مرک از نیروی کریولیس و گریز از مرکز به نیتروی جانت مرکتز
معرو بوده که ستاره ها را در محور حرک دورانی حو ناظر نگه می دارد؛
و این نیروی موهو بهصورت معادله ( )۱محاسبه میگردد.

هنگامی که دینامیک جو یا اقیانوس را در نظر می گیری  ،سرع عمتودی

F f  2m  v  m     r 

بسیار کوچک اس و اجزا عمودی شتاب کریولیس نیز در میایسه با شتاب
 gبسیار کوچک اس  .در این قبیل موارد فیط اجزا افیی (شترق و شتما )
()۱

مورد نظر می باشد .محتدودی بتاال بترای میتاطع افیتی عبتارت است از

 2m     r   m     r 
 m     r 
 m  .  .r   r  .  

(.)Vu=0
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موقعی اصلی برای یک ستاره بتر روی ختط استتوا نیست  ،بلکته خیلتی
پیچیده اس  .برای جریان هوا بتر روی ستطح زمتین ،در نیمکتره شتمالی
مسیر به سم راس منحر می شود .بعد از برخاستن با یک زاویه معین،
ممکن اس به سم راس انحرا پیدا کند و او بگیرد.

با قرار دادن  ،Vn=0می توان مشاهده کترد کته حرکت در ستم شترق
شتاب در جه شما را نتیجه می دهد .به طور مشابه ،اگر  Ve=0باشتد،

 -6هواشناسی

حرک در جه شما شتتاب در جهت شترق را در پتی خواهتد داشت ؛

شاید مهت تترین نمونته اثتر کریتولیس در انتدازه هتای بتزرگ دینتامیکی

بنابراین یک حرک به سم شرق ،یک شتتاب در جهت رو بته بتاال بته

اقیتانوسهتا و اتمستتفر باشتد .در علتتو جتو و اقیتتانوس ،استتفاده از یتتک
2

مختصات چرخان که در آن زمین ثاب فرض شود معمو و مناس اس .
نیروهای موهو کریولیس و گریز از مرکز در این زمان میبایست معرفتی
شوند .ارتباط آنها به وسیله عدد روسبی تعیین می شود .گردبادها دارای عدد
روسبی باالیی می باشند ،بنابراین نیروی کریولیس نتاچیزی دارنتد و متورد
بح قرار نمی گیرند .در مبح بعدی مناطق ک فشاری هستند که نیروی
کریولیس در آنجا بسیار مه میباشد.

شکل  :9جریان حو منطیه ک فشار در نیمکره شمالی

در نیمکتتره شتتمالی جه ت حرک ت حتتو منطیتته ک ت فشتتار بتتهصتتورت
پادساع گرد و در نیمکره جنوبی ،جه حرک ساع گرد متی باشتد زیترا
دینامیک چرخشی یک تصویر وارونته متی باشتد (شتکل) .در ارتفتاع بتاال،
پراکندگی هوا به سم خار و در جه هتای مختال چترخش متی کنتد
(شکل) .سیکلونهای به ندرت در طو استوا شکل میگیرنتد و منجتر بته
نیروی کریولیس ضعیفی در منطیه مورد نظر میشوند.

شکل  :2مناطق ک فشار
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جریان حول منطقه کم فشار

هنگامی که یک منطیه ک فشار در جو شکل می گیرد ،هوا تمایل به بتاال
رفتن از آن دارد ،اما بته صتورت عمتودی بتا سترع و بته وستیله نیتروی
کریولیس منحر میشود .یک سیستت متعتاد متیتوانتد ختود

را بتا

جابجایی چرخشی ،یا یک هوای چرخشی پایدار ستازد؛ زیترا عتدد روستبی
کوچک می باشد ،تعاد نیرو قویاً نیروی گرادیان فشاری که سرع بتاالی
ناحیه ک فشار فعالی می کند و نیروی کریولیس کته در فاصتله دورتتر از
مرکز ک فشار فعالی می کند .به جای جریان پایین گرادیان ،مییاس بزرگ
حرکتی در اتمسفر و اقیانوس متمایل به عمود بتودن بتا گرادیتان فشتاری
می باشد .این مبح به جریان یئوستتروفیک معترو متی باشتد .در یتک
سیاره غیر چرخشی ،جریان قادر اس در جه مستیی  ،سریعاً از گرادیتان
فشاری خار شود .قابل ذکر است کته تعتاد یئوستتروفیکی ،بتا حرکت
شکل  :۱در نیمکره شمالی جه حرک حو منطیه ک فشار بهصورت پادساع گرد و در نیمکره
جنوبی ،جه حرک ساع گرد

اینرسی بسیار متفاوت بوده که نشان می دهد که سیکلون هتا (چرخته هتای
باد) در عرض های میانه یک مرتبه بتزرگ تتر از منحنتی اینرستی جریتان

اثر ائوتووس

5

میباشد .این شیوهی انحرا و جه جابجایی به قتانون Buys-Ballot
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معرو میباشد .در اتمسفر ،شکل جریان سیکلون نامیده میشود.

اثر کاربردی نیروی کریولیس کته موجت مؤلفته افیتی شتتاب متی شتود
به وسیله حرک افیی ایجاد می شود .در ایجتاد دیگتر مؤلفته هتای نیتروی
کریولیس نیز موجود می باشد .در حرک رو به شرق جس به سم شتما
Eötvös effect

9

5

منحر می شود( .احساس سبکی) ،درحالی که در حرک به ستم غترب،

خصوصیات مسیر گلوله برای محاسبه منحنی مسیر طتوالنی گلولته تتوپ

جس رو به پایین منحر می شود (احستاس ستنگینی) .ایتن اثتر بته اثتر

بسیار مه می باشد .مه ترین نمونه ی تاریخی این مسئله بمباران پتاریس

ائوتووس معرو می باشد .این مؤلفه نیتروی کریتولیس در نزدیتک استتوا

بود که در جنگ جهانی او توسط یرمن ها در بمبتاران پتاریس در فاصتله

بیشتر می باشد .نیرویی که توسط این اثر تولید می شود ،مشابه مؤلفه افیتی

 134کیلومتری ( 7۱مایل) مورد استفاده قرار گرف .

می باشد ،اما بیشتر نیروهای عمودی به سب جاذبه و فشار می باشد ،بتدین

این اثر در تیراندازی های در فواصل بسیار زیاد نیز خود را نشان می دهتد و

معنی که این نیرو از لحاظ دینامیکی مه نمی باشد .در اضافه جست هتایی

گلوله مسیری خمیده را طی می کند .گفته شده است در نبتردی از جنتگ

که به سم باال یا پایین حرک می کنند ،به ترتی بته ستم مغترب یتا

جهانی او در نزدیکی جزایر فالکلند ،شلیک های نیروی دریایی بریتانیا بتا

مشرق منحر می شوند .این اثر در نزدیک استوا بیشتر است  .زمتانی کته

دهها یارد فاصله از کشتیهای آلمانی فرود میآمد که علت ایتن بتود کته

جابجایی عمودی از لحاظ وسع و مدت زمان محدود می باشد ،اندازه نیترو

بریتانیایی ها فرامو

بسیار کوچک بوده و نیازمند مختصتر کتردن اجتزا بترای پیتدا کتردن آن

کترده بودنتد اثتر کوریتولیس در نیمکتره ی جنتوبی،

عکس نیمکره ی شمالی اس [ .]3تک تیرانداز هتای حرفته ای نیتز بترای

میباشد.

هد های در فواصل بسیار دور این اثر را در نظر میگیرند.
 -7چرخش آب در وان حمام و توالت
اثر کوریتولیس عامتل ایجتاد چترخش آب در خروجتی آب وان حمتا یتا
دس شویی نیس  .در حییی این نیرو بسیار کوچتک تتر از آن است کته
بتواند چنین اثری داشتته باشتد .ایتن آثتار در مییتاس هتای بتزرگ نظیتر
سامانه های آب وهوا یا جریان های اقیانوسی خود را نشان می دهنتد .عامتل
تعیین کننده جه چرخش آب در وان حما نیروهای دیگری هستتند [.]2
در واقع هیچ تفاوتی بین چرخش آب در وان حمتا در نتی کتره شتمالی و

شکل  :۱نمایش جه برداری اثر ائوتووس
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جنوبی نیس .

موشکهای بالستیک و ماهوارهها

به نظر می رسد که موشک های بالستیک و ماهواره ها ،هنگامی کته مستیر
حرک آنها را بر روی نیشه رس می کنی در یک مستیر منحنتی حرکت
می کنند ،زیرا زمین کروی بوده و کوتاه ترین فاصله بین دو نیطته بتر روی
سطح زمین ،به صورت یک خط مستیی نمتی باشتد .هتر نیشته دو بعتدی
(تخ ) نیازمند خ کردن برای انحنای سطح زمین می باشد( .سته بعتدی)
معموالً در نیشه برجسته نما (دارای نص النهتارت متتوازی) ایتن انحنتا در
مجاورت قط ها افزایش می یابد .برای مثا در نیمکتره شتمالی ،موشتک
بالستیک که به سم هد دوردستی در سم باال پرتاب می شتود کته از
کوتاه ترین مسیر ممکن استفاده می کند (یک دایره بتزرگ) بتر روی نیشته
شکل  :7چرخش آب در جه مخال

به سوی مسیر شما در خط مستیی به سم هتد بته نظتر متی رستد و
ساس منحنی به سم باالی استوا بر می گردد .این حال اتفاق می افتتد،

تشکیل گردابه در خروجی آب از یک منبع ممکن اس برای حفظ انتدازه

زیرا عرض های جغرافیایی که در بیشتتر نیشته هتای دنیتا تحت پوشتش

حرک زاویهای توضیح داده میشود بهطتوری کته شتعاع چترخش آب در

خطوط افیی مستیی می باشتند ،در واقتع در روی ستطح کتره بته صتورت

نزدیک سوراخ کاهش مییابد ،بنابراین سرع چرخش را افزایش میدهتد

منحنی می باشند که با نزدیک شدن بته قطت کوچتک تتر متی شتوند .در

به همین دلیل اس که اسکی بازهایی که روی یت متانور متیدهنتد بتا

حییی  ،یک نتیجه حال کروی زمین ،اگر ه این درس باشد که زمتین

جمعکردن دستان باز خود سرع دورانی را باال می برند .هر چترخش کته

بتر روی

در اطرا سوراخ اس با شتاب بته ستم داختل حرکت متیکنتد .تنهتا

نمی چرخد ،نیروی کریولیس ،مطمئناً نشان داده می شود اما اثر

مسیر رس شده بسیار کوچک متی باشتد .نیتروی کریتولیس در شناستایی
۱

درصورتیکه سرع حرک آب نسب به ظر خود خیلتی زیتاد باشتد تتا

[4] Larry D. Kirkpatrick and Gregory E. Francis
–(2006).Physics: A World View. Cengage Learning. pp. 168
9.ISBN 978-0-495-01088-3. Retrieved 1 April 2011.

پس از ضرب در سرع چرخش زمین موثر زمین ،اثر کوریتولیس ممکتن
اس جه گرداب را تعیین کند .بدون چنین سرعتی اثر کوریولیس ممکن
اس بسیار کوچکتر از تأثیرات مختل دیگر در جه تخلیه آب از ظتر

[5] Y. A. Stepanyants and G. H. Yeoh (2008). "Stationary
bathtub vortices and a critical regime of liquid discharge".
Journal of Fluid Mechanics 604 (1): 77–98.

[ ]9نظیر چرخش باقی مانده در آب [ ]۱و هندسه ظر [ ]۱باشتد .بتاوجود
این ،این ایده که تخلیته آب در توالت و وان حمتا در نیمکتره شتمالی و

[6] Creative Media Applications (2004). A Student's Guide
to Earth Science: Words and terms. Greenwood Publishing
Group. p. 22.

جنوبی متفاوت اس توسط چندین برنامه تلویزیونی ،نشریات علمی و حتی
یک کتاب درسی فیزیک در سطح دانشگاه نیز نشتان دادهشتده است []7
[.]۳

[7] Fraser, Alistair. "Bad Coriolis". Bad Meteorology.
Pennsylvania State College of Earth and Mineral Science.
Retrieved 17 January 2011.

در سا  144۳میالدی ،فیزیکدان اتریشی اتوکار تتولمیرز ۱آزمتایش هتای
دقیق و موثر که اثر چرخش زمین بر جریان آب از طریتق روزنته مرکتزی

[8] Tipler, Paul (1998). Physics for Engineers and Scientists
(4th ed). W.H.Freeman, Worth Publishers. p. 128. ISBN
978-1-57259-616-0. "...on a smaller scale, the coriolis
effect causes water draining out a bathtub to rotate
"counter clockwise in the northern hemisphere...

نشان دادهشده را توضیح داده اس  .این موضوع بعداً در یک میاله معترو
در مجله طبیع  7منتشر شد [ .]4یک آزمایش که در آن تمتا نیترو هتای
دیگر به سیست با پر کردن مخزن  1.۳متری با  244گالن آب و در اتتاقی
که درجه حرارت آن تثبی شده اس و به آن اجازه میدهد بته متدت 39

[9] Tumlirz, Ottokar (1908). "Ein neuer physikalischer
Beweis für die Achsendrehung der Erde". Sitzungsberichte
der math.nat. Klasse der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften IIa 117: 819–841.

آب قرار داده میشود .در طو  13تا  1۱دقییته ،بتدون چترخش مشتاهده

[10] Shapiro, Ascher H. (1962). "Bath-Tub Vortex". Nature
196 (4859): 1080.

ساع تا نیرو های ناشی از پر کردن و جریانات موضعی تما شود.
دریچه تخلیه نیز به آرامی باز میشود و تکههای کوچکی از چوب بتر روی
میشود .ساس گردابهای ظتاهر متیشتود و بته طتور متداو در جهت

[11] http://web.mit.edu/hml/ncfmf.html, 2013.

ساع گرد چرخش میکند (این آزمایش در بوستون ماساچوست یعنتی در
نیمکره شمالی انجا شد) .این آزمایش چندین بار تکترار شتد تتا بته طتور
متوسط مطمئن شود که اثر واقعی اس  .این گزار
کرده اس که گرد

به ایتن نکتته اشتاره

برابر  24444مرتبه سریعتر از تأثیر گرد

زمین در

مکان  93درجه شمالی اس  .این نشان میدهد که چرخش های کوچتک
اولیه به دلیل زمین که با گرانش تخلیه ۳و حفاظت در میابتل تکانتههتای
زاویهای تیوی شده اس تبتدیل بته یتک گترداب ستریع متیشتود و در
آزمایشگاههایی کنترلی با دق مشاهده میشود [.]11[ ]14
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